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 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 تاریخ ساوه:

بخشی از آن جزو اصفهان بوده است.در زبان ترکی  ساوه  میان دو شهر همدان و اصفهان قرار داشته و در گذشته بخشی از آن جزو همدان و

 ساوه را ساوا می گویند که به معنی همای سعادت است.اهالی قدیم بر این باورند که ساوه )سه اوه( بوده است یعنی سه قنات آب وجود داشته

 است یکی در ساوه,دیگری در آوه و سومی مشخص نیست.

گفتار نیک,پندار نیک و رفتار نیک را الگوی خود قرار داده بودند و بعد از حمله اعراب به ایران, ایرانیان  مردم ساوه پیش از اسالم زرتشتی بودند و 

به اسالم گرویدند و مردم ساوه نیز مسلمان شدند.تا قبل از حمله مغول ساوه شهر بزرگی بود و کتاب خانه بزرگی داشت,با حمله مغول ساوه 

 بین رفت.در دوران صفویان ایران و همچنین ساوه رو به آبادی رفت. ویران شد و کتابخانه بزرگ ان از

متر مربع مساحت دارد و در زمان شاه اسماعیل اول صفوی ساخته شده 25000یکی از آثار تاریخی مهم در ساوه  مسجد جامع است که 

ده بودند ولی به علت بی توجهی رو به تخریب است.چندین کاروان سرا در اطراف ساوه  وجود دارند که به دستور شاه عباس اول ساخته ش

 هستند.در اطراف ساوه چندین رودخانه وجود دارد مثل رودخانه قره چای و مزلقان.

 جغرافیای ساوه:

کیلومتری همدان قرار دارد.پل ارتباطی بسیاری از شهرهای ایران است.قزوین در شمال غربی آن قرار 200کیلومتری اصفهان و  300ساوه در 

.ساوه شهری صنعتی و کشاورزی  است.مجموعا مساحتی در حدود یک میلیون هکتار دارد دو بخش مرکزی و نوبراند  . شهرستان ساوه  دارای دار

است و وجود شهرصنعتی موجب انتقال زایی شد.اما با کوچ کردن روستاییان به شهر,کشاورزی را کم رونق ساخت.در ساوه نزدیک به هفتاد نوع 

مساحت کل استان مرکزی و پر جمعیت ترین شهر استان بعد از اراک می باشد.ساوه در روزگار  %30زی به دست می اید.ساوه محصول کشاور

 صفویان قلمرو ایل شاهسون گردید که برای حفاظت از حکومت صفویه در نزدیکی پایتخت قرار داشتند و ایل بیات که زرندیه ساکن شدند.

 آب و هوای ساوه: 

ر,بخش ها,حومه و زرند نواحی جلگه ای و بخش های خرقان و نوبران نواحی کوهستانی ساوه هستند.در تابستان بادهای گرم و شمال غرب,شه

خشک می وزند. این شهر گرم ترین شهر استان است.در نواحی کوهستانی هوا سرد و بارندگی بیشتر است و تابستان ساوه گرم و خشک و بدون 

 مستانش سرد و بهار آن معتدل است. بیشترین بارندگی در بخش نوبران و خرقان است .باران,پاییزش خشک وگرم, ز

مارخزندهای است که در ساوه فراوان یافت می شود وهر ساله روستائیان بسیاری را به کام مرگ نزدیک می کند.مارهایی که در ساوه دیده می 

انسان در زیر زانوهاست.بچه مار سمی از آغاز تولد می تواند انسان را شوند,بیشترافعی,جعفری وسیاه می باشند.بیشتر گزیدگی ها در 

ه ببگزد.سیر,تنباکو,پونه,و نمک برای فراری دادن مار موثر است.نیش شصت زنبور با نیش یک مار برابر است.اگر مورد تعقیب مار قرار گرفتید,

 صورت زیگزاگ فرار کنید.
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 زبان و مذهب و فرهنگ:

ارسی است که در گذشته با لهجه محلی سخن می گفتند.دین مردم ساوه اسالم و مذهب آنها شیعه دوازده امامی است که در زبان مردم ساوه  ف

زمان صفویان به عنوان مذهب رسمی کشور معرفی شد.در روستاهای چناقچی علیا و سفلی گروهی ارامنه بودند که همگی آنها به تهران کوچ 

نجا برقرار است.در زمان صفویان کوچ ایالت و عشایر ترک زبان برای نگهبانی از مرزهای غرب کشور انجام گرفت.از کردند ولی کلیساهای آنها در آ

ان زمان ترکی در ساوه به ویژه روستاهای ان گسترش یافت وبه همین علت بیشتر روستاییان ساوه ترک زبان هستند.به علت واقع بودن شهر 

د از شهرهای گوناگون برای اشتغال به این شهر مهاجرت کرده ,بنابراین شاهد گویش های متفاوت در این صنعتی کاوه در شهرستان ساوه افرا

 شهر هستیم.فرهنگ های متفاوت گاها باعث بروز برخی مشکالت می شود.

 برخی اعتقادات مردم ساوه :

 هرگاه کسی از چیزی یا شنیدن مطلبی وحشت زده می شد به او آب طال می دادند. -1

کسی عازم سفر بود در همان وقت خودش یا فرد دیگری عطسه می کرد از مسافرت منصرف می شد ویا دقایقی می ایستاد و سپس اگر  -2

 روانه می شد.

 اگر چند برادر با هم راه بروند یا عازم مهمانی شوند باید دسته جمعی حرکت نکنند چون چشم می خورند. -3

میکرد میگفتند نوزاد در رحمش دچار عارضه ماه گرفتگی می شود,یعنی در بدن طفل اثر  اگر هنگام ماه گرفتگی زن حامله به ماه نگاه -4

 خال مانندی ظاهر می شود.

اگر کودکی بیمار شود)غذا نخورد,بیحال باشد,یا کمی تب داشته باشد(می گویند قاروق شده و به نزد فرد خاصی که این کودکان را درمان  -5

 میکندمی برنند.

 :آثار باستانی ساوه

 -امامزاده سید بشیر-امامزاده سید هارون-امامزاده عبدااله-امامزاده سید اسحاق-مسجد میدان انقالب -مسجد جامع ساوه
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 معرفی بیمارستان

 موضوع ردیف

 1357سال بهره برداری                                      1

 مربعمتر 10200مساحت کل                                      2

 متر مربع 12800زیربنا                                               3

 متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه –نوع مالکیت                      دولتی  4

 درجه ارزشیابی                                        درجه یک 5

 198                تعداد تخت فعال                          
 

 

 

 بیمارستان شامل :

 .ساختمان اورژانس:1

 داروخانه می باشد. –رادیولوژی  –تزریقات سرپایی  -بخش های حاد ، تحت حاد و بستری اورزانس  –اتاق پزشک  –شامل تریاژ  

 .ساختمان مرکزی بیمارستان :2

 –سسی سی یو و پست –آی سی یو یک – اعصاب و روان –آی سی یو دو –جراحی زنان -جراحی مردان  -شامل بخش های بستری ) داخلی 

 نوزادان ( و اتاق عمل می باشد . –اطفال 

 .ساختمان درمانگاه :3

 آزمایشگاه و پاتولوژی می باشد. –ام آر ای(  –سی تی اسکن  –تصویربرداری )رادیولوژی  –شامل درمانگاه های تخصصی 

 .ساختمان زایشگاه :4

کلینیک زنان  –کالس های آمادگی مادران باردار  –اتاق عمل  بخش مراقبت ویژه نوزادان  –بخش پست پارتوم و زنان  –ایمان شامل بلوک ز

 می باشد.

 می باشد .ساختمان دیالیز 5
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 (missionبیانیه مأموریت )

 مت رسانی می باشد.درمانی و مراقبتی با کیفیت و ایمن مشغول خد ,این مرکز به منظور تامین خدمات تشخیصی 

 که در این راستا اهداف ذیل را سرلوحه خود قرار داده ایم :

 بهبود مستمر کیفیت خدمات بیمارستان 

 ارتقای سطح ایمنی بیمار در بیمارستان 

 جلب رضایت و مشارکت مشتریان 

 توانمند سازی نیروی انسانی 

 افزایش بهره وری 

 وفاداری و دل بستگی مان را به مردم و مهین عزیزمان به اثبات برسانیم. ,صص و همواره می کوشیم با رعایت دو اصل تعهد و تخ

 ( vision)  چشم انداز 

شهریور 17مجتمع بیمارستانی شهدای  ساله، پنج انداز چشم در ، جمعی ی مدبرانه و شده ریزی کوشش برنامه و الهی الیزال قدرت به اتکال با

 مات تشخیص ، درمانی و مراقبتی در سطح استان مرکزی می باشد.و مدرس، برترین بیمارستان در ارائه خد

 ( valueسازمان )  ارزشهای

 کسب رضایت خداوند در همه امور و همه حال -

 حفظ کرامت انسانی  -

 احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان -

 پاسخگویی -

 مراقبت ایمن -

 ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده -

 نظم و انظباط -

 رعایت عدالت -

 قانون رعایت -

 همدلی و صداقت -
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   منشور حقوق بیمار

 ساسیکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.بر ا

درمانی را برای  –ت موظف است خدمات بهداشتی قانون اساسی توجه به کرامت واالی انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسالمی بوده، دول

ان ریکایک افراد کشور تامین نماید . بر این اساس ارائه خدمات سالمت باید عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیما

و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان  صورت پذیرد.این منشور با توجه به ارزشهای واالی انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی

 خدمات سالمت و با هدف حفظ،ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت تنظیم شده است.

 حقوق بیمار:

 دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است. -1

 :ارائه خدمات سالمت باید 

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

 بر پایه صداقت،انصاف،ادب و همواره با مهربانی باشد. 2-1

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

 بر اساس دانش روز باشد. 4-1

 مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد. 5-1

 رد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.در مو 6-1

 مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری،تشخیص،درمان و توانبخشی باشد. 7-1

 به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های غیرضروری باشد. 8-1

توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار،سالمندان،بیماران روانی،زندانیان،معلوالن ذهنی و جسمی  9-1

 و افراد بدون سرپرست داشته باشد.

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

 بان و سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.با در نظر گرفتن متغیرهایی چون ز 11-1

در مراقبت های ضروری )اورژانس(، بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد.در موارد غیر فوری )الکتیو( بر اساس ضوابط تعریف شده  12-1

 باشد.
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

ست پس از ارائه  خدمات ضروری و در مراقبت های ضروری و فوری )اورژانس(،در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، الزم ا 13-1

 توضیحات الزم،زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.

در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه  14-1

ای روانی،اجتماعی،معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد.بیمار گردد.منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار،توجه به نیازه

 در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد.

 اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد. -2

 یر باشد:محتوی اطالعات باید شامل موارد ز 1-2

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

ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در  2-1-2

 زمان پذیرش

ز جمله پزشک،پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آنها با نام ، مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت ا 3-1-2

 یکدیگر

روش های تشخیصی درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن،تشخیص بیماری،پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه  4-1-2

 اطالعات تاثیرگذار در روند تصمیم گیری بیمار

 ی اصلی گروه پزشکی در طول درماننحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضا 5-1-2

 کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند 6-1-2

 ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان 7-1-2

 نحوه ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد: 2-2

ردی از جمله زبان،تحصیالت  و توان اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار ازجمله اضطراب و درد و ویژگی های ف 1-2-2

 مگر اینکه: درک در اختیار وی قرار گیرد،

  تاخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد. )در این صورت انتقال اطالعات پس از اقدام ضروری،در

 اولین زمان مناسب باید انجام شود(

 ت اطالعات،از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود،مگر بیمار علی رغم اطالع از حق دریاف

 اینکه عدم اطالع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد.

اشتباهات  نموده و تصحیحبیمار می تواند به کلیه اطالعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت  2-2-2

 مندرج در آن را درخواست نماید.

 حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیماردر دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود. -3

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

 انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده خدمات سالمت در چارچوب ضوابط 1-1-3

 انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور 2-1-3
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شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت  3-1-3

 نخواهد داشت.

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

 امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد ثبت و به عنوان راهنمای  5-1-3

ان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیرنده اقدامات پزشکی در زمان فقد

 جایگزین بیمار قرار گیرد.

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

 ی و جامع )مذکور در بند دوم( باشد.انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتنی بر دریافت اطالعات کاف 1-2-3

 پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود. 2-2-3

 ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار)حق خلوت( و رعایت اصل رازداری باشد. -4

 ت مربوط به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطالعا 1-4

در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیماراحترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظور کلیه امکانات  2-4

 الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.

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

 داشته باشند.

بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل  4-4

 که این امر بر خالف ضرورت های پزشکی باشد.درمان حق کودک می باشد مگر این

 دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به  شکایات حق بیمار است. -5

هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به  1-5

 مقامات ذیصالح شکایت نماید.

 ند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.بیماران حق دار 2-5

خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران  3-5

 شود.

صمیم بر عهده ت -مذکور در این منشور –ال کلیه حقوق بیمار در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد ، اعم

ذیربط  ق مراجعگیرنده قانونی جایگزین خواهد بود.البته چنانچه تصمیم گیرنده جایگزین بر خالف نظر پزشک مانع درمان بیمار شود، پزشک می تواند از طری

قد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است،اما می تواند در بخشی از روند درمان معقوالنه درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را بنماید، چنانچه بیماری که فا

 تصمیم بگیرد،باید تصمیم او محترم شمرده شود.
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 به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود. عفونت:

عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش های بیماریزای مرتبط با عامل عفونی در بیمارستان ایجاد می شود عفونت بیمارستانی:

 به شرطی که:

  ساعت بعد از پذیرش در بیمارستان ایجاد شود. 48-72حداقل 

 باشد.در زمان پذیرش , فرد نباید عالئم آشکار عفونت را داشته باشد و بیماری در نهفتگی خود ن 

روز پس از ترخیص بیماری که تحت عمل جراحی قرار گرفته یا یک سال پس ازجراحی ایمپلنت بروز کند از جمله 30عفونت هایی که 

 عفونت های بیمارستانی می باشد.

 عفونت محل اپیزیاتومی یا آندومتریت*

 *عفونت زخم بستر

 *ترشح و قرمزی در محل بند ناف

 : زاروش های انتقال عامل بیماری 

 انتقال تماسی : -1

: این روش مهمترین عامل در انتقال عفونتهای بیمارستانی است که درآن عوامل واسطه مثل سطوح و ابزار آلوده و دستهای  غیر مستقیم

 پرسنل نقش ناقل را در انتقال عوامل بیماری زا ایفا می کنند.

 سیله دست پرسنل به دنبال تماس با فرد بیمار )عفونت ناشی از باکتری استاف آرئوس ( به و MRSAانتقال  :مثال

 در این روش عوامل بیماری زا به دنبال تماس مستقیم بیمار با فرد سالم منتقل می شوند . :مستقیم 

 انتقال عامل بیماری حصبه از فرد بیمار به فرد سالم به دنبال تماس مستقیم مثل دست دادن   :مثال

 ا انتقال از طریق ذرات معلق درهو-2

Air brone  میکرو که در فضا پخش شده و به طور معلق باقی می مانند. 5: ذراتی با قطر کمتر از 

 مثال : عامل بیماری سل )مایکو باکتریوم توبر کلوزیس(

Droplet میکرو که بر روی سطوح رسوب می کنند. 5: ذرات با قطر بیش از 

 مثال : ویروس آنفلونزا 

این روش به دنبال روش های تشخیصی و درمانی تهاجمی و یا تضعیف سیستم ایمنی بیمار جابجایی و تغیر در  انتقال خود به خودی :-3

 فلور نرمال بدن موجب افزایش قدرت تهاجم آن و بروز عفونت می گردد.

 مثال : عفونتهای ادراری به دنبال سونداژ بیمار 

 انتقال از طریق حشرات و جانوران  -4

 االریا ویروس زیکامثال : عامل بیماری م

 جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا

با توجه به اهمیت انتقال تماس غیر مستقیم در گسترش عفونت های بیمارستانی بدیهی است بهداشت دست ها و ضد عفونی سطوح و ابزار از 

 ن راه کنترل عفونت است.ردار است .شستشوی اصولی دستها مهمتریای در کنترل عفونت های بیمارستانی برخو اهمیت ویژه
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ار راهکمجموعه راهکارهایی که جهت پیشگیری از انتقال عوامل بیماری زا مطرح می شود ایزو السیون نام دارد . به عبارت دیگر هدف از ارائه این 

ای استاندارد و احتیاط های ویژه ها ایزوله کردن عامل بیماری زا و جلوگیری از انتقال آن به افراد دیگر است .این راهکارها در قالب احتیاط ه

 مطرح می شود .

 احتیاط های استاندارد :

نل سرهنمود هایی هستند که به منظور جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا از طریق ترشحات بدن بیمار )مانند خون و مایع مغزی نخاعی ( به پر

 :زم االجرا می باشند این احتیاط ها شامل موارد زیر است تدوین شده و در مورد تمام بیماران اعم از عفونی و غیر عفونی ال

 بهداشت دست -1

 ضد عفونی کردن سطوح بیمارستانی –2          

 ضد عفونی ابزار  -3

 امحاء صحیح پسماندهای بیمارستانی  -4

 استفاده از وسایل حفاظت فردی مثل دستکش، گان ، ماسک ، عینک،.....-5

 لحفه بیمارانتعویض و جابجایی صحیح م-6

 رعایت اصول تزریقات ایمن-7

رعایت اصول پیشگیری از انتقال عوامل بیماری زا از طریق خون مثل واکسیناسیون و تیتراژ دوره ای در برابر بیماری ها از جمله هپاتیت -8

B 

 : احتیاط های ویژه 

به پرسنل تدوین شده اند . این احتیاط ها زمانی که رعایت احتیاط این رهنمودها به منظور جلوگیری از انتقال عامل بیماری زا از بیمار عفونی 

 های استاندارد در پیشگیری ازانتقال بیماری های عفونی کفایت نمی کند در سه سطح قابل اجرا می باشند:

 ( Dropletمیکرو ) 5احتیاط های الزم جهت پیشگیری در برابر ذرات تنفسی با قطر بیشتر از -1

 بیماران مبتال به سرخجه و آنفوالنزا در اتاق های یک نفره ، استفاده از ماسک توسط پرسنل مثال: قرار دادن

 (Air broneمیکرو ) 5احتیاط های الزم جهت پیشگیری در برابر ذرات تنفسی با قطر کمتر از -2

 مثال: قرار دادن بیمارن مبتال به سل در اتاق های ایزوله با فشار منفی 

 جهت پیشگیری در برابر بیماری های منتقله از طریق تماس مستقیم احتیاط های الزم -3

 مثال : قرار دادن این بیماران در اتاق های یک نفره 

 انواع عفونت بیمارستانی

 ( vapرویداد مرتبط با ونتیالتور ) , PNEUعفونت های تنفسی : صدای رال ، خلط چرکی ، ارگانیسم در کشت خون -1

 عفونت باکترمیک بدون عالمت , UTI درجه، سوزش ادرار ، کشت خون مثبت 38االی عفونت ادراری : تب ب-2

 ,گاسترو آنتریت حین بستری  , SSIدرجه  38عفونت محل جراحی : ترشح چرکی ،درد و تورم ، قرمزی یا گرمی محل عمل ، تب باالی -3

 مننژیت حین بستری ,سینوزیت 

 BSIدرجه ، لرز  38عفونت خون: کشت خون مثبت ، تب باالی -4

 بهداشت دست 
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در حال حاضر رعایت بهداشت دست موثرترین راه برای کنترل عفونت می باشد . به منظور رعایت بهداشت دست استفاده از ترکیبات ضد عفونی 

 کننده الزامی است

 سازمان جهانی بهداشت موقعیت های رعایت بهداشت دست را ارائه نموده است .

 ارقبل از تماس با بیم-1

 بعد از تماس با بیمار -2

 قبل از انجام اقدامات درمانی آسپتیک-3

 بعد از مواجه با مایعات بدن  -4

 بعداز تماس با محیط اطراف بیمار -5

 
* با توجه به این که دست خیس به سهولت آلودگی و یا میکرو ارگانیسم را گسترش می دهد ، خشک کردن مناسب جزء الینکف فرآیند بهداشت 

 می باشد  دست

بار استفاده مکرر از محلولهای ضد عفونی دست  6-5* در صورتی که از محلول های ضد عفونی با پایه الکلی استفاده می نمایید حداکثر بعد از 

 ها را آب و صابون بشویید.

 می شود ، شستن دستها می باشد.* یکی از احتیاط های استاندارد که هنگام مراقبت از تمام بیماران بستری در بیمارستان به کارگرفته 

 * پوشیدن دستکش نباید جایگزین شستن دستها شود.

اجرای دستورالعمل بهداشت دست در مراکز درمانی تدوین شده توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی دربخشها رعایت وکنترل پایش قرار 

یشگیری از عفونت های بیمارستانی به شمار می آید. شستن دست ها توسط گیرد. باید توجه داشت که شستن دست ها به تنهایی مهمترین راه پ
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میکروبی توصیه می گردد. شستن دست با صابون های معمولی و آبکشی باعث می شود تا میکروارگانیسم ها به  صابون های معمولی یا انواع ضد

عالوه بر زدودن مکانیکی میکروبها باعث کشته شدن روش مکانیکی از روی پوست زدوده شوند و شستن دست با محصوالت ضد میکروبی 

 می گردد. مهار رشد آن ها نیز میکروارگانیسم ها یا

پوست دست کارکنان پزشکی دارای میکروارگانیسم های مقیم و انواع موقت است. اکثر میکروب های مقیم پوست در الیه های سطحی قراردارند 

مقی اپیدرم قرار دارند که بدنبال شستشوی دست ها با صابون های معمولی پاک نمی شوند ولی معموال آن ها در الیه های ع % 20تا  10ولی حدود 

باعث زدودن میکروب های موقتی پوست تنها گردد. شستن دست ها با صابون معمولی میبوسیله مواد ضد میکروبی، کشته شده یا رشدشان مهار 

 خواهد شد.

 .دست اقدام نماید آلودگی جهت رفع در باید بدن تماس داشته باشدبه خون وتشریحات  هرفردیکه ممکن است

 شرایط الزم جهت شستشوی دست:

 باز شود. باید دست زینت آالت باشد و ساعت مچی نیز در نباید .1

 مثل اتاق عمل کلیه جواهرات حتی حلقه ازدواج بایدبرداشته شود. پرخطر ه وژبخش های ویر د .2

 اب پوشانده شود. با پانسمان ضد بایدهای دست اشیدگی خر و ها بریدگی .3

 ناخن مصنوعی هم استفاده نشود. ازالک و و میلیمتر(6)حداکثر ها باید کوتاه بوده ناخن .4

 ضدعفونی شود. یا شسته و نباید دستکش دست با .5

 روشهای رعایت بهداشت دست عبارتنداز:

 : صابون و آب با دست شستن صحیح روش – الف

 روان و لوله کشی استفاده نمائید .  تمیز، بآ از همیشه امکان صورت در 

 بپوشاند را هادست سطوح کلیه که بنحوی بمالید بهم را دستها دستشویی صابون از استفاده با سپس کنید مرطوب آب با را دستها ابتدا.      

 بمالید بهم محکم را انگشتان بین و دستان کف چرخشی حرکات از استفاده با . 

 نمائید شیآبک کامال را دستها . 

 شیر  شده استفاده کاغذی دستمال یا حوله همان با. نمائید کامالًخشک را دستها مصرف یکبار کاغذی حوله یا و تمیز ای پارچه حوله با 

رتی که دستمال یکبار مصرف است صو در یا و کثیف الندری مخصوص بین به را حوله مجدد شستشوی جهت سپس و ببندید را آب

 غال بیندازید .آن را در سطل آش
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 :  Hand rub روش -الف

 ریخته خود دست کف در را محلول از کافی مقدار Hand rub جهت الکلی بنیان با  مایع های محلول از استفاده با دست عفونی ضد منظور به

 . بمالید بهم را آنها شوند خشک کامالً دستها که زمانی تا و
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 : hand rub روش به الکلی بنیان های ازمحلول استفاده موارد

 بیماران با دستها مستقیم تماس بعداز و قبل 

 دستکش اینکه از صرفنظر) بیماران برای تهاجمی درمانی مداخالت هئارا در استفاده مورد های وسیله به زدن دست بعد و قبل 

 (خیر یا اید پوشیده

 بیماران در زخم نسماناپ یا دیده اسیب پوست مخاطی غشا با تماس از بعد 

 تماس او بدن تمیز نواحی با بیمار الودگی موضع یا ناحیه با تماس از بعد دست درمانی اقدام انجام یا مراقبت درحین که درصورتی 

 داشت خواهد

 بیمار نزدیک و مجاور محیطی اشیا با تماس از بعد 
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 حفاظت فردی

 موارد نا ایمن استفاده می شود.وسایل حفاظت فردی عبارت است از مجموعه وسایلی که در جهت حفظ سالمت در 

 احتیاطات بر اساس راه انتقال : 

 راه انتقال هوایی : انتقال بیماری های واگیر از طریق هوا و از راه تنفس ) سل ، سرخک ،آبله مرغان (-1

 ،اوریون ،سرخجه ،پنومونی ، فارنژیت(راه انتقال قطره ای: انتقال بیماری های واگیر از طریق پرتاب قطرات و از راه بینی و دهان )آنفلوآنزا -2

 راه انتقال تماسی :انتقال بیماری های واگیر از طریق تماس )آبسه که ترشح آن کنترل نمی شود ،سلولیت که ترشح آن کنترل نمی شود، اسهال-3

 ،شیلگا ،زرد زخم ،زخم بستر عفونی(

 ر پیش اتاق تعویض کنندو بدون امکانات حفاظت فردی وارد اتاق بیمار نشوند.کلیه پرسنل و افراد مراقب از بیمار باید وسایل حفاظت فردی را د

 ،گان ضد آب ،عینک محافظ ،شیلر صورت و چکمه می باشد.NASوسایل حفاظت فردی شامل ماسک ،دستکش ،ماسک 

 دستکش  -4عینک یا شیلر -3ماسک  -2گان -1ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی :

 ماسک -4گان -3عینک یا شیلر -2دستکش -1ی :درآوردن وسایل حفاظت فرد

 رعایت بهداشت دست مهم ترین اقدام در استفاده از وسایل حفاظت فردی می باشد .

الزامی  N95(  دارد ، پوشیدن ماسک Air Borne Precautionبه طور کلی برای هر بیماری که نیاز به ایزوالسیون و رعایت احتیاطات هوایی )

 است.

 جرهسل ریوی یا حن 

 و دانگ تب ، کنگو تب مثل ویروسی دهنده خونریزی های تب... 

 سل از ناشی پوستی باز زخم دارای بیماران 

 عفونت به مبتال بیمار در ریوی ارتشاح و تب ، سرفه HIV شود رد آنان در ریوی سل تشخیص که زمانی تا 

 حاد شدید تنفسی سندرم (SARS) 

 سرخک بیماریهای  (Measles)، مرغان آبله  (Varicella  )آبله  (Smallpox )کارکنان که صورتی در ، بنابراین باشند می هوایی احتیاط شامل 

 N95 ماسک زا باید بیماران دسته این از مراقبت صورت در( باشد نداشته ابتال سابقه یا نشده واکسینه) نباشد ایمن بیماریها این برابر در بیمار مراقب

 نمایند استفاده

 نوع از زونا به مبتال بیمار از مراقبت در باید باشند داشته ایمنی سیستم نقص  بیمار مراقب کارکنان که صورتی در اما دارد، نیاز ای قطره احتیاط زونا 

 نمایند استفاده N95 ماسک از موضعی یا منتشر

 و ساکشن مانند آئروسل کننده تولید پروسیجرهای مانجا صورت در...(  و خوکی آنفلوانزای پرندگان، آنفلوانزای) قطرات احتیاطات با بیماران در 

 است ضروری N95 ماسک از استفاده....  و CPR ، برونکوسکوپی

 عفونت کنترل کمیته تاکید یا بهداشت وزارت العمل دستور ارائه صورت در نوظهور عفونت گونه هر 

 مواجهات شغلی

قرار می گیرند . واکسیناسیون  HIVو  Cهپاتیت  Bویروسی از جمله هپاتیت  پرسنل حرف پزشکی از طرق مختلف در معرض ابتال به عفونت های

 در پرسنل می باشد. HBجزء مهمی از برنامه پیشگیری از عفونت  Bهپاتیت 

 تماس از هر یک از طریق زیر :

 آسیب پر کوتانئوس )نیدل استیک ، بریدگی با اجسام تیز و برنده ( -
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 مخاطات )مانند چشم و دهان ( -

 پوست غیر سالم  -

نسبت به سایر مایعات بدن می باشد و مهم ترین وسیله انتقال در مراکز مراقبت از بیماران از جمله  Bخون حاوی باالترین تیتر ویروس هپاتیت 

مایع سینوویال نیز وجود  ، مدفوع ترشحات نازو فارنکس ، بزاق ، مایع منی ، ادرار ، و CSFبیمارستانها می باشد. در سایر مایعات بدن شامل صفرا ، 

 دارد.

  Bنکاتی در رابطه با پیشگیری از هپاتیت 

د هر شخصی که وظایفی انجام می دهد که به موجب آن در معرض خون و مایعات آلوده به خون وسایر مایعات بدن و یااجسام تیز وبرنده قرار گیر

 واکسینه شوند. Bالزم است علیه هپاتیت 

 ماهه تزریق گردد. 6/1/0عضالنی در عضله تیروئید در سه نوبت به صورت  Bواکسن هپاتیت  -

 جهت اطمینان از پاسخ ایمنی الزم است. HBSAgماه پس از پایان واکسیناسیون انجام سرولوژی  2-1 -

را طبق  مجددا سه نوبت دوز واکسن (باشد 110کمتر از  Abتیتر  )اشخاصی که به سری اول واکسیناسیون پاسخ ایمونولوژیک نداده اند  -

باشد به عنوان  10دریافت کنند و در صورتی که مجددا پس از پایان واکسیناسیون سری دوم سرولوژی آن منفی و یا زیر  6/1/0برنامه 

 د.نتلقی شده و باید پس از هر تماس شغلی بابیمار آنتی ژن مثبت ایمونوگلوبولین و واکسن را دریافت کن non responderافراد 

 (6/2/1/0یا  12نوبت واکسن تزریق می شود.) چهار و نارسایی کلیه ها مثبت HIVافراد  -

را چک کرده درصورت  HBSAbه ابتدا سرولوژی شداگر پرسنلی سه دوز واکسن رادریافت نموده است و پس از سالها دچار مواجهه شغلی  -

 وزهای بعدی نیست.چک شده اگر خوب بود نیاز به د Abمنفی بودن یک نوبت واکسن تجویز شود یک ماه بعد 

ساعت  48روز پس از مواجهه خواهد بود.بهتراست قبل از  7در زودترین زمان ممکن و حداکثر تا Bزمان تجویز ایمونوگلوبولین هپاتیت -

 تجویز شود.

د شش ماه بعاستفاده از ایمونوگلوبولین توصیه نمی شود.انجام تست های کبدی به صورت اولیه سه و  Cدر رابطه با پیشگیری از هپاتیت  -

 ماه بعد نیز باید انجام شود. 6و3به صورت اولیه  Cضروری است.سرولوژی هپاتیت

 خالصه :

توجه به اصول احتیاطات همه جانبه و واکسیناسیون به موقع پرسنل حرف پزشکی و انجام سرولوژی جهت اطمینان ازمصونیت ایجاد شده مهم 

 خون در پرسنل حرف پزشکی می باشد.ترین راه پیشگیری وکنترل عفونت های منتقله از 
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ایمنی بیماردغدغه جهانی درزمینه سالمت است که بیماران را درتمامی عرضه های خدمات سالمت درکلیه کشورهای جهان اعم از توسعه :مقدمه

از تمام موارد بستری بیماران به درجات مختلف دچارآسیب %10یافته یا درحال توسعه متاثر میسازد. مطالعات نشان داده اندکه به طورمستقیم حدوده 

ازاین خطاها قابل بیشگیری می باشد.مراقبت و خدمات درمانی غیرایمن عالوه برتحمل  %75می شوند و در این حالی است که برآورد میگرددکه  تا

هزینه های مربوط به سالمت ناشی %10تا%5ه می باشدکه بین رنج به انسان هزینه اقتصادی سنگین نیز به بار می آورند. درواقع چنان تخمین زد

 ازخدمات بالینی غیرایمن می باشدکه منجربه آسیب بیماران می گردد. دراین میان سهم نارسایی سیستم ها و روال ها بیش از نقش افراد است.

مان جهانی بهداشت است  و هدف ان کمک به موسسات به دلیل اهمیت موضوع ایمنی بیمار برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی که یک روزه ساز

 درمانی برای شروع یک برنامه جامع ایمنی بیمار درکشورها می باشد درحال اجرا می باشد

ست ا درهمین راستا دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت برنامه بیمارستانهای دوستدارایمنی بیمار را براساس استانداردهایی آغاز نموده

عریف تاستانداردهای ایمنی بیمارمجموعه ای ازالزامات هستندکه برای اجرای ایمنی بیماردرسطح بیمارستان حیاتی میباشند استانداردها درسه سطح .

 شده اند:

 ری استکه برای به رسمیت شناخته شدن بیمارستان عنوان بیمارستان دوستدارایمنی بیمار ضرو:((critical standardsاستانداردهای الزامی

 درصدتحقق یابند100به صورت

شامل حداقل استانداردهایی هستندکه بیمارستان باید برای ایمنی بیماراز آن تبعیت کند استانداردهای :((core standardsاستانداردهای اساسی

 اساسی جهت محک زنی داخل برای مستندنمودن میزان بیشرفت درطی زمان حائزاهمیت می باشد

الزاماتی هستند که بیمارستان باید بسته به ظرفیت و منابع خود درجهت دستیابی  :((developmental standardsرفته استانداردهای پیش

 به آن ها بمنظور تقویت خدماتی ایمن اقدام نماید 

 تعاریف :

 اختن ایمنی بیمارشود .هر گونه رویداد قابل جلوگیری که ممکن است باعث استفاده نامناسب از دارو یابه خطر اند خطای دارویی :

درجه و میزانی که براساس آن ، ساختمان های سازمان ، محوطه ها و تجهیزات ، موجب بروز حادثه یا خطری برای بیماران ، کارکنان یا  ایمنی :

 مالقات کنندگان نشوند.

 وبرای آن تجویز شده است.تاثیر دارو شناختی یک دارو ، معموال به صورت ناسازگار ، به جز آن چه دار عوارض جانبی :

( 3( از یک خدمات بالینی به خدمات بالینی دیگر ،)2( یک واحد مراقبتی به واحد دیگر ،)1جابه جایی رسمی مسئولیت مراقبت از بیمار از ) انتقال :

 ( از یک سازمان به سازمانی دیگر 4از یک پزشک واحد صالحیت به پزشک دیگر ؛)

 : ه شرح ذیل می باشد( راه حل ایمنی بیمار ب9نه )

 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی .1

 توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا .2

 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار .3
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 انجام پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیمار .4

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت .5

 نی در مراحل انتقالی ارایه خدماتطمینان از صحت دارو درماا .6

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها .7

 استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات  .9

 هبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی.ب9

 ( توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی:1

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

یسی وآنها( دردسترس کارکنان قراردهند. در داروخانه سرپایی بیمارستان نیز مشابهت های دارویی در دست خط پزشکان و اشتباهات رایج در نسخه ن

در ارتباط با اصالح فرایند توزیع و مصرف دارو در  خانهسترس کارکنان قرار گیرد.برقراری ارتباط و تعامل موثر با داروخانه و مسئول فنی دارودرد

 مرکز به منظور افزایش ایمنی بیمارباید صورت گیرد.لذا موارد زیرباید انجام شود:

 و ظاهر آنها(درباکسها وقفسه های جداگانه چیدمان شود. شبیه به هم )چه از نظر نام و چه از نظر شکل یوهادار 

 باغلظت باال وخطرناک حتما باید نام دارو با برچسب جداگانه مشخص شده باشد.ی هادارو درخصوص 

 شابه می   یی دربالین بیمار ، توجه به نام ژنریک داروها، آگاهی ازنمونه هادارو باکارت دارو تطبیق ازجمله دادن دارو فرآیند رعایت

 دارویی و...

  دارودادن ازاشکال دارویی ونوع دارو آگاهی کسب نمایید. فرآیند اجرای از قبل 

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

 ه شود.دن ، یک بار دیگر مشخصات بیمار با کارت دارویی مطابقت داددا دارو هنگام 

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

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

 :  (توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا2

ر اهمیت حیاتی دارد مانند فرآیند تجویز داروها ، اعمال جراحی ، انتقال خون ، اقدامات آزمایشگاهی و کلیه گلوگاههایی که توجه به مشخصات بیما

شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپایی ، انتقال خون ، درمان  راهنمایتحویل نوزاد به مادرو خانواده مد نظرقرار گیردوطبق دستورالعمل 

آزمایشگاهی بمنظور کاهش وقوع اتفاقات ناخواسته بهداشتی درمانی ازخطا ها جلوگیری شود.دراین بیمارستان  دارویی ،اعمال جراحی و اقدامات

 جهت شناسایی بیماران از نام بیمار ، کارت شناسایی ، تاریخ تولد ، مچ بند ویا بارکداستفاده می شود. 

در دوره  بیمارستانی بستری بخش بیماران کلیه است الزامی  یح بیماران ،حداقل رساندن اتفاقات ناخواسته ناشی از عدم شناسایی صح به بمنظور

 باند شناسایی یامچ بندجهت دریافت اقدامات درمانی ، تشخیصی و مراقبتی باشند: یپذیرش در بیمارستان دارا

م هت کسب اطمینان از انجام اقدااکیداً یادآوری می شود که استفاده از مچ بند شناسایی توسط بیماران از مسئولیت کارکنان درمانی ج (1

 صحیح بر روی بیمار صحیح نمی کاهد.
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بزرگسال تهیه شده است . این دستبندها در بدو پذیرش بیماران اتفاقات به صورت تحت  دو اندازه در بیماران شناسایی دستبندهای (2

رش ، نام و نام خانوادگی بیمار ،تاریخ در بخشهای مختلف ، پس از تشکیل پرونده توسط پرسنل محترم پذیی نظر و بیماران بستر

 .شد خواهد نوشته دستبند مندرجات در مخصوص بارکد امکان درصورت و  ، تشخیص، نام بخش، نام پزشک یتولد/بستر

 یباند شناسایی بیماردر هنگام پذیرش با بیمار و یا در صورت ضرورت یکی از بستگان درجه یک و یصحت اطالعات مندرج در رو (3

 شود.  کنترل می

الزامیست مشخصات بیمار با رنگ مشکی یا آبی بر روی زمینه باند شناسایی به رنگ سفید درج یا پرینت شود .درصورت امکان برای  (4

دارای شانت ، بیماران  ی، بیماران همودیالیز یژ، خطر افتادن ، آلر عضوی نقایص  بیماران در معرض خطر که شامل بیماران دچار

بدلیل توجهات خاص ، بیماران مسن و بی تحرکی که نیاز به تغییر وضعیت مداوم بدلیل مستعد بودن به زخم بستر مبتال به سرطان 

 باند قرمز چسبانیده  شود.  یدارند ، مشخصات شناسایی بیمار با رنگ مشکی در پس زمینه سفید نوشته شده و بر رو

 ود باند شناسایی و صحت اطالعات مندرج را چک نماید.وظف است در ادمیت ویا هنگام تحویل بیمار وجم بخش پرستار (5

بمنظور پیشگیری از خطا ، مشخصات بیماران بایستی به صورت خوانا و واضح به یک روش یکسان در کل بیمارستان بر روی باند های  (6

رجات را از پذیرش است در صورت خدشه دار شدن نوشته ، مجددأ برگ مند موظف بیمار مسئول پرستار و شوند  شناسایی نوشته

 درخواست نماید.

 یک  در صورتی که هر یک از اعضای تیم درمانی بمنظور ارائه یک خدمت درمانی ، تشخیصی و یا مراقبتی باند شناسایی را از بازوی  (7

 باند لطفأ.  دنمای دامبیماراق بازوی بر شناسایی باند بستن به نسبت رأساً درمانی فرآیند اتمام از پس سریعاً ضروریست ، نمود باز بیمار

 ته نشود.بس بیمار تخت یا ترالی ، میز روی بر شناسایی

سرپرستار بخش موظف است در هنگام راند بالین بیماران هر روز صبح عالوه بر سایر وظایف ، نسبت به وجود باند شناسایی و صحت  (8

 اطالعات مندرج در باند نیز حساسیت نشان داده و اطمینان حاصل فرماید.

پروایزر شیفت در گردش موظف است در هنگام راند بالین در هر بخش به صورت راندم نسبت به وجود باند شناسایی و صحت سو (9

 اطالعات مندرج در باند نیز حساسیت نشان داده و اطمینان حاصل فرماید.

 وجود هب نسبت  موظفند  بخشهر یک از پرسنل پرستاری به عنوان مسئول بخش در شیفتهای عصر و شب در هنگام تغییر وتحول   (10

 د.نج در باند نیز حساسیت نشان داده و اطمینان حاصل فرمایمندر اطالعات صحت و شناسایی باند

در برگه آموزش به بیمار در بدو ورود به بخشها ویا هنگام ادمیت بیمار، ضرورت وجود دستبند و مراقبت از آن در طول مدت بستری  (11

 برای بیمار توضیح داده شود.

 استفاده نشود . یتأکید می شود هیچگاه از شماره اتاق وتخت ؛ بیمار بعنوان شناسه و (12

شدن بیمار در بخش ، در صورت مشابهت نام و نام خانوادگی دو بیمار بستری ، ضروریست نام پدر بیماران نیز قید گردد  یپس از بستر (13

. 

 .ندنشو  پوست باندهای شناسایی به نحوی بسته شوند که سبب فشردگی (14

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

 پرسنل تحویل گیرنده موظف به کنترل آن می باشد.

ات مار به منظور انجام اقدامات ، مشخصژی ، فیزیو تراپی وتغذیه موظفند در هنگام حضور بر بالین بیپرسنل محترم آزمایشگاه ، رادیولو (16

 بیمار فوق را با باند شناسایی تطبیق داده و اطمینان حاصل نمایند.
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 پزشکان محترم در هنگام راند بالین و معاینه بیمار ملزم به تطابق نام بیمار با مشخصات باند شناسایی می باشند. (17

مشخصات : نام و نام خانوادگی ، تشخیص  یبخشها نیز حاو ین درب ورودکارتهای شناسایی بیماران باالی تخت بیمار ودرصورت امکا (18

 ونام پزشک معالج باشد.

 : ( ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار3

در خصوص مواردی که باید به هنگام تحویل بیمار به واحد های  هاآموزش کلیه پرسنل پرستاری و پاراکلینیک توسط مسئولین بخش وسوپروایزر

 . بخش به اتاق عمل و بالعکس،از بخش به واحدهای پاراکلینیک و بالعکس و ...( و یا از یک شیفت به شیفت دیگر به آن توجه کنندمختلف )از 

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

  ده ا مددجو ، و یا مددجویانی که دریافت کننفوریتهای پزشکی ب,  ارتباط با بیمار قبل از بستری در بیمارستان )ارتباط نیروهای خدمات

 د. (نخدمات بهداشتی در سطوح اولیه پیشگیری می باش

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

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

 و پرستاران بهداشت جامعه می شود. یبیمار ییص که بیشتر مربوط به زمان پیگیرترخ از بعد بیمار با ارتباط 

ه ب از دسته بندی باال تنها مورد دوم که مربوط به زمان بستری بیمار است جزء موارد تحت پوشش توسط پرسنل درمانی بوده و باید نکات مربوطه

 آن را کامأل رعایت نماییم.

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

 .باشد می درمان فرایند شدن اجرا بهتر چه هر و اعتماد حس ایجاد در عامل ،مهمترین صحیح ارتباط برقراری -

رسنل پرسنل پذیرش ، پ ، بیمارستان انتظامات نیروهای:  لشام ترتیب به باشند می ارتباط در بیمار با که درمانی غیر و درمانی مختلف گروههای-

 و ستریب بخشهای  ...( و رادیولوژی ، اکو ، داروخانه ، آزمایشگاه)  پاراکلینیک بخشهای ، اسکرین پزشک ، ژ ، پرسنل فوریت،تحت نظراورژانس تریا

 . است...و عمل اتاق  مانند بخشهایی

 :الف:انتظامات و حراست بیمارستان

 اتانتظام همکاران توسط صحیح ارتباط اصول رعایت.   بیمارستان هستنداین  به ورود بدو در بیمار همراهان و بیمار با ارتباط خط اولین واقع رد 

 تباطار این. . شود می وی همراه و بیمار به مثبت بازخورد شدن پدیدار باعث ، باشد می شان انتظامی وظایف حریم حفظ با همراه حال عین در که

 بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد:

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

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

 به منظور آرامسازی با مددجو و همراه  ، مرتبط اصول اساس بر صحیح ارتباط برقراری 

  سوء از جلوگیری جهت فهم قابل و روشن ، کافی توضیحات با ،همراه افراد خروج و ورود کنترل و بخشها انضباط و نظم برقراری 

  تفاهم

 در عین حال جدی با همراهان  وعتماد و همدلی و برخورد دوستانه ا حس ایجاد 
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 خشن که باعث ایجاد حس بی اعتمادی در فرد می شود.ونه رفتار و گفتار تهدید آمیز و گ هر از خودداری 

 ب:پذیرش بیمارستان:

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

 شخصی تاطالعا گرفتن در و نموده کنترل دقیق طور به را بستری به رضایت فرم ، داده پاسخ بیمار سئواالت به موظفند پذیرش محترم پرسنل    ·

 . نکنند اهمال بیمار

 باشد می یزن بیمار حقوق منشور شامل که بیمارستان ومقررات اصول پمفلت و شناسایی دستبند ، بستری بیمار هر به موظفند پذیرش پرسنل     ·

   .شود ثبت خوانا و دقت با شناسایی دستبند در مندرج اطالعات. دهند تحویل را

 زین ، محل خدمت خود را ترک نمایند . جایگ نیروی با تنها  شرایط ره در بایستی پذیرش پرسنل    ·

داده در هنگام ازدحام خونسردی خود را حفظ نموده و در صورت بروز مشکل خاص اعم از مالی و .... حتمآ سوپروایزر شیفت را در جریان امر قرار     ·

ام دهند و این میسر نمی شود مگر با ارتباط همراه با احترام و ارائه توضیحات کافی و در راه پیشبرد اقدامات بیمار وظایف خود را به نحو احسن انج

 به بیمار.

 ج:بخش فوریتها یا اورژانس بیمارستان:

 رمعموأل اولین بخش درمانی که بیمار با آن در ارتباط است ، بخش فوریتها می باشد .بسته به شرایط بیمار مراجعه کننده ) اورژانسی یا غی

 دو مقوله از حساسیت ویژه ای برخوردار است هر در ارتباط ،(  بودن  نسیاورژا

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

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

 ار مسئول تریاژپرست عنوان به خود معرفی 

 گیری جهت  بدون  بیمار اصلی مشکل پرسیدن و بیماری تاریخچه گرفتن  

 وی همراهان یا بیمار با همدلی حس د ایجا  

 پرسنل و بیمار بین متقابل احترام 

 خود نام با بیمار کردن صدا  

  حفظ شأن و منزلت بیمار در حین انجام اقدامات درمانی 

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

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

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

 ام پروسیجرهای درمانی و مراقبتی ورعایت طرح انطباق بیمارانجازه گرفتن از بیمار ، قبل از انجا 

 است مناسب ارتباط بودن دار ادامه برای ضروری امری ، کار انجام از مرحله هر در صداقت داشتن. 
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 فتنگ که باشید داشته توجه و باشد اولیه اضطراب و استرس بردن بین از جهت مناسب راهکار یک تواند می شوخی و فکاهی گفتن 

 .پذیرد صورت شخصی های حریم حفظ با و مناسب زمان در آن

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

 شد خواهد اعتماد برقراری و ارتباط تقویت باعث رازداری . 

 ا مجبور که بیمار ر است سئواالتی ، باز سئواالت)  باشد داشته بر در اطالعات استخراج  در را ای العاده فوق نتایج تواند می باز  سئواالت

 به دادن پاسخ های مفصل تر از بلی یا خیر می کند. )مثأل با چه مشکالتی به عنوان مشکل اصلی روبرو هستید؟(

  بیمار تحصیالت سطح و فرهنگی ، سنی شرایط با منطبق شفاف ، کافی توضیحات ارائه  

  بردن اصطالحات  بکار از خودداری و بیمار برای کلمات ترین مناسب انتخاب 

 باشد می ارتباط برقراری به قادر سختی به درد هنگام در بیمار مثال طور به است ارتباط در اساسی عامل زمان . 

 بیمار پذیرش و ودوستانه صمیمی فضای بابرقراری ارتباط برقراری به تشویق 

 بیماری روند از بیمار به  تاطالعا ارائه رسانی روز به 

 باشد می بیمار با ارتباط قفل کردن باز اصلی کلید که است هنری بودن خوب شنونده. 

اط نیز ارتب ارتباط با بیمار اورژانسی و همراهان وی به مراتب سختتر از مراجعین دیگر می باشد زیرا بیمار در شرایط خوبی نبوده و قادر به برقراری

بیمار نیز بدلیل نگرانی و اضطراب ، قادر به برقراری ارتباط مناسب نیستند لذا در این شرایط عالوه بر رعایت کلیه  انفی همراهنمی باشد . از طر

 موارد فوق بخصوص ایجاد حس همدلی ، صبر و خویشتنداری ، احترام و وظیفه شناسی بیش از پیش نمود خواهد کرد.

بخشهای بستری نیز کلیه موارد فوق از طرف پرستاران بایستی رعایت گردد . نحوه معرفی اولیه بیمار به  درهنگام انتقال بیمار از بخش اورژانس به

گیری مطلب بسیار مهمی است که متأسفانه در اکثر موارد پذیرش بیمار رعایت جهت بخش از طرف بخش اتفاقات و ایجاد ذهنیت مثبت و بدون 

بخش معرفی شده و پس از بررسی کامل بیمار توسط پرستار بخش ، قوانین و مقررات درون بخشی و نمی شود. بیمار به طور کامل به پرستاران 

 بودن ناختهناش بدلیل بیمار پنهانی اضطراب به  درون بیمارستانی به بیمار گفته می شود .منشور حقوق بیمار را بطور کامل برای وی توضیح دهید.

حذف نمایید . کلیه پرسنل مرتبط با بیمار ) را خواب و آرامش بیمار می شود  در اختالل باعث که مخربی عوامل  . باشید داشته توجه کامآل ، محیط

 مانند نیروهای خدمات ، پرسنل آزمایشگاه ، پرسنل رادیولوژی و ...( نیز موظف به حفظ شأن و منزلت بیماران در هر شرایط می باشند. 

     ارتباط غیر کالمی:

 بوسیله %40 حدود ،  پیام در هر ارتباط توسط عالئم غیر کالمی %50کی از اصلیترین شیوه های برقراری ارتباط می باشد.بیش از ارتباط غیر کالمی ی

 .شود منتقل کلمات توسط %10 از کمتر فقط و صدا تون

 : عالئم غیر کالمی شامل

 از فارغ ارتباط این.  است کالمی غیر شکل به احساسات بیان راه ترین معمولی شاید ،  Facial Expressionحرکات صورت یا  (1

 غیر تحاال کنترل. باشد می مشترک انسانها تمامی بین و اندک تفاوتی با مختلف فرهنگهای در حتی ،زبان جنس ، تحصیالت ، سن

 امه ارتباط مؤثر می باشد.اد و برقراری در پرستار توسط تحقیر و خشم  مانند آیند ناخوش کالمی
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 به اعتماد حس کننده تداعی ،معموأل کشیده و صاف وضعیت یک.  است ارتباطی کالمی غیر راههای از ،  Postureوضعیت بدن یا  (2

 .باشد می نفس به اعتماد ضعف و افسردگی بیانگر وضعیت خمودگی و افتادگی  و بوده شخصیتی ثبات و نفس

و عرف می تواند در ارتباط نقش مؤثری داشته باشد. در  :ظاهر تمیز و آراسته پرستار با حفظ موازین شرع Groomingآراستگی یا  (3

 .باشد می قبل به نسبت وضعیت بهبود بیانگر وضعیت این  بیماران نیز

: ژست ها نقش مهمی در انتقال افکار و احساسات دارند . ژست مجموعه ای از حرکات بدن است که یک رفتار را  Gesturesژست  (4

 ایجاد می کند. تشکیل و ژست ویژه و مختص فرد را

اهد خو گذار تأثیر العاده فوق کودکان در بخصوص.  است مهمتر مطلب آن خود از مطلب یک بیان نحوه:   intonationلحن صدا یا  (5

 بود.

: در صورت امکان و با در نظر گرفتن موازین شرع و عرف می توان واکنش مثبتی ایجاد و در برقراری ارتباط بعدی  touchلمس یا  (6

 شد.مؤثر با

 شد شامل: قوت خواهد درمان تیم و پرستار به فرد اعتماد عدم و ارتباط قطع باعث نتیجه در و شده ارتباط زنجیره  رفتارهایی که باعث اختالل در

ردن ک قلب دادن بیجا ، پاسخهای تکراری و کلیشه ای ، خصومت ، تحمیل ارزشهای خود به بیمار ، نصیحت کردن ، کنجکاوی ، تحقیر کردن و طرد

 به صورت کالمی و غیر کالمی است.

یجه در پیشرفت هر چه بیشتر کیفیت مراقبت بیمار نت ،  راهکارهای بهبود ارتباط ، نهادینه کردن فرهنگ ارتباط و نحوه تدوین اجرای این برنامه

 خواهد داشت. 

 .یردگ انجام مربوطه جزوات و آموزشی فیلمهای ، پانل ، مینارس برگزاری طریق از درمانی پرسنل جهت همراهان و بیمار با ارتباط تخصصی آموزش  ·

 ، گاید الینها و یا سیاست گذاریهای کلی بیمارستان لحاظ گردد. لیستها چک در اصلی کلید یک عنوان به ارتباط مبحث اهمیت بر تأکید   ·

 .گردد منظور پرسنل ارزشیابی های آیتم از یکی عنوان به ارتباط بر تأکید   ·

 ذیرد.پ صورت بیمار همراهان و بیمار با پرسنل توسط ارتباط اصول عملی استفاده مورد در محترم سوپروایزرهای و بخش مسئوالن تر دقیق نظارت   ·

کارهای هده نام ، نام خانوادگی و سمت فرد می باشد به عنوان یکی از رانشاندهن که مناسب( اتیکت)جیبی شناسایی های کارت از الزامی استفاده    ·

 د.رارتباط اولیه شناخته شده است. معرفی خود به بیمار به عنوان عضوی از تیم درمان بایستی قبل از شروع هرگونه اقدام درمانی ، انجام پذی

 یبرا را آن مختلف های قسمت و بخش مشخصات که ،  اختصاصی و جداگانه صورت به بخش هر و بیمارستان مورد در آموزشی پمفلت تهیه    ·

 .باشد داده توضیح بیمار آگاهی

 .گیرند می قرار بندی دسته یک در بیماری نظر از که بیمارانی و بهتر عمومی حال با بیماران برای گروهی آموزشهای از استفاده    ·

 ارتباط رقراریب به قادر دلیل هر به ربیما یا بوده مشکل دچار گویایی ، شنوایی نظر از که بیمارانی با ارتباط برقراری جهت تصویری کارتهای تهیه    ·

 دستگاه ونتیالتور( بیمار اینتوبه شده تحت درمان با مثال. ) باشد نمی گویا صورت به
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 :  انجام پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیمار( 4

ده خواهد شد و در ضمن بخش ها این مسئله به خصوص در اتاق عمل بسیار با اهمیت است لذا در صورت تصویب از چک لیست جراحی ایمن استفا

 نیز قبل از فرستادن بیمار به اتاق عمل باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نمایند.

 شود مشخص دستورپزشک طبق درستی به عمل محل 

 شود گذاشته صحه پرستاری وتشخیصهای بیمار حال شرح ، بیمار خود ،ابراز بیمار باپرونده عمل محل 

 شود گذاری عالمت عمل محل امکان درصورت 

 شود گذاری وصحه بازبینی پرستارمسئول توسط تریتمنت اتاق ویا عمل اتاق به انتقال از قبل عمل محل 

 اصلی که درپروتکل جهانی وجودداردعبارتنداز: فرآیند 

 جراحی محل گذاری عالمت 

 عمل از پیش تایید فرآیند 

 یاسردرگمی نشده داده وپاسخ پرسش هرگونه که زمانی در گردی روش یا جراحی اجرای از پیش درست وقفه، یک)استراحت زمان یک 

 عمل،توسط تیم جراحی یا اجرای روش رفع می شود( که فوراً پیش از شروع یک روش منظور می شود. ،محل بیمار،روش درمورد

درکلیه بخشها به صورت یک دست به  عالمت گذاری روی محل جراحی، بیماررادخالت داده وبانشانه ای بدون ابهام انجام می شود.نشانه می بایست

هوش است صورت بگیردومی  بهکاررود.باید توسط کسی که اجرای روش رابه عهده دارد انجام شود، باید درصورت امکان هنگامی که بیمار بیدار و

محل جانبی وکناری،ساختارهای  بایست پس از اینکه بیمارآماده عمل شد، قابل رویت باشد. محل عمل درتمام موارد عالمت گذاری می شود، شامل

 چندگانه)انگشتان دست وپا ، جراحات( سطوح چندگانه)ستون فقرات(.

 مقصوداز فرآیند تایید پیش از عمل این است که:

 وبیمارصحیح روش محل، تایید 

 اند شده زده برچسب مناسب صورت به هستند، دردسترس مرتبط وتحقیقات تصویرها ، مدارک تمام که این از اطمینان حصول 

 دارند قرار دید ودرمعرض

 ها کاشت درون نیازویا مورد تجهیزات تمامی اینکه تاییدimplants .آماده هستند 

وقت استراحت فرصتی است تاهر پرسش بی جواب یا سردرگمی وبی نظمی حل وفصل شود. وقت استراحت درهمان مکان اجرای کارطی می شود؛ 

 اعضاء تیم جراحی باید صورت گیرد واز چک لیست جراحی ایمن برای کلیه بیماران استفاده گردد.درست پیش از شروع کار وباشرکت تمامی 

 : کنترل غلظت محلول های الکترولیت(5

میلی اکی واالن  2یک مسئله متداول که درمورد ایمنی داروها از آن ذکر می شود ، توزیع سهوی الکترولیتها است)برای مثال:پتاسیم کلرایدباغلظت 

درصد یابیشتر(جهت جلوگیری ازخطا ها 50درصد یابیشتر وسولفات منیزیمبا غلظت9یابیشتر؛فسفات پتاسیم ؛سدیم کلرایدباغلظت سی سی در 

 خصوصاٌ مواقع بکارگیری نیروی انسانی استخدام جدید، کارورزویا طرحی به نکات ذیل بایدتوجه شود.

 دنشو نگهداری دربخش باال باغلظت داروهای االمکان حتی 
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 شود جدا واضح صورت به داروها ازدیگر موردنظر داروهای. 

 شود جدا قرمز اتیکت با یادشده داروهای کلیه 

 دستور پزشک دوباره چک شود دارو مصرف هنگام 

 گیرد قرار همکاران دید درمعرض آن کردن ورقیق مصرف نحوه 

 گردد وثبت چک متوالی صورت به دارویی مصرف بیماردرحین حیاتی عالئم 

 باشد دردسترس دستورپزشک موردنظربیمارطبق دوز وتهیه سازی رقیق نحوه ورالعملدست 

 درصورت تشابه شکلی با اتیکت رنگی از هم جدا شود 
  

 : ( اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات6

بوط به داروها هستند . خطاهای داروئی به هنگام تهیه ، تجویز ، یکی از علل عمده ایراد صدمه به بیماران به هنگام ارائه خدمات درمانی، وقایع مر

 عایتر.گردد می برآورد شایعتر بیمار به آن دادن و دارو تجویز هنگام به خطا بروز میزان ولیکن دهند می رخ آن پایش و بیمار به دارو توزیع و دادن 

.  دتاری به صورت منظم روزانه چک شوپرس گزارش با پزشک دستور تطابق ایشپ آن وبدنبال باشد می الزامی دربخشها دارویی تلفیق دستورالعمل

  برای کلیه بیماران ازفرم تلفیق دارویی برای جلوگیری ازتداخالت دارویی وآموزش هنگام ترخیص استفاده شود.

 : اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها( 7

ز سواالت چک لیست مطرح می باشد و روزانه در بخش هایی که مورد بازدید قرار می گیرد در بازدیدهای سوپروایزری این گزینه بصورت یکی ا

 می باشد. آن کنترل الزامات از پزشک ودستور آن از استفاده زمان مدت  کنترل می گردد. توجه به سایز ،تاریخ انقضاء،

 : ( استفاده صرفاً یکباره از وسایل تزریقات8 

ل تزریق یک بارمصرف می باشد. تزریق یکی از روشهای شایع در تجویز داروها می باشد.بدیهی است که در صورت عدم دراین بیمارستان کلیه وسای

گیرنده خدمت و جامعه خواهد داشت.لذا توجه به دستورالعمل تزریقات ایمن  -رعایت استانداردهای آن ، خطرات زیادی برای ارائه دهنده خدمت

  صورت گیرد: می بایست زریقات بر اساس استانداردهای زیر انجام ت.  ازالزامات می باشد 

 . استریل وسایل از استفاده (1

    .کنید استفاده جدید مصرف یکبار سرنگ یک از تزریق، هر برای (2

   ن و یا دارو استفاده کنید.واکس نوع هر تلقیح بار هر برای جدید، مصرف یکبار استریل سوزن سر و سرنگ یک از (3

  . کنید پیشگیری( ویالها و سرسوزن-سرنگ)  وسایل آلودگی از (4

 آماده را تزریق نداردوسایل وجود سوزن سر و سرنگ آلودگی احتمال و باشد می تزریقات مخصوص که تمیز سینی یا میز یک روی (5

   نمایید.

   .کنید استفاده دارو دوزی تک ویالهای از المقدور حتی (6

   .نمایید استفاده استریل سوزن سر از دارو کشیدن بار هر برای هستید دارو دوزی چند ویالهای از استفاده به ملزم که صورتی در (7

ز این انگشتان دست خود و جدار آمپول ،انگشتان خود را ماب تمیز گاز نازک الیه دادن قرار ،با شکنید می را آمپول سر که هنگامی (8

   آسیب و صدمه محافظت نمایید.

کلیۀ داروهای تزریقی را ازنظر کدورت،شکستگی جدارۀ آنها و تاریخ انقضاء بررسی نموده و در صورت  قبل از اقدام برای تزریق به بیمار، (9

    مشاهدۀ هر یک ازاین موارد ،آنها را به نحوه صحیح دفع نمایید.

 د. توصیه های اختصاصی کارخانه سازنده را در ارتباط با نحوۀ استفاده،نگهداری و جابجایی دارو مورد توجه قرار دهی (10
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   در صورت تماس سر سوزن با سطوح غیر استریل،آن را به نحوه صحیح دفع نمایید. (11

قبل از آماده کردن دارو و تزریق،دستهای خود را با آب وصابون بشویید و یا با استفاده از الکل ضد عفونی کنید.در صورتی که بین  (12

 ید،رعایت بهداشت دست ضروری است. تزریقات ،دست شما کثیف یا آلوده به خون و مایعات بدن بیمار گرد

   از تزریق به بیمار در نواحی نا سالم پوستی اجتناب نمایید. (13

درجۀ تازه استفاده نمایید.از گلوله های  70نیازی به ضد عفونی کردن سر ویال )جدید ( نیست ولی در صورت نیاز،از سوآپ تمیز والکل  (14

   فاده نکنید.پنبۀ آغشته به الکل موجود در ظرف پنبه الکل است

   از کاربرد مادۀ ضد عفونی در زمان تزریق واکسن ویروس زندۀ ضعیف شده برای تلقیح اجتناب نمایید. (15

   قبل از تزریقات اگر محل تزریق بصورت مشهود کثیف باشد، حتما پوست را بشویید. (16

 وجه نمایید.سرنگ وسر سوزن را از نظر وجود پارگی بسته بندی چک کنید و به تاریخ انقضاء آن ت (17

   اگر سر پوش گذاری سر سوزن الزم باشد ،تکنیک استفاده از یک دست را بکار ببرید. (18

 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی( 9

ا رعایت وکنترل پایش قرار اجرای دستورالعمل بهداشت دست در مراکز درمانی تدوین شده توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی دربخشه

گیرد. باید توجه داشت که شستن دست ها به تنهایی مهمترین راه پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به شمار می آید. شستن دست ها توسط 

انیسم ها میکروارگصابون های معمولی یا انواع ضدمیکروبی صورت توصیه می گردد. شستن دست با صابون های معمولی و آبکشی باعث می شود تا 

به روش مکانیکی از روی پوست زدوده شوند و شستن دست با محصوالت ضد میکروبی عالوه بر زدودن مکانیکی میکروبها باعث کشته شدن 

روب کمیکروارگانیسم ها یامهار رشد آن ها نیزمی گردد.پوست دست کارکنان پزشکی دارای میکروارگانیسم های مقیم و انواع موقت است. اکثر می

آن ها در الیه های عمقی اپیدرم قرار دارند که بدنبال شستشوی دست ها با  % 20تا  10های مقیم پوست در الیه های سطحی قراردارند ولی حدود 

لی وصابون های معمولی پاک نمی شوند ولی معموال بوسیله مواد ضد میکروبی، کشته شده یا رشدشان مهار می گردد. شستن دست ها با صابون معم

 باعث زدودن میکروب های موقتی پوست خواهد شد.

 

 panic valueنحوه مواجه با مقادیر حیاتی  آزمایشات 

نحوه  ت ومقادیربحرانی به مقادیرنتایج ازمایشاتی که خارج از مقادیرطبیعی و درمحدوده هشدار قرار دارند و زارش فوری ان میتواند بر وضعیت سالم

بیمارستان تعریف شده و در  HISشته باشند اطالق می گردد. این نتایج با تایید مسئول فنی ازمایشگاه درسیستم  درمان بیمار نقش بسزایی دا

 صورتیکه نتیجه ازمایش با مقادیر بحرانی تعریف شده درسیستم یکی بود با رنگ قرمز در سیستم جوابدهی ازمایشگاه نشان داده میشود ازمایش

خوط تلفنی  –)خط بحران  HOT lineطه نتایج بحرانی را به عنوان هشدار سریعا وبه صورت تلفنی از طریق کننده پس از تایید مسئول مربو

 ((Recheckیکطرفه ( به سرپرستاران و یا پرستارمسئول بخش اطالع دهد و بالفاصله ازمایش را مجددا تکرار می نماید.

بحرانی به منظور از اطمینان از صحت دریافت گزارش آن را در دفتر مقادیر بحرانی سرپرستار و یا مسئول شیفت پس از دریافت و ثبت گزارش نتایج 

 ثبت می نماید و سپس سریعا به بالین بیمارمراجعه می نماید و وضعیت بالینی راچک و به  پزشک معالج اطالع می دهد و مجددا نمونه جهت چک

یش با آزمایش قبلی مطابقت داشت ودرحدوده بحرانی قرارداشت پزشک معالج اقدام مجدد به آزمایشگاه ارسال می نماید. درصورتی که نتیجه ازما

 درمانی رابرای بیمارشرع می کند
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 مشارکت بیماردرامردرمان خود

 :بیمار آگاهانه رضایت

 آگاهی دنبال به (تحقیقاتی یا) یگیری درمان تصمیم در مشارکت بر مبنی (بیمار) صالحیت واجد فرد (پذیر ابطال و) آزادانه توافق از است عبارت

 قبل و ، چیزی با موافقت یعنی رضایت .درمانی روش مفیدترین و مؤثرترین در انتخاب مشارکت این تأثیر به اعتقاد با آن الزامات و هدف ، ماهیت از

 اعالم معنی به نظر  لغوی از رضایت دیگر عبارت به .کند جلب را وی رضایت باید ، نماید درمان یا معاینه را بیمار ، یا پرستار پزشک یک اینکه از

 .است کار انجام از خشنودی و قبولی

 :برائت و رضایت

 کنند می بسنده « برائت » .شوند می دوجنبه است از مقوله این « رضایت » و « برائت » گرفتن به بیشتر پزشکان ما کشور در .است شده تشکیل

 برائت اگر ولی سازد منتفی را کیفری مسئولیت است ممکن رضایت گرفتن زیرا« رضایت » گرفتن عدم از ناشی که مشکالتی دچار درنتیجه و

 .شود مدنی مسئولیت بروز به تواند منجر می نشود حاصل

 :رضایت تعریف

 ... و جراحی یا طبی ماندر از اعم بیماری او درمان جهت در وی قانونی نمایندگان یا سرپرستان یا اولیاء یا بیمار از اجازه کسب از است عبارت

 :برائت تعریف

 . آن احتمالی عوارض و خطرات جستن از تبری و بیماری نوع به نسبت بیمار قانونی نمایندگان یا سرپرستان یا اولیاء یا بیمار به دادن آگاهی

 :پروسیجر

 .باشد می معایبی و ها ریسک فواید، دارای که بیمار بهبود به دسترسی جهت درمانی اقدام هر
 و سالمت متخصص بین ارتباط و یک است ارزش دارای موافقت و رضایت افتد، می بدنشان برای اتفاقی چه بدانند که دارند قانونی حق بیماران

 .شود می محسوب درمان مرحله اساسی قسمت و است بیمار

 ممکن بیمار درمان، برای پزشک قبول پیشنهاد ات خاص درمان یک برای بیمار تقاضای از پذیرد صورت است ممکن متفاوتی های فرم در رضایت

 .کند اعالم کتبی یا شفاهی (خون گرفتن نمونه برای دست گذاشتن ) عملی صورت به را رضایتش است

 :آگاهانه رضایت یک خصوصیات

 : اجرا شود و کنترل دقت به زیر موارد و شود انجام مناسب شرایط در که دارد منطقی و قانونی ارزش زمانی رضایت

 .باشد داشته گیری تصمیم قدرت بیمار . 1

 .شود انجام آزادانه صورت به . رضایت2

 .نماید درک را شده داده اطالعات و باشد اگاه کافی اندازه به . بیمار3

 .شود داده گیری تصمیم جهت کافی زمان بیمار به رضایت، از . قبل4

 .شود داده مجدد رضایت جهت اخذ مجدد فرصت بیمار به باید شود ایجاد دزیا زمانی فاصله عمل انجام و رضایت اخذ بین . چنانچه5

 .شود گرفته باید جدید رضایت کرد تغییر بهبودی و عمل شرایط چنانچه ..6

 .شود نمی محسوب آگاهانه رضایت سخت، شرایط در و فشار تحت بیمار از گرفتن اجازه که شود دقت . 7

 .شود گفته بیمار به درمان مسئول پزشک و پرسنل . نام8

 .شود گرفته نظر در رضایت از بعد بیمار نظر تغییر .. 9

 .دارد بیمار وضعیت بودن اورژانسی درجه به بستگی رضایت زمان  10

 .شود داده بیمار به بیشتری زمان باید است پیچیده موضوع که صورتی در . 11

 .شود گرفته است انتظار لیست در بیمار که هنگامی باید رضایت انتخابی های عمل مورد در .. 12

 .شود انجام شخصی میل با و باشد داشته وجود رضایت اخذ جهت اجبار کمترین ..13

 .شود گرفته نظر در بیمار قانونی حقوق .14
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  :رضایت فرم خصوصیات

 

 .باشد منطقی .1

 باشد صریح و ساده  .2

 .باشد اختصاری هیچ بدون  .3

 .باشد نشده استفاده پزشکی اصطالحات از .4

 .باشد مشخص بیمار ولی و قیم یا بیمار امضاء محل .5

 .باشد مشخص باید بیمار پرستار و معالج پزشک امضاء محل  .6

 .باشد مشخص رضایت زمان و تاریخ  .7

 .باشد شده مشخص بیمارستان پروتکل طبق بیمار شناسایی مشخصات  .8

 .باشد داشته وجود پروسیجر های ریسک و معایب مزایا، ثبت جهت محلی .9

 (...ها ضمیمه ).شود تهیه جداگانه فرم توان می تهاجمی پروسیجرهای جهت . .10

 .باشد داشته وجود آن علت ثبت و رضایت عدم جهت محلی . .11

 .شود باید عوض فرم شود ایجاد تغییر است الزم اگر و شود ایجاد تغییری فرم در بایست نمی بیمار، امضاء از بعد . .12

 .باشد هداشت وجود اورژانس مورد ثبت جهت محلی . .13

 :شامل شده ارائه اطالعات خصوصیات

 .شود داده توضیح پروسیجر بودن مفید و مزایا .1

 .شود گرفته نظر در بیمار نیازهای .2

 .شود داده توضیح جایگزین های روش .3

 .یابد بهبود ایشان ظرفیت تا نماید مشاوره بستگان با کنیم تشویق را بیمار .4

 .شود داده توضیح بیمار برای موفقیت درصد و احتمالی تغییرات .5

 .دارد بر در نتایجی چه نشود انجام پروسیجر چه چنان که شود داده توضیح بیمار به .6

 شود داده توضیح پروسیجر انجام از هدف .7

 .شود داده توضیح پروسیجر اساسی خطرات .8

 .شود داده توضیح درمان حین مشکالت با رابطه در .9

 .دباش واقعیات کردن بازگو از مانع نباید احساسات . .10

 .است مهم شنیدن به بیمار مندی عالقه به توجه . .11

 .دارد او ظرفیت میزان و بیمار شرایط به بستگی شده داده اطالعات . .12

 

 : رضایت اخذ هنگام در (....و پرستار پزشک، ) درمان پرسنل اقدامات

 .کرد ایجاد متقابل توان اعتماد می اربیم با مناسب ارتباط یک ایجاد با که باشند داشته توجه نکته این به باید درمانی پرسنل -

 توجه باید .بگویند بیمار به را جایگزین های و روش خطرات هدف، مزایا، کامال باید پرستار و پزشک ,رضایت فرم امضاء از قبل

 .دارند ادعا کمتر یا کنند می مقابله دارند کمتر بیشتری آگاهی که بیمارانی باشند داشته

 بیمار، با گفتگو و شامل بحث که دارد مراحلی پروسه این و است فردی تصمیم یک از فراتر ای رحلهم رضایت که بدانیم باید -

 .گردد مستند فرم صورت به مراحل باید این تمام و باشد می موارد سایر و شده نوشته و کتبی اطالعات دادن

 .نیست مندی همه رضایت که کنیم قتد باید و باشد می مندی رضایت مراحل از یکی تنها رضایت فرم در گرفتن امضاء -

 .ندارد ارزشی اخذ رضایت این مندی رضایت فرم امضاء علیرغم نشود داده کافی اطالعات بیمار به اگر بدانیم که است مهم -
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 .بدهند پزشکی پاسخ اصطالحات بردن کار به از دور به و ساده زبانی با بیمار سواالت تمامی به باید درمانی پرسنل -

 .ندهد تغییر را تصمیمش که شود صحبت بیمار با شروع از قبل که بدانند باید نیدرما پرسنل -

 .بگیرد قرار توجه مورد بیمار گذشته و حاضر های خواسته باید -

 صحبت پزشکی های و پیشرفت درمان مورد در بیمار گذشته های خواسته و حال شرایط بهبودی، روند مورد در بیمار با باید -

 .کرد

 .باشد کتبی یا شفاهی تواند یم گفتگوها این -

 پیشنهادهای به نیاز ممکن است و شود داده توضیح وابستگانش و همراهیان و بیمار به عالی صورت به بایست می درمان پروسه -

 .شود آورده بیمار گزارش در صورت مستند به بایست می تصمیمی هر و باشد بهبود برای منطقی و خاص

 : شامل ارزیابی این که کند ارزیابی را بیمار اطالعات و گاهیآ سطح بتواند باید درمان کادر -

 .باشد می .... و ذهنی معلولیت با بیماران کودکان، بزرگساالن، -

 .نمایند ثبت را و کلیدی اساسی نکات مخصوصا کنند تهیه گزارش دهند می که اطالعاتی مورد در باید درمانی پرسنل -

 : شود گرفته رنظ در باید رضایت اخذ هنگام مواردي چه

 بیماران عقلی سالمت از اطمینان .1

 بیمار توسط اطالعات کافی دریافت از اطمینان .2

 بیمار توسط آزادانه گیری تصمیم از اطمینان .3

 : باشد نمی رضایت اخذ به نیاز مواردي چه در

 است بیمار جان کننده تهدید که اورژانسی موارد .1

 بیمار رنج و درد کاهش جهت - .2

 .دهد تشخیص را هایش خواسته تواند نمی و است بیهوش بیمار که هنگامی .3

 در ثبت و قید با می توانیم نیست، آگاهانه رضایت اخذ به نیازی باشد می خطر معرض در بیمار حیات که زمانی اورژانسی موارد در .4

 .بدهیم قیم وی یا بیمار به را الزم اطالعات بهبودی از بعد و دهیم شرح را بیمار پرونده وضعیت

 : رضایت رد

 صورت امضاء اگر و نمایند ثبت  را رضایت رد علت خود گزارش در دقیق صورت به درمانی پرسنل باید کند رد را خود رضایت بیمار چنانچه

 .است نشده داده رضایت که شود ثبت باید نگرفت

 : کودکان از رضایت اخذ

 ها بچه با رابطه در .نمایند کسب را آنان رضایت و دهند توضیح بیماران به باید هاپروسیجر انجام و ها مراقبت معاینات، انجام، از قبل درمانی کادر

 برخوردار باال آگاهی سطح و ظرفیت از بیمار چنانچه کند ارزیابی را بیماران این باید درمانی کادر ( سال 18 ) هستند قانونی سن زیر که نوجوانان و

 سرپرست نهایت در و بدهد توضیح بیمار به را ( جایگزین های روش و احتمالی خطرات عایب،م مزایا، ) اطالعات است موظف درمان کادر است

 دارند بیشتری سواالت والدین چنانچه .باشد نمی رضایت اخذ به نیازی که اورژانسی موارد جز به نماید امضاء و تکمیل را رضایت فرم باید کودک

 آگاه باید بیمار و کنند رضایت به مجبور را آنان توانند نمی والدین جا این در دارند را درمان بر ترضای صالحیت کودکان اگر و داد پاسخ آنان بایدبه

 ) .بگیرد تصمیم خودش تا شود

 اطالعات کسب از بعد را آگاهانه رضایت فرم باید سازمان پرسنل بهزیستی، های سازمان پوشش تحت سرپرست بی کودکان (هستند نوجوانان منظور

 باید ندارند را کار انجام صالحیت والدین چنانچه کنند، ارزیابی را آنان ظرفیت و والدین سالمت بتوانند باید درمان کادر پرسنل .نمایند ءامضا الزم

 .کرد تکلیف کسب صالح ذی مراجع از

 : مناسب ظرفیت با توانمند افراد خصوصیات

 پزشکی اصطالحات بردن کار به بدون ) فهمد می را درمان کادر توسط شده داده اطالعات و توضیحات .1

 .نماید می درک و شده متوجه را پروسیجر انجام های راه و هدف ( .2
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 .نماید می درک و شود می متوجه را احتمالی خطرات و معایب و مزایا .3

 .دهد رخ ایشان برای است ممکن اتفاقی چه پروسیجر انجام عدم صورت در دهد توضیح تواند می .4

 .دهد می بازخورد را شده داده اطالعات .5

 .بگیرد تصمیم آزادانه تواند می .6

 : مناسب ظرفیت عدم با ناتوان افراد خصوصیات

 .ندارند را کار انجام توانایی .1

 .ندارند را گیری تصمیم توانایی .2

 .ندارند را گیری تصمیم هنگام به ارتباط برقراری توانایی .3

 .نمایند کسب توانند نمی را آگاهی و دانش .4

 .دهند ارائه توانند نمی را اطالعات بازخورد و ندهست فراموشی دچار .5

  ....و تشنج گیجی، مانند .اند داده دست از را خود عقل سالمت موقت طور به .6
 و باشد نمی آگاهانه رضایت اخذ به قادر بیمار که نماید ثبت قانونی لحاظ از است مهم و کند شناسایی را افراد این باشد قادر باید درمانی کادر

 می ذهنی معلولیت و هوشیاری عدم یا ناتوانی دچار بیمار که کند تایید ایشان و باشند داشته حضور کار این انجام جهت باید بیمار قیم یا ولی

 .نمایند امضاء را فرم الزم اطالعات کسب از پس ایشان و باشند داشته حضور باید دارند پوشش تحت را افراد این که هایی سازمان یا و باشد

 انجام جهت توانایی عدم و هوشیاری اختالالت دچار بیمار که نمایند مستند باید درمان کادر و پزشک بیمار قیم یا همراه حضور عدم رتصو در

 .است آگاهانه رضایت اخذ

 : بیمار انتقال و نقل هنگام در رضایت اخذ

 ویژه های بخش به است نیاز یا و شود منتقل دیگری درمانی زمرک یک به باید بیمار چنانچه .شود می نیز بیمار انتقال و نقل شامل رضایت -

 به بیمار انتقال هنگام باشیم داشته توجه باید - ، CT و .شود گرفته آگاهانه رضایت و شود داده کافی و الزم اطالعات بیمار به باید شود منتقل

 .گردد اخذ بیمار رضایت الزم، اطالعات وضیحت از پس حاجب ماده با .... رادیوگرافی هرگونه انجام جهت رادیولوژی واحد

 جریان در را آنان و بدهد نیز (شود منتقل می بیمار که واحدی یا مرکز) مقصد به را الزم توضیحات که باشد داشته دقت باید بیمار پرستار -

 .نمایند و ارسال مستند انتقاالت و نقل فرم در یا و دهند قرار بیمار رضایت

 المیاس مجازات قوانین

 :شود می تقسیم دسته پنج به باشد متهم عنوان به پزشک که درصورتی اسالمی مجازات قانون در پزشکی خطاهای با مرتبط قوانین

 واقع خالف های گواهی صدور .1

 پزشکی اسرار کردن فاش .2

 پزشکی قصور .3

 برائت و رضایت اخذ عدم .4

 جنائی جنین سقط .5

 59 ماده :

 .شوند نمی محسوب جرم زیر اعمال

 علمی و فنی موازین رعایت و ها آن قانونی نمایندگان یا سرپرستان یا اولیا یا شخص رضایت با که مشروح طبی یا جراحی عمل نوع هر :2  دبن -

 . بود نخواهد ضروری رضایت اخذ فوری موارد در شود انجام دولتی نظامات

 60 ماده :

 و نیست عضو نقص یا مالی یا ، جانی خسارت ضامن باشد نموده حاصل برائت او ولی یا مریض از جراحی اعمال یا درمان شروع از طبیب چنانچه

 .باشد نمی ضامن طبیب نباشد ممکن گرفتن اجازه که فوری موارد در

 319 ماده :
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 ولی یا ریضم اذن با هرچند ، کند می صادر را آن دستور یا دهد می انجام شخصاً که هایی معالجه در باشد متخصص و حاذق گرچه طبیبی هرگاه

 .است ضامن شود مالی خسارت یا عضو نقص یا جان تلف باعث باشد،

 323 ماده :

 .بود نخواهد آمده پدید خسارت عهده ، نماید برائت حیوان صاحب یا او ولی یا مریض از درمان به شروع از قبل آن مانند و تیمار با یا طبیب گاه هر

 295 ماده 3 تبصره

 آن اگر نحویکه به شود واقع جرح یا ضرب یا قتل ، امری به مربوط مقررات رعایت عدم و مهارت عدم یا مباالتی بی یا احتیاطی بی اثر بر هرگاه

 .بود خواهد عمد شبه حکم در جرح و ضرب یا و قتل افتاد، نمی اتفاق ای حادثه ، شد می رعایت مقررات

 616 ماده :

 رعایت عدم سبب به یا است نداشته مهارت آن در مرتکب که امری به اقدام یا مباالتی یب یا احتیاطی بی واسطه به عمد غیر قتل که درصورتی

 اینکه مگر شد، خواهد محکوم ، دم اولیاء ناحیه از مطالبه درصورت دیه پرداخت به نیز و سال سه تا یک از حبس به مسبب ، شود وارد نظامات

 .است عمد شبه جرم پزشکی قصور که گفت توان می قصور تعریف و اسالمی مجازات قانون از فوق مواد به باتوجه .باشد محض خطای

: (discharge against medical advice) شخصی رضایت با ترخیص 

 :تعریف

 .گویند می شخصی رضایت با ترخیص ، .کند ترخیص را بیمار معالج، پزشک اینکه از قبل بیمارستان از خروج برای بیمار انتخاب

 2 کنند می ترک شخصی رضایت با را بیمارستان که بیمارانی /2-8/ بیمارستان را ها ترخیص از درصد 0

 .دهند می تشکیل حاد های بیماری کننده مراقبت های

 شخصی رضایت با ایدز به مبتال بیماران از % 13 و شده پذیرش بیماران کل از %6 حدود دارند نامساعدی شرایط که هایی بیمارستان در

 .کنند می رکت را بیمارستان

 :شخصی رضایت با ترخیص برای شده شناخته فاکتورهای ریسک

 مرد جنس .1

 پائین اجتماعی – اقتصادی وضعیت .2

 جوان سن .3

 بیمه نداشتن .4

 مواد مصرف سوء .5

 خانواده پزشک نداشتن .6

 قبلی شخصی رضایت با ترخیص سابقه .7

 سیاه نژاد .8

 ایدزی بیماران خانواده در بیمار داشتن و مالی مسائل .9

 (شایع دالیل از یکی) بیمار ودیبهب احساس .10

 بیمار بیمه پوشش عدم  .11

 :شخصی رضایت با ترخیص از پیشگیرانه های استراتژی

 ( استراتژی مهمترین) بیمار کننده بستری درمانی کادر و اولیه پزشک توسط ویژه به بیمار با مؤثر ارتباط برقراری .1

 بیمار در مواد مصرف سوء مشکل به توجه .2

 بستری ابتدای در پیشگیرانه رویکرد .3

 درمانگران و پزشکان در مهارت وجود .4

 بیمار به نسبت درمانگر فرد در اتهامی نگرش وجود عدم .5

 بیمار در سایکولوژیک عوامل شناسائی .6
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 رضایت با ترخیص » دلیل به احتماالً و بیمار سوی از واکنش عنوان پشتیبانی به بی احساس از ناشی بیمار خشم و اضطراب درک .7

 شخصی

 افسردگی بروز برای گیآماد  .8

 :معالجه از امتناع یا شخصی رضایت قانونی های جنبه

 .نماید تکمیل را شخصی رضایت فرم بایستی ، بگیرد بیمارستان ترک به تصمیم بیمار ، پزشکی توجیه وجود با چنانچه

 پزشک ، قانونی نظر از و نیست کافی تنهایی به بیمار مضاءا ضمنا .نماید امضاء را فرم آگاهانه بیمار و شود داده بیمار به باید هشدارها و توضیحات

 .نمایند امضاء را مربوطه فرم بایستی ، نیز بیمار مسئول درمانی کادر و معالج

 

 از و بوده عاقل و بالغ شخصی، رضایت دادن برای بایستی بیمار .اوست غیرقانونی حبس با مساوی بیمار یک اجباری نگهداشتن که نمود توجه باید

 .باشد شده مختل نباید شخصی رضایت دادن هنگام در بیمار گیری تصمیم ظرفیت دیگر عبارت به.باشد برخوردار باثباتی روانی وضعیت

 درمان از امتناع به تصمیم ، دریافتی اطالعات درک و آگاهی از پس که است عاقلی و بالغ شخص هر حق . دارد افراد حقوق حفظ به تمایل قانون

 اورژانسی وضعیت در .شود قید یادداشتی در است الزم بیمار آگاهانه تصمیم همچنین .نماید فوت ، درمان از امتناع صورت در اگر یحت ، بگیرد

 تصمیم بیمار ، وضعیت از صحیح درک و درمانی کادر هشدارهای وجود با چنانچه .ندارد وجود شرایط این است خطر معرض در بیمار حیات که

 بیمارستان ترک به

 شرح و زمان بر مبنی یادداشتی باید موارد گونه این در باشید داشته یاد به .کند ترک را بیمارستان تواند می ، فرم امضای بدون حتی ، گرفت

 ایبر شخصی رضایت بروز صورت در ذیل موارد در .شود داده قرار بیمار پرونده در ، باشد رسیده مسئول درمانی کادر و پزشک امضاء به که واقعه

 : نمود عمل قضایی مقام دستور و مجوز اساس بر و گذاشت جریان در را قانونی مراجع ، بیمارستان حقوقی مشاور طریق از باید ، ترخیص

 .دارند درمانی مرکز از کردن کودک خارج به تمایل و ورزند می امتناع رضایت دادن از وی والدین ولی ، دارد درمان به نیاز که کودکی .1

 درمان ارائه عدم یا ارائه جهت از بیمار همراهان بین در اختالف .2

 موارد سایر و مخدر مواد ، اجتماعی فسادهای و اخالقی مباحث ، آزاری کودک ، اختالف ، نزاع از حاکی مشکوک مورد هرگونه مشاهده .3

 .باشد غیرعادی

 

 ؟ چیست پزشکی قصور

 از؟ است عبارت پزشکی قصور

 است عبارت قصور حقیقت در.آید عمل ھب باید ھک پزشکی ایھ اقبتمر استاندارد اجرای در یھکوتا>>

 <<ھممنوع فعل انجام یا و الزم فعل ترک از

 به را پزشکی قصور توان می این عقیده طبق بر. است کرده مشخص و معین را پزشک تعهدات محدوده که است قوانینی شغلی نظامات و قواعد

 . نمود است تعریف گردانیده واجب پزشک رب پزشکی حرفه که خاصی تعهدات انجام عدم

 دوری و مکانی شرایط مانند مسایل دیگری, پزشکی خطای بروز گرفتن نظر در و خاص رشته یک در علم پیشرفت میزان بر عالوه که دانست باید

 .ردگی می قرار توجه مورد قصور پزشکی ارزیابی در نیز, پزشک یا پرستار نبودن, بیمار خاص وضعیت, مرکز از

 درمانی نتیجه باید پزشکان نیست که معنی بدان این ولی. باشند داشته استاندارد طبی درمان یک انتظار پزشکشان از دارند حق بیماران تمام

 کند ایجاد اختالل, درمانی بینی پیش قابل نهایی نتیجه در می تواند بیولوژیکی عوامل دخالت زیرا .کنند تضمین بیماران برای را بخشی رضایت

 حال شرح دنبال به بیماری یک تشخیص عدم و نبوده پزشک قصور معنی به ضرورتا, بیمار یک,درمان  در مطلوب گیری نتیجه عدم این بنابر.

 . شود نمی محسوب قصور, الزم پاراکلینیکی آزمایشات و کامل معاینه بالینی, درست

 : از عبارتند پزشکی قصور لفظ اعمال جهت الزم شرایط

 . باشد گرفته عهده بر را بیمار درمان و مراقبت ظیفهو پزشک .1

 . باشد کرده تخطی وظیفه این انجام در پزشک .2
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 . شود بیمار به جسمی یا روانی آسیب سبب, وظیفه در تخطی .3

 نظامات رعایت مهارت عدم,مباالتی  بی, احتیاطی بی عنوان چهار به 336 ماده تبصره در اسالمی مجازات قانون در پزشکی قصور

  .میشود تعریف دولتی

 : احتیاطی بی

 نظر از نبایستی که است تعریف عملی معادل اسالمی مجازات قانون در تعریف این commission معنی به و است پزشکی های خطا بحث در

 . است کافی توجه عدم از و ناشی یابد می انجام انگاری سهل اثر در ولی پذیرد انجام پزشکی و علمی اصول

 : تیمباال بی

 . یابد نمی انجام غفلت اثر در معادل ولی تعریف این omission گرفت می انجام باید که است عملی معنی به و است پزشکی های خطا بحث در

 : مهارت عدم

 . ندارد خصوصی به کار انجام برای را الزم فنی و علمی تبحر پزشک که است مواردی شامل

 : قانونی نظامات رعایت عدم

 رعایت عدم. است درمانی و مراکز علمی های بخشنامه و بهداشت وزارت های دستورالعمل و پزشکی نظام های نامه آیین و قوانین انجام معنای به

 . شود وابسته حرف صاحبان و پزشکان انظباطی تنبیه به وارده منتهی خسارت جبران و کیفری محکومیت بر عالوه تواند می دولتی نظامات

 :توضیحات

 نماینده ,قیم عدم تعیین و ایشان به دسترسی امکان عدم یا فوت درصورت .باشد می پدری جد وی درنبود و است پدر ونیقان ولی .1

 می تعیین او وصی و قهری ولی نبودن قضایی درصورت دار صالحیت مقامات طرف از که (مجنون یا صغیر از اعم) .است محجور قانونی

 .شود

 ( نامه گواهی ، کارت ملی ، شناسنامه) معتبر هویتی مدارک اساس بر شهود و قانونی نماینده / تسرپرس / ولی / بیمار هویت احراز .2

 .است الزامی فرم تنظیم هنگام آن انجام و بود خواهد

 : پایش و نظارت اجرا،

 .باشد می معالج پزشکان عهده به مشی خط اجرای -
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 حوادث و خطاها کدامند؟

ایجاد خطا یک چالش دائمی برای ارائه خدمات بهداشتی ایمن و مناسب می یاشد. وقتی که مسائل رو به خطا پیش رود ) به سمت ایجاد  پتانسیل

اشد و بمشکل سوق یابد(، یا در بعضی از موارد از بعضی مسائل اجتناب شود، فرصتی بری بیماران، تیم ها و سازمانها برای شناسایی علت اتفاق می 

  نجا نیازمند فعالیتی برای بهبود ایمنی بیمار هستیم.در ای

 وقتی درباره حوادث، خطاها و اتفاقات منجر به خطا صحبت می کنیم، منظورمان چیست؟

اتفاق ناخواسته یا غیر قابل انتظار که منجر به آسیب به بیمار یا کارمند می شود، شامل مرگ، ناتوانی، جراحت، بیماری یا هرگونه  حادثه: .1

 یب دیگر می باشد.آس

 اشتباه، لغزش یا تخلف که منجر به حادثه می شود. خطا : .2

 هر شرایطی که بتواند منجر به حادثه شده، اما حادثه ای ایجاد نکند. حوادث به خیر گذشته : .3

حوادث ناگوار همچنین افزایش  پیامد فیزیکی و روانی این حوادث برای بیماران، پرسنل و ارائه دهندگان مراقبت می تواند قابل توجه باشد. این

 روند ) فرآیند( درمان رانیز با مشکالتی مواجه می نماید و منجر به نارضایتی در بین بیماران و پرسنل خواهد شد. ،دهنده هزینه ارائه خدمات بوده

یریت اشد، نیاز به عملکرد مناسب برای مدحوادث بالینی و اتفاقاتی که نزدیک به حوادث ناگوار است، حتی جایی که هیچ آسیبی به بیمار نرسیده ب

ریسک و کاهش خطاها را برجسته می کند. اینجا فرصت ارزشمندی برای یادگیری از موانعی و اتفاقات منجر به حادثه برای جلوگیری از وقوع 

دیریت ریسک در سازمان است و نزدیک به حادثه یکی از بخش های فرآیند م مجدد آن می باشد. گزارش دهی و یادگیری از حوادث و اتفاقات

 .منجر به ارتقای ایمنی بیماران، همراهان و پرسنل خواهد شد

 ان برایما تنها زمانی می توانیم بر روی پروسیجرها و عملیاتی که ایمنی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد مداخله انجام دهیم که با همکارانم 

 شناسایی موراد زیر تعامل داشته باشیم:

 اشتباهی رخ داده است؟ چه .4

 کجا این اتفاق افتاده است؟ .5

 چرا این اتفاق افتاده است؟ .6

بازنگری و آنالیز حوادث و حوادث بخیر گذشته برای شناسایی علل الزم و ضروری است. این موضوع شامل ابزارهای بهبود کیفیت مانند تحلیل 

ند می توانیم برای کمینه سازی یا جلوگیری از در ابتدا که علل شناسایی شد ریشه ای وقایع یا تحلیل حوادث خیلی برجسته ) مهم ( می باشد.

 د این حادثه عمل کنیم.وقوع مجد

 انواع خطاها 

انواع  از تعاریفی می بایست کنیم، فراهم پزشکی خطاهای حوزه در را بحث زمینه اینکه منظور به .میشوند تقسیم بندی مختلف صور به خطاها

 :نوعند دو James Reason 1990 نظر برطبق خطاها .نمائیم ارائه پزشکی خطاهای

 .باشد نگرفته صورت مناسب و صحیح شکلی به و انتظار طبق بر شده انجام فعالیت های و اقدامات که زمانی 1-

 .باشد نداشته مناسبی و صحیح اساس و پایه ابتدا، از شده انجام عمل یا اقدام که زمانی-2

 .اجرا مرحله در دیگری و برنامه ریزی مرحله در یکی است مطرح خطاها با ارتباط در اصلی تعریف دو بنابراین
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  (Iatent) مخفی خطای (Active) فعال خطای

 آگاهی بیشتری فعال خطاهای از افراد .است مخفی و فعال گروه دو به خطاها انواع تقسیم بندی کرد ذکر میتوان خطاها برای که دیگری طبقه بندی

 سازمانی یکسری فاکتورهای درنتیجه مخفی خطاهای .میگذارند بیماران روی فوری نتایج و می آیند چشم به بیشتر خطاها دسته این که رازی دارند

 سازمانی فرهنگ در اغلب ریشه که خطاها از دسته این .میپیوندند وقوع به مدیریت و مقررات فرهنگ، فرایندها، تجهیزات، محیط، ساختار، مانند

 .کند آشکارا را خود خطا تا بدهند اجازه شرایط از مجموعه ای که زمانی تا بمانند، مخفی سالها است ممکن دارند

 

 ( Unintentional) سهوی ( Intentional)   عمدی خطاهای

حیطه برنامه  در سهوی یا عمدی میتواند آن در خطا که است اجرایی و برنامه ریزی خطاهای است، مطرح خطاها با ارتباط در که دیگری طبقه بندی

 در فرهنگ سازمانی یا رهبری /مدیریتی سیستمهای با که است کارکنان انگیزشی عوامل و روحیه از ناشی اغلب عمدی خطاهای .باشد اجرا و ریزی

 اجرایی رویه های قررات وم قوانین، نقض سبب و بوده کار انجام برای محدود زمان مدت و زیاد کاری بار درنتیجه است ممکن تخلفات .است ارتباط

 آموزش غیر پرسنل مخدر، بکارگیری مواد و الکل از استفاده عمدی، و ایمن غیر اقدامات انجام قانون شکنی، بعلت دارد امکان قانون نقض .میشود

 برای )وقایع ریشهای تحلیل RCA ( از روش معمول استفاده بجای خطاها، گونه این .میشود سبب را بیماران از استفاده سوء که باشد حوادثی یا دیده

 که خطاهایی .نمیشوند منجر آسیب /صدمه به تمامی خطاها .میشوند کنترل و اداره مجاز، قانونی مسئوالن و مدیریت طریق از خطا، تحلیل و بررسی

 که است آسیبی ناخواسته وقایع .میشود یاد پیشگیری ناخواسته قابل وقایع عنوان با آنها از اوقات گاهی میشوند منجر جراحت یا آسیب صدمه، به

 در پیشگیری قابل آسیب های بالینی، مراقبتهای حوزه در .بستری نیست زمان در بیمار وضعیت به وابسته و میدهد رخ پزشکی مداخله درنتیجه

 .دارند حساسیت و آلرژی دارو به نسبت که است بیمارانی به دارو آسیبها، تجویز این جمله از .دربرمیگیرد را بیمارستان بیماران از ٪4 تا 3 حدود

 خطاهای جزو را موارد این دوی هر .نشود تزریق مربوطه فرد به آنتی بیوتیک پروفیالکسی جراحی، عمل انجام از پیش که است زمانی دیگر آسیب
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 نکرده دریافت این از قبل را دارو آن که باشد بیماری به جدید داروی یک تجویز میتواند شامل پیشگیری قابل غیر آسیب .میآورند بشمار پزشکی

 .میدهد واکنش نشان وی بدن دارو آن مصرف از بعد ولی است

 دالیل پیدایش خطاهای پزشکی

  پزشکی هایمراقبت در اساسی مشکالت (1

 پزشکی صنعت ساختار کلی مشکالت (2

  پزشک فردی خطاهای (3

  بیمار خطاهای (4

  داروساز خطاهای (5

  پاتولوژی و آزمایشگاه خطاهای (6

  دارویی خطاهای (7

  بیمارستانی خطاهای (8

 دارویی اشتباهات (9

 :پزشکی خطاهای به رویکرد

 .داد قرار بررسی مورد کلی دیدگاه دو از توان می را پزشکی خطاهای

 Person Approach خطا: به فردی رویکرد یا سنتی دیدگاه .1

 System Approachخطا:  به سیستمی رویکرد یا نگر جامع دیدگاه .2

 :متفاوتند یکدیگر با ذیل موارد در کردروی دو این

 خطا کننده ایجاد عوامل و علل به نگرش نوع •

 خطا مدیریت نحوه •

 فردی رویکرد

 در و جراح فرد پاسخگو تنها آن، ای زمینه عوامل و علل گرفتن نظر در بدون عمل جراحی، یک در خطا وقوع صورت در استداللی، اساس چنین بر

 .بود خواهد پرستار شود، می مؤاخذه که کسی تنها بیماران مصرف داروی در اشتباه گونه هر دادن رخ صورت

 .است وی سرزنش کردن و خطا کار فرد کردن پیدا خطا، یک با اولیه برخورد معمول طور به. 1

 .مشخص است کامالً( خطاکار فرد) آن علت ایجاد و نامطلوب رخداد آن طبق که ایست ساده رویکرد. 2

 .عمل خویش است پاسخگوی تنهایی به فردی هر که اصل این بر دتأکی با. 3

 .باشد می طبابت دنیای در طوالنی ای سابقه این رویکرد دارای. 4

 .است متمرکز گرفته صورت اشتباه و اقدام افراد بر کاهش خطا برای تالشها تمامی. 5

 .شود می استفاده ،خطاکار فرد برای مانند ذیل روشهایی از افراد عملکرد بهبود برای. 6

 آموزش اجباری •

 هشدار •

 قوانین وضع •

 مجازات تعیین •
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 سیستمی رویکرد

هره ب سیستم عملکرد ارتقاء جهت آنها از توان می که ناپذیر اجتناب پدیده هایی عنوان به خطاها به خطاکار، افراد سرزنش جای به رویکرد این در

 .شود می نگریسته برد،

 گونه به سیستم تغییر جهت در کوششی سیستمی رویکرد باشد، می مجازات وی و خطاکار فرد یافتن به منحصر که خطا به فردی رویکرد خالف بر

 .شود کم آن در خطا وقوع احتمال که ای است

 .پرداخت سیستم داخل در بر پیدایش خطا گذار تأثیر ای زمینه عوامل تحلیل و بررسی به باید منظور، این برای

 

 اثیرگذارت فاکتورهای

 .گذارند می تاثیر مستقیم غیر حادثه نتیجه یا وقوع در که عواملی

 (Causative Factorsمسبب ) فاکتورهای

 : شوند می حادثه ایجاد باعث مستقیما که عواملی

 شود می آینده در حوادث انواع مشابه ایجاد شانس وکاهش جلوگیری باعث عوامل این کردن برطرف . 

 دارد حادثه آنالیز در مهمی نقش عوامل این. 

(Root Cause Analysis-RCA) 

 حادثه محیطی که و زمینه ای علل و بوده اشخاص یا شخص کردن درگیر از فراتر که است حادثه یک وقوع علت سیستماتیک درک برای تکنیک یک

 زمان از و طراحی کرده را حوادث سلسله مراتب چند منظوره، و گذشته نگر صورت به علت، ریشه ای تحلیل .دربرمیگیرد نیز را میدهد رخ آن در

 پیوسته، وقوع به از خطاهای ترتیب بدین میتوانند سازمانها بنابراین .شود شناخته حادثه یک واقعی علل که میدهد اجازه و برمیگردد عقب به حادثه

 .کنند اعمال را مناسب عملکرد و داشته یادگیریهایی

 پنیرسوئیسی مدل

 :که دهد می روی زمانی تنها خطا بلکه .شوند نمی بروز خطا به منجر نواقص همیشه این ولی وجود دارد متعددی اقصسیستم، نو هر درون

 هب منجر نواقص این از ای زنجیره و رخ دهند یکدیگر با زمان هم و نشده بینی پیش صورت به سیستم، های مختلف قسمت در موجود های نقص

 .شوند حادثه یک پیدایش

 که دارند وجود نیز دیگری های الیه شود، چون نمی حادثه بروز منجر به معموال( منفرد یک خطای) الیه یک در یک سوراخ وجود دیگر عبارت به

 امتم عبارتی به و گیرند قرار هم امتدا در ها الیه سوراخهای تمام که افتاد خواهند اتفاق زمانی ناگوار حوادث اما. کنند ایفا می را محافظ نقش آنها

 باشند نقصان و سوراخ دارای مشخص نقطه یک در های محافظتی الیه
 به دمی باش خطا ایجادانواع در(انسانی و تکنیکی سازمانی، عوامل نقص در) سیستم در نواقص موجود تجمعی اثر بیانگر رویدادهایی را که توالی

 .اند کرده تشبیه "سوئیسی پنیر مدل"
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 منافذ جدی، این وقایع برخی دارند که جهت( نقص هایی) سوراخ هائی و منافذ ازآنها هرکدام نیست. موفق تنهایی به منفردی، و مانع سد هیچ

 . گیرند قرارمی و دریک ردیف یک خط به نادر و غیرمعمول بشکل

 

 بکنیم؟ باید چه

 جامعه و سازمان در مناسب فرهنگ ایجاد: 

 (دارند فردی %4 و سیستمیک منشا وقایع این %96) درمانی ناخواسته حوادث به سیستمیک نگرش 

 کنند مشارکت حل راه یافتن در و گزارش را وقایع شجاعت با کارکنان تا سازمان در سرزنش از عاری فرهنگ ایجاد. 

 ایشان نقش به توجه اثبات و کارکنان از حمایت  

 دهیم مشارکتشان فرایند بهبود ودرمراحل کنیم گوش حرفشان به درمیان گذاشته شان خانواده و بیماران با را مشکالت . 

 یادگیری-دهی گزارش سیستم ایجاد: 

 قابلِ رخ در آینده  حوادثِ گزارش به را کارکنان مناسب، وکار ساز ایجاد درکنار و مناسب فرهنگ و بستر ایجاد ضمن سازمان در

 .کنیم ترغیب

 و خطا های زمینه رفع در نتایج گرفته، قرار علیتی تحلیل و هتجزی مورد موثر و فعال طور به وقایع گزارش کارکنان، مشارکت با 

 .گیرند قرار استفاده مورد  مربوط های فرایند اصالح

 

 خطاها: از یادگیری   

 استخطاه زا یادگیری بلکه. بخشد نمی ارتقا را بیمار ایمنی تنهایی به حوادث گزارش. است حوادث گزارش بیمار، ایمنی ارتقای برای اساسی جزء یک

ها، گزارش دهی خطاها، روندهپ بررسی: شامل تواند می هاروش این . دارد وجود مختلفی های روش خطاها، شناسایی جهت. است اساسی امری که

 اطاستفاده از تجربیات بیماران، بررسی شاخص های ایمنی بیمار، بررسی شکایات و نتایج رضایتمندی بیماران باشد. یکی از روش های شناسایی خ

 همان گزارش دهی خطاها است که باید ارتباط آن با سطوح باالتر، تعریف شود.

 ایمنی بیمار:

مورد یا بالقوه، مرتبط با خدمات مراقبت سالمت است. های بیتعریف ایمنی بیمار از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، اجتناب و خالصه ای از آسیب

ها در عرصه خدمات هستند. با توجه به حجم استفاده کنندگان از این ی از پرخطرترین فعالیتبررسی ها نشان داده است که خدمات درمانی یک

ساعت 36پر از مسافر در هر  747خدمات، به طور سمبلیک تلفات روزانه ناشی از وقایع ناخواسته در حیطه درمان معادل سقوط یک جت بوئینگ 

 می شود.  )با تطبیق بر گزارش موسسه پزشکی آمریکا( تخمین زده

 همواره باید مد نظر داشت که هر فردی که خطایی از او به عنوان آخرین حلقه زنجیره خطا و لبه تیز آن سر زده الزاماً فرد بدی نیست. 

 شاخص های ایمنی بیمار:

 از:شاخص به عنوان شاخص های کشوری ایمنی بیمار برگزیده شده اند که عبارتند  15در کشور ما براساس نظر خبرگان 

 مرگ یا پایدار آسیب به منجر بیمار سقوط (1

 ناسازگار خون انتقال از ناشی واکنش (2

 نوزاد تولد حین آسیب (3

 عمل اتاق در کوتر با سوختگی (4

 اشتباه بیمار یا عضو روی بر جراحی عمل انجام (5

 جراحی عمل از پس بیمار بدن در خارجی جسم ماندن جا . (6
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 جراحی اعمال از پس ریوی آمبولی (7

 پایدار عارضه یا مرگ به منجر جراحی یا شیبیهو عوارض (8

 پایدار عارضه یا مرگ به منجر جراحی از بعد شدید هماتوم یا خونریزی (9

 بستری در تونلی فشاری های زخم یا و 4 یا 3 درجه فشاری زخم ایجاد (10

 شود بیمار پایدار عارضه یا مرگ به منجر که پرخطر داروهای اشتباه خوراکی مصرف یا تزریق  (11

 کوتاه زمانی دربازه جراحی یا دارویی درمان نوع یک از ناشی شدید عوارض یا مرگ تکرار (12

 شود پایدار عوارض یا مرگ به منجر که دارو خوراکی مصرف یا تزریق از ناشی آنافیالکسی شوک (13

 شود پایدار عارضه یا مرگ به منجر که شدید بیمارستانی عفونت (14

 شود پایدار عارضه یا مرگ به منجر که بیمار یایمن ناخواسته وقایع یا درمانی خطاهای سایر (15

 

ه برای بیماران، از سوی موسسه ارتقاء سالمت آمریکا مخاطر بروز از جلوگیری و بیمار ایمنی به حصول در کارکنان مهم نقش به توجه با

(Institute of Health Improvment  نیز )است شده توصیه بیمار رفتار حیاتی برای ارتقاء ایمنی  5 . 

 .کنید تبعیت ایمنی مکتوب های پروتکل از       .1

 (Speak up.)کنید بیان را خود  دغدغه دارید خطا بروز احتمال از نگرانی احساس که مواقعی در       .2

 .نمائید برقرار ارتباط شفاف صورت به       .3

 .کنند احتیاطی بی دیگران نگذارید و نکنید احتیاطی بی خودتان       .4

مواجهه با شرایط پرخطر و موقعیت هایی که شما را در معرض خطا قرار می دهند مانند اضافه کاری علی رغم  از: باشید خودتان مواظب       .5

 خستگی، کوتاهی در استفاده از تجهیزات ایمنی و... خودداری کنید

a) دهید فرا گوش خود بیماران سخنان به. 

b) اید هشد موضوع متوجه درست که شوید مطمئن. 

c)  تکنیک از درمانی کادر با ارتباط برقراری و مطالب انتقال برای SBAR  ):استفاده کنید )مخفف کلمات ذیل 

Situationتوضیح شرح حال و وضعیت فعلی بیمار : 

Background :ای و سابقه پزشکیتوضیحی در خصوص بیماری زمینه 

: Assessment محتمل و میزان وخامت حال ویارزیابی از وضعیت جاری بیمار، تشخیص های 

Recommendations: هایی در مورد اقدامات بعدیپیشنهاد و توصیه 

 بیافتند:   اتفاق نباید هرگز که مواردی

بهداشتی درمانی اتفاق می افتد و بقیه ممکن است  مراکز خطای پزشکی است که اکثرآنها در 28شامل  National Quality forumبراساس 

  :دنحادث شو درمنزل یا هرمحل دیگری

 لف ( وقایع جراحیا

 انجام جراحی بر روی قسمت اشتباهی ازبدن   

 انجام جراحی بر روی بیمار اشتباه  

 ی با روش و رویه غلط بر روی بیمارانجام جراح 

  جا گذاشتن اشیاء خارجی دربدن بعدازجراحی یا سایر روش های درمانی 

 مرگ درحین عمل یا بالفاصله بعدازعمل جراحی دربیمار با وضعیت سالمتی طبیعی 

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_providers
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_providers


  
 

43 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 تلقیح مصنوعی با اهداکننده های )اسپرم و تخمک( اشتباه  

 ب ( وقایع مرتبط با تجهیزات و تولیدات

  مرگ یا ناتوانی جدی بیمار بدنبال استفاده از داروها و تجهیزات آلوده در تسهیالت 

 متفاوت باآنچه  عملکردبا ی های دستگاه یا تجهیزات مصرف شده قبلی وها  بدنبال استفاده ازدستگاه جدی بیمار مرگ یا ناتوانی

 موردانتظاراست 

 و سالمتیل عروقی در مراکز ارائه خدمات مراقبتی مرگ یا ناتوانی جدی بیمار بدنبال آمبولی هوای داخ 

 ( وقایع مراقبتی بیمار ج

 ترخیص نوزاد به شخص اشتباه  

  ساعت بیمار 4بیش از(مرگ یا ناتوانی جدی بیمار بدنبال مفقودشدن) 

  مراقبتیخودکشی یا قصدخودکشی منجربه ناتوانی جدی درحین ارائه خدمات 

 ی( وقایع مرتبط با مدیریت مراقبت د

 مرگ یا ناتوانی جدی بیمارمرتبط با خطای درمانی  

 (خون یافراورده های خونی ناهمگون وناسازگار)تزریق گروه خون اشتباه یاناتوانی جدی بیمارمرتبط باواکنش همولیتیک بعلت تجویز مرگ 

  راقبتیممرگ یا ناتوانی جدی مادر در زایمان طبیعی یا وضع حمل حاملگی های کم خطر موقع ارائه خدمات 

  . مرگ یا ناتوانی جدی بیمار مرتبط با هیپوگلیسمی که موقع ارائه خدمات مراقبتی شروع شود 

  کرینکتروس ( مرگ یا ناتوانی جدیKernicterus  مرتبط با نارسائی وشکست درشناخت ودرمان یرقان )نوزادی 

  بالینیبعداز پذیرش جهت خدمات  4یا  3زخم بستر درجه 

 علت درمان نخاعیه ب بیمار مرگ یا ناتوانی جدی 

 ( وقایع مرتبط با محیط ه

  درمانیمرگ یا ناتوانی جدی بیمارهمراه شوک الکتریسیته درحین مراقبت های 

  هاهرگونه حادثه ای دراثرانتقال اشتباه لوله های اکسیژن یا گازهای دیگربه بیماریا آلودگی این لوله 

 درمانیازهرمنبعی درحین مراقبت های  هرگونه مرگ یا ناتوانی جدی بعلت سوختگی ناشی 

  هرگونه مرگ یا ناتوانی جدی بعلت اختالل درمحافظ ونگهدارنده های اطراف تخت 

 هرگونه مرگ یا ناتوانی جدی بعلت افتادن  

 ( وقایع جنائی و

 ،کارپروانه  دیگر ارائه دهندگان خدمات درمانی دارای داروساز و هرگونه اصراردستورات درمانی توسط پزشک، پرستار 

 تجاوز جنسی از بیمار سوء استفاده و 

  مرگ یا جراحت مهم بیماریا پرسنل ناشی از سوء استفاده وتجاوز فیزیکی 

 ربودن بیمار 
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  )   8RIGHTSاصول دارودهی صحیح به بیمار  )

 

 

 

 

 

 

1

بیمار صحیح

2

داروی صحیح

3

راه مصرف 
صحيح

4

زمان صحیح
5

دوز مصرف 
صحیح

6

ثبت صحیح

7

تجویز 
صحیح

8

پاسخ مناسب
به دارو
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 فرآورده تزریقی آمپول یا ویال قلم داروی با هشدار باال، مشمول الصاق برچسب گذاری روی هر 12فهرست 

 نام دارو ردیف نام دارو ردیف

 آتروپین 7 کلرید پتاسیم 1

 اپی نفرین 8 سولفات منیزیوم 2

 هپارین سدیم 9 بیکربنات سدیم 3

 رتپالز 10 گلوکونات کلسیم 4

 هالوپریدول 11 هایپرسالین 5

 پروپرانولول 12 لیدوکائین 6

 

 12  ناشی از اشتباه داروپزشکی در بیمارستانهای سراسر کشور هستند.داروی فوق ، دارای بیشترین عوارض جدی 

 : شامل طبی گازهای های کپسول ایمنی نکات

 شوند محکم خود های مکان در طبی گازهای های کپسول . 

 شود انجام کالهک با پر طبی گازهای های کپسول حمل . 

 نشود پوشیده تزئینات سایر یا پارچه با کپسول بدنه. 

 شود نصب آنها بدنه برروی طبی گازهای های کپسول از استفاده دستورالعمل 

 دارای و( شده بندی پارتیشن مثال عنوان به) هم از مجزا های مکان در باید طبی، های گاز دیگر و اکسیژن گاز خالی و پر سیلندرهای 

 وندش انبار و نگهداری خالی، و پر سیلندرهای محل کننده مشخص رویت قابل راهنمای تابلوهای

 باشد حریق به مقاوم آن ساختار و باشد مناسب تهویه دارای خشک، باید انبار محیط. 

 از بیش به نباید انبار محوطه دمایCº 65 برسد 

 مواد معرض در یا و( گریس روغن) نفتی های فرآورده نظیر اشتعال قابل مواد به نزدیک های مکان در نباید اکسیژن گاز سیلندرهای 

 کالهک چسبیدن یا فرورفتگی باعث یا و شده سیلندر به آسیب شدن وارد موجب تواند می خوردگی. شوند انبارش دودزا یا خورنده شیمیای

 .شود آن به سیلندر، شیر محافظ

 یدنکش یگارس تابلوی باید منظور این برای کشید سیگار نباید شوند می استفاده یا و شارژ، تولید، طبی گازهای که مکانهایی در وجه هیچ به 

 .کرد نصب است، رویت قابل خوبی به که جایی در را ممنوع

 منوعم باید مستقیم آتش یا شعله با انبار محوطه کردن گرم و باشد حرارت ایجاد مستقیم غیر های روش با باید انبار محوطه کردن گرم 

 .شود اعالم

 یک از باید. بکشند یا بغلطانند افقی مکانهای در را آن سیلندر، دادن کتحر منظور به نباید ،کاربران 7566 شماره به ایران ملی استاندارد اساس بر

 آید بعمل زمال احتیاط باید. شود فراهم آن روی بر سنگین، یا بلند سیلندرهای بخصوص سیلندر محکم نگهداری امکان تا شود استفاده مناسب ترالی

 محافظ لهوسی از استفاده با سیلندرها نباید هرگز. شود جلوگیری سطوح، دیگر با رسیلند برخورد یا سیلندرها شدید خوردن هم به یا افتادن از تا

 جهت بمناس های پالت یا سکو چهارچوب، از توان می. نکنید استفاده سیلندرها کردن آویزان جهت تسمه یا زنجیر طناب، از. شوند کشیده باال شیر،

 .نمود استفاده سیلندرها کردن بلند
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 خدماتی مراکز برای واقعی خطری و آورده وجود به را ای عمده مالی و جانی خسارات که است هایی پدیده ترین خطرناک از یکی وزیس آتش

 در سوزی آتش بنابراین ندارند را خود نجات امکان و هستند ناتوانی افراد بیمارستان در موجود بیماران که آنجا از. بیمارستانهاست چون

 و قیمت گران تجهیزات و دستگاهها وجود دلیل به عالوه به ، شود جانی خسارات باعث تواند می دیگری عمومی مکان هر از بیشتر بیمارستان

 ینبنابرا. برساند آسیب بیمارستان عمومی وجه به شدیداً شودو نیز بزرگ مالی خسارات باعث تواند می سوزی آتش ، بیمارستان در متعدد

 هایسوزی آتش گذشته در. آید می حساب به بیمارستان ایمنی و نگهداری در مهم فاکتورهای از یکی سوزی آتش برابر در بیمارستان ایمنی

 است داشته بر در را بیشماری تلفات و زیاد خسارتهای که افتاده اتفاق دنیا در بزرگی

 .ندهست پیشگیری قابل آمده بعمل تحقیقات طبق سوزیها آتش این از% 75 حدود اینکه جالب نکته

 یسم گازهای و حرارت تولید و شده ترکیب اکسیژن با سوختنی ماده واکنش، آن طی در که شیمیایی است واکنشی حریق حریق : ماهیت

 .میشود خوانده حریق محصول هم و اولیه ماده عنوان به هم حرارت.  میکند

 در و باشد می ضروری است معروف آتش هرم به که زیر عامل 4 آتش ایجاد برای. دارد شیمیایی و فیزیکی های زمینه به نیاز آتش هر وقوع

 .نیست ممکن حریق ادامه آنها از یکی تنها حذف صورت

 اکسیژن 

 حرارت 

 اشتعال قابل مواد 

 ای  زنجیره واکنشهای 

 : ) حریق(  انواع آتش

  کالسA . جامدات از جمله کاغذ ،چوب ،پالستیک ،فرش و اثاثیه: 

  کالسB ل از جمله پارافین ،بنزین ،روغن .:مایعات قابل اشتعا 

  کالسC  گازهای قابل اشتعال از جمله پروپان ،بوتان: 

  کالسD . فلزات از جمله آلومینیوم ،مگنزیم: 

  کالسF .روغن ها ی خوراکی و چربی ها: 

 روشهای عمومی اطفاء حریق :

واکنشهای زنجیره ای (را کنترل و محدود نموده یا قطع کرد ،حریق اصوال اگر بتوان یکی از اظالع هرم حریق )حرارت ،اکسیژن ،مواد سوختنی یا 

 مهار میشود .

 روشهای عمومی بر اساس ماهیت حریق به اشکال زیر میباشد :

 سرد کردن .–الف 

 خفه کردن .-ب
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 سد کردن یا حفظ ماده سوختنی .–ج

 کنترل واکنشهای زنجیره ای .–د 

 سرد کردن :

برای کنترل حریق ،سرد کردن است .این عمل عمدتا تا با آب انجام میگیرد . یکی از خواص گاز دی اکسید  یک روش قدیمی و متداول و موثر

میباشد  Aکربن نیز سرد کردن آتش میباشد .میزان و روش بکارگیری آب در اطفاء حریق اهمیت دارد .این روش برای حریقهای دسته مناسب  –

. 

 خفه کردن :

با موادی است که مانع رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد .این روش اگر چه در همه حریقها موثر نیست ولی  خفه کردن ،پوشاندن روی آتش

 روش مطلوبی برای اکثر حریق ها میباشد .مورد استثنا موادی است که درحین سوختن اکسیژن تولید میکنند ،مانند :نیترات و زنجیره های آلی

تش گیری در آنها زیاد است مانند دینامیت ،سدیم ،پتاسیم که از این قاعده مستثنی هستند .موادی که اکسیژن دار همچنین موادی که سرعت آ

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

 میتوانند انجام دهند .

 حذف مواد سوختنی : 

 هاین روش در ابتدا ی بروز حریق امکان پذیر بوده وبا قطع جریان ،جا به جا کردن مواد ،جدا کردن منابعی که تا کنون حریق به آنها نرسید

 ،کشیدن دیوار های حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع را شامل میگردد.

 کنترل واکنش های زنجیره ای :

و جایگزین های آن و برخی  CBrF3(1301و) CBrclf2(1211نش های زنجیره ای استفاده از برخی ترکیبات هالن مانند )برای کنترل واک

موثر میباشد .این عمل برای کنترل حریق مشکل تر و گرانتر از سایر روشها ست ولی میتواند بصورت K2CO3ترکیبات جامد مانند جوش شیرین 

دسته قرار میگیرند.بدلیل  4د .مواد خاموش کننده آتش موادی که بعنوان خاموش کننده آتش به کار میروند در مواد پر ارزش بکار رو مکمل برای

 لزوم سرعت عمل و افزایش پوشش خاموش کننده ها ،میتوان از دو یا چند عنصر خاموش کننده بطور همزمان استفاده نمود.

 دارای مزایا و معایبی میباشد .این گروه شامل گروههای زیر است : طبعا هر کدام از مواد یاد شده در اطفاء انواع حریقها

 مواد سرد کننده )آب (–الف 

 ماسه (–خاک -CO2–مواد خفه کننده )کف  -ب

 ( N2CO2مواد رقیق کننده هوا )-ج

 مواد محدود کننده واکنش های زنجیره ای شیمیایی )هالن و پودر های مخصوص ( -د
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حریق یکی از ساده ترین و در عین حال موثر ترین روشی است که تمام افراد با آن آشنا میباشند  . همان اندازه که برای کنترل  استفاده از آب

 داستفاده از آب میتواند در خاموش کردن آتش مفید باشد به همان اندازه هم میتواند در استفاده نابجا مخاطره وگسترش حریق یا خسارت نمای

. 

 مزایای آب

 زان است .خصوصا که برای این منظور تصفیه کامل آن الزم نیست .فراوان وار-1

 ویسکوزیته پایین و قابلیت انتقال آسان داشته و در مجاری فلزی ,الستیکی و برزنتی براحتی جاری میشود.-2

 10برابر آلومینیوم و 5ب دارای ظرفیت گرمایشی ویژه باالیی بوده که آن را بصورت یک سرد کننده مطلوب مطرح میکند .ظرفیت گرمایی آ-3

 برابر روی ومس میباشد .مهمتر از آن اینکه گرمای نهان تبخیر آب بوده و گرمای زیادی هنگام تبخیر جذب میکند .

درجه سانتیگراد تنها یک دهم ملکولها یش  2000غیر قابل تجزیه بر اثر حرارت است .حتی دردمای باال نیز تجزیه نمیشود بطوری که در -4

 می شوند.تجزیه 

است .هر لیتر آب میتواند هنگام تبخیر حدود  CO2برابر سرد کننده تر از  60/5توان سرد کنندگی باالیی دارد بطوری که در حجم مساوی -5

 کیلو کالری گرما جذب 10000درجه گرمایی حدود  10کیلو کالری گرما جذب نماید و هر متر مکعب آن نیز برای افزایش دمایی به اندازه 550

 میکند .

 معایب آب 

 سنگین وزن است لذا حمل و نقل آن در اطفاء متحرک مشکل است .-1

 هادی الکتریسیته است در محل هایی که جریان برق وجود دارد خطر برق گرفتگی را افزایش میدهد .-2

 کمتر از خود حریق نیست . آب دارای خطر تخریب است ،زمانی که آب تحت فشار پاشیده شود قدرت تخریب باالیی دارد که گاهی-3

 تهنگام اطفاء حریق مواد و محصوالت در اثرترکیب با آب دچار خسارت میگردند مانند داروها ،اثاثیه ،کارتها ی بسته بندی ،رنگها و محصوال-4

 تولیدی .

باعث پرتاب شدن مایعات ،انفجار و  به خاطر افزایش حجم آب هنگام تبخیر در هنگام پاشیدن به روی مایعات قابل اشتعال مثل نفت یا روغن-5

 پا پخش آن شده و گسترش حریق را باعث میشود .

 بدلیل کشش سطحی آب نفوذ آن به داخل تل مواد )تل ذغال سنگ ،خاک اره و مانند آن (محدود است .-6

ی رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناش کف بصورت استفاده با گسترش فراوانی که دارد میتواند روی حریق را پوشانده و مانع: کف آتش نشانی

از حریق میگردد .نکته مهم در استفاده از کف ،توسعه خوب آن و پخش شدن روی سطح ماده احتراقی مخصوصا مایعات قابل اشتعال بدلیل 

 سبکی آن میباشد .
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ولفات یا فسفات میباشند یکی از راههای : استفاده از برخی از مواد شیمیایی که معموال دارای بنیان کربنات ،س  پودر های خاموش کننده

بکار میرود به همین   a.b.cمتداول و ساده برای خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن آن است . این ترکیبات براحتی برای اطفاء انواع حریق 

ی اگر یی گفته میشود . پودر شیمیایدلیل در استفاده های عمومی معموال این ترکیب خاموش کننده توصیه میشود به این ترکیبات پودر شیمیا

کاربرد دارد و لی بدلیل اقتصادی توصیه نمیگردد مگر اینکه مواد در حال اشتعال پر بهاء باشند یا استفاده از آب ماهیت  Aچه برای حریق دسته 

 یژن میگردد .آنها را تغییر دهد.پودر شیمیایی روی حریق پاشیده شده و باعث پوشاندن آتش و جلوگیری از رسیدن اکس

درجه سانتیگراد پایداری خوبی ندارند و امکان چسبندگی آنها در کپسول زیاد میگردد قطردانه های پودر بسته به  60پودر ها در حرارت باالی 

  CO2یا  میکرون میباشد هر چه قطر ذرات ریز تر باشد پودر موثر است .پودر شیمیایی تحت فشار ازت 75-10نوع مواد و شرکت سازنده حدود 

در سطح قاعده حریق به صورت جارویی پاشیده شده و در صورتی که افراد آموزش کافی دیده باشد براحتی آتش را خاموش می نمایند پودر 

 خشک این پودر برای خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال مثل سدیم ،پتاسیم ،منیزیم و مانند آن بکار می رود 

بوده وهادی الکتریسیته  1/5زی است غیر قابل احتراق ،بی بو ،غیر سمی و سنگین تر از هوا که دارای چگالی گا )دی اکسید کربن (CO2گاز 

نیست ،مکانیسم عمل آن هنگام حریقبه سه صورت است :اول خفه کردن آتش با تشکیل یک الیه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا ،دوم رقیق 

این است که باعث خسارت به مواد موجود  CO2سوم سرد کردن آتش .یکی از خصوصیات مهم گاز  کردن اکسیژن هوا در اطراف محوطه حریق و

برای حریق های الکتریکی و الکترونیکی بسیار  CO2در محیط حریق نمیشود لذا در مواردی با ارزش دچار حریق میشوند مناسب تر از آب است ،

 د باقیمانده باعث اتصال یا خرابی نمیگردد .مناسب است زیرا بدلیل عدم هدایت برق و عدم وجود موا

جایگزین شده   I-Br-CI-Fمیباشد که بجای یک یا چند عنصر هالوژنه شامل  6H2یا  CH4مواد هالوژنه از مشتقات ترکیبات هالوژنه )هالن (

می تواند بطور بسیار موثری ایفای نقش است .هالن در هنگام اطفاء بدون بجای گذاشتن اثرات تخریبی و باقیمانده بر روی مواد و دستگاه ها 

نماید.خاموش کننده هالن برای محدوده های کوچک ولی مهم تجهیزات یا مواد قابل اشتعال مانند ماشینهای الکترونیکی و الکتریکی ،حریق 

 ی باشد کاربرد دارد.های مواد جامد پر ارزش ،مراکز مخابراتی و مانند آن که در زمان آتش سوزی فکر کردن سریع و دقیق حیاتی م

 در زمان آتش سوزی اولین اولویت شما آگاه کردن افراد در معرض خطر است .اگر در داخل ساختمان هستید نزدیکترین آژیر حریق را فعال کنید

ه خطر نیندازید .افرادی . همچنین بایدبه خدمات اورژانس اطالع دهید اما اگر این کار خروج شما را از محل به تاخیر می اندازد ،امنیت خود را ب

 نکه در آتش گیر افتاده اند به سرعت دچار هراس میشوند شما بعنوان ارایه کننده کمکهای اولیه میتوانید با آرام کردن افرادی که رفتارشا

. هرگز برای برداشتن احتماال ترس و دلهره را در دیگران تشدید میکند از میزان هراس بکاهید .افراد را برای ترک محل تشویق و کمک کنید 

ه کلوازم شخصی مجددا به ساختمان در حال سوختن وارد نشوید و یا خروج خود را به تاخیر نیندازید تنها موقعی میتوانید وارد ساختمان شوید 

 یک آتش نشان راه را برای این کار باز کرده باشد.

 هشدار !

 تحت هیچ شرایطی ازآسانسور استفاده نکنید .

ه محل حریق یا اشتعال ،یک لحظه صبر کنید محل را زیر نظر گرفته و فکر کنید و به سرعت وارد صحنه نشوید امکان دارد مواد پس از ورود ب

قابل اشتعال یا انفجار )مثل گاز یا دود های سمی (یا خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد یک آتش سوزی جزیی میتواند در عرض چند دقیقه 

 ه یک حریق جدی شود.اگر خطری شما را تهدید میکند تا رسیدن خدمات اورژانس منتظر بمانید.گسترش یافته ،تبدیل ب
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هرگز اقدام به خاموش کردن آتش نکنید مگر آنکه پیش از آن به خدمات اورژانس اطالع داده باشید و مطمئن باشید که خود را در معرض خطر 

 دهید. قرارنمی

 نحوه برخورد با آتش سوزی 

چیز باید وجود داشته باشد :جرقه آتش )یک جرقه الکتریکی یا شعله (یک منبع سوخت )بنزین چوب یا  3و ادامه پیدا کردن حریق برای شروع 

 پارچه  (و اکسیژن )هوا (برای شکستن این ))مثلث حریق ((باید یکی از این اجزا را حذف کنید .

 را در ماشینهای دیزلی بزرگ خارج کنید .به عنوان مثال :سوییچ ماشین را خاموش کنید و یا شیر سوخت 

 تمام مواد سوختنی را که میتوانند به عنوان منبع سوخت  برای آتش عمل کنند )مثل کاغذ و مقوا (از مسیر آتش دور کنید .

 درها را به روی آتش ببندید تا منبع اکسیژن آن قطع شود.

 ل نفوذ ،خفه کرده و مانع رسیدن اکسژن به آن شوید .شعله های آتش را با استفاده از پتو یا سایر مواد غیر قاب

 ترک ساختمان در حال سوختن 

 هنگامی که آتش را در یک ساختمان مشاهده میکنید یا به آن مشکوک میشوید نزدیکترین آژیر حریق را فعال کنید .

ترک کنند درها را پشت سر خود ببندید تا از گسترش  سعی کنید بدون آنکه خود را در معرض خطر قرار دهید به افراد کمک کنید تا ساختمان را

 هآتش جلوگیری شود بهدنبال راه های خروج از آتش و محل هایی برای تجمع بگردید شما باید قبال عملیات تخلیه را در محل کار خود فرا گرفت

ستورات )روی آنها (را انجام اری را دنبال کنید و دباشید وقتی با ساختمانهای دیگری مواجه می شوند نشانه های مربوط به راه های گریز اضطر

.کمک به گریز از ساختمان در حال سوختن : افراد را  تشویق کنید که خونسرد اما سریع ساختمان را از طریق نزدیکترین خروجی امن دهید

 طر سقوط وجود ندارد.ترک کنند . اگر مجبور به استفاده از راه پله هستید مطمئن شوید که کسی عجله نخواهد کرد و خ

 آتش گرفتن لباس

همیشه الگوی زیر را طی کنید :توقف ،انداختن روی زمین وچرخاندن ،در صورت امکان قبل از اقدام به چرخاندن مصدوم وی را در یک پارچه 

وم را عله ها دامن میزند .مصدکلفت بپیچید .از وحشت زده شدن و دویدن یا بیرون رفتن مصدوم جلوگیری کنید .هرگونه حرکت یا باد بزن به ش

م کبه زمین بیندازید .در صورت امکان با یک کت ,پرده پتو )غیر از انواع نایلونی یا گشاد بافت (فرش یا سایر پارچه های کلفت مصدوم را مح

وی را طوری ر است مصدوم بپیچید،مصدوم را محکم روی زمین بچرخانید تا شعله ها خفه شوند .اگر آب یا مایع غیر اشتعال دیگری در دسترس

 زمین بخوابانید که بخش در حال سوختن در باال قرار گیرد و ناحیه سوختگی را با مایع خنک کنید .

 هشدار !

 هرگز از مواد قابل اشتعال برای خفه کردن شعله استفاده نکنید .اگر لباس خودتان آتش گرفت و نیروی کمکی در صحنه حاضر نبود با پیچاندن

ه مناسب به دور خود و چرخیدن روی زمین ،آتش را خاموش کنید .دود وگاز آتش سوزی در فضای بسته جو خطرناکی ایجاد میکند محکم پارچ

که اکسیژن کمی دارد و ممکن است با منو اکسید کربن و گاز های سمی آلوده شده باشد هرگز وارد ساختمانی که در حال سوختن یا پر از گاز 
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ی را که به آتش سوزی ختم می شود باز نکنید این کارها را به گروه خدمات اورژانس واگذارکنید .اجتناب از دود و گاز : است نشوید و هرگز درب

در صورتی که در داخل ساختمان در حال سوختن هستید اقداماتی برای اجتناب  از استنشاق دود و گازه های مضر انجام دهید . فضای باز زیر 

 دیک به کف اتاق قرار بگیرید تا با دود کمتری مواجه شوید .در را مسدود کنید و نز

 

 

 

 ساختمان خاموش کننده :

 

 انواع مختلف اطفاء کننده ها 

 هر کدام از خاموش کننده ها مخصوص خاموش کردن بعضی از انواع آتش میباشد .

 م .مهم است ماهیت خطرات آتش سوزی را بدانیم قبل از اینکه تصمیم به اطفای آن بگیری

 چهار نوع مشهور آن :

  آب 

  گاز دی اکسید کربن 

  فوم 

 پودر خشک 
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 آب 

  برای آتش کالسA . استفاده نمایید 

 . بر چسب یا نوار قرمز رنگ داشته باشد 

 . آب تحت فشار میباشد 

 . آمپر فشار داشته باشد 

 دی اکسید کربن 

  برای آتش های کالسB.C.E. . استفاده نمایید 

 داشته باشد . برچسب یا نوار مشکی 

 . نازل سخت یا پالستیکی دارد 

 . نشانگر فشار ندارد 

 پودر خشک :

  برای آتش های کالسA.B.C.D.E . استفاده می شود 

 . برچسب یا نوار آبی رنگ دارد 

 . ذرات پودر تحت فشار می باشد 

 فوم :

  برای آتش های کالسA.B . استفاده می شود 

 .برچسب یا نوار کرم رنگ دارد 

 ستفاده می شود که همانند یک پتو روی سطح آتش را میپوشاند واز دوباره شعله ور شدن آن جلوگیری میکند و خاصیت طوری ا

 سرد کنندگی نیز دارد.

 شیمیایی تر:

  برای آتش نوعF .استفاده نمایید 

 . دارای برچسب یا نوار زرد رنگ است 

 لوگیری میکند .با روغن واکنش شیمیایی انجام می دهد و از شعله ورشدن آن ج 
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 با توجه به کالس آتش  انتخاب صحیح نوع خاموش کننده ها

 انواع مواد اطفا حریق

 خاموش کنند های پودری : (1

در گذشته نحوه استفاده از پودر شیمیایی بدین ترتیب بود که تعدادی قوطی یا ظروف به اشکال مختلف را از پودر پر میکردند و در جا های 

د و به محض شروع آتش سوزی افراد مسئول درب قوطی ها را باز کرده و پودر آن را بر روی آتش میپاشیدند که در اغلب این مناسب قرار میدادن

موارد این تکنیک با ناکامی مواجه میشد ولی با گذشت زمان برای پاشیدنپودر بر روی آتش دستگاهها ی خاموش کننده پودر طراحی و ساخته 

خشک عبارتند از گرد بعضی از مواد شیمیایی مانند کربنا تها ،سولفاتها و فسفاتها که جهت خاموش کردن حریقها بکار شد .پودر شیمیایی وپودر 

 میرود.

 خاموش کنند ه های گاز کربنیک : (2

مورد  (بعنوان یک گاز آتش نشانی در دستگا ههای ثابت اتو ماتیک خاموش کننده های دستی و چرخدار CO2از سالهای قبل گاز کربنیک )

غیر قابل احتراق ،بی بو ،خنثی ،خنک و غیر سمی است و هادی الکتریسیته نمی  CO2استفاده قرار گرفت و اکنون نیز مصرف فراوانی دارد . گاز 

باشد .وزن آن سنگین تر از هوا ست لذا در صورت پرتاب روی حریق اکسیژن را خارج و خود جانشین آن میگردد در حقیقت با تقلیل درصد 

 درجه زیر صفر به دست می آید. 100جامد یا یخ خشک در  CO2سیژن هوا موجب اطفای حریق می شود .اک

 خاموش کنند ه های مولد کف : (3

کف مورد مصرف برای اطفای حریق مایعی است که در صورت پرتاب آن بر روی مواد در حال اشتعال به سرعت روی آتش را پوشانده و مانع 

از روی مواد میگردد و با پو شاندن سطح ماده در حال اشتعال از رسیدن اکسیژن هوا به آتش جلوگیری به عمل می  برخاستن گاز قابل اشتعال

 آورد.  وزن مخصوص آن کمتر از وزن مخصوص مواد و مایعات قابل اشتعال است لذا در سطح آن شناور گشته و پایین نمیرود.

 خاموش کننده های هالوژنه : (4

دارد بدین معنی که بعلت سنگین تر بودن از  CO2کننده ها یی هستند که مکانیسم خاموش کردن آن شباهت زیادی به کاز مواد هالوژنه خاموش 

ج و هوا بسرعت روی حریق را پوشانده و جانشین هوا میشود و ماده سوزان را از اکسیزن محیط محروم میسازد.این مواد وقتی از خاموش کننده خار

 .به سرعت تبدیل به بخار و تبخیر می شوددر محیط ریخته می شود 

 اطالعات و دستورالعمل بر روی بدنه خاموش کننده ها :

 نوع خاموش کننده و طریقه کارکرد آن 

 نام کارخانه سازنده 

 سال ساخت 

 شماره استاندارد 

 شرایط نگهداری دستگاه 
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 : ها کننده خاموش تعیین مکان مناسب جهت نصب

  سانتی (از سطح زمین نصب گردد. 1,5فوت ) 5حداکثر در ارتفاع 

 .توزیع یکنواخت صورت گیرد 

 .در نزدیک ورودی و خروجی ها باشد 

 .مسیر کوتاه و قابل دسترسی باشد 

 .سلیندر در فضای باز و در مقابل تابش مستقیم خورشید یا برف نباشد 

 .همچنین باید خاموش کننده در فاصله ای دورتر از مواد مخاطره آمیز نصب شود 

 ( : F.B باکس ) فایر

 در ساختمان و انبارها لوله های مخصوص آتش نشانی قرار دارد که به صورت عمودی یا افقی تا باالترین نقطه ساختمان کشیده شده است.

 تعداد خروجی فایرباکس به مساحت ساختمان و مواد قابل اشتعال بستگی دارد.

 تمان بر روی دیوار نصب می گردد.سانتی از کف ساخ 110فایرباکس باید حداکثر در ارتفاع 

 درب ورودی ساختمان و دانها و .... نصب می شود. ,پاگرد ,اصوال فایرباکس در پله های فرار 
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وجود برای ممطالعات بسیار زیادی در زمینه محتوی برنامه حوداث غیر مترقبه بیمارستانی صورت گرفته است.یکی از معتبرترین استانداردهای 

( GCAHOمحتوای این برنامه استاندارد آمادگی بیمارستانی است که توسط کمیته مشترک اعتبارسنجی سازمان های ارائه خدمات سالمت )

 ارائه شده است.

 بر اساس استاندارد حوادث غیر مترقبه بیمارستانی باید تمهیدات الزم را در موارد زیر بکار گیرد:

  اسیب پذ –ارزیابی خطر( یریHazard Vulnerability Assessment) 

 ( شیوه فعال شدن برنامهActivation) 

 تلفیق برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستانی با برنامه حوادث غیر مترقبه جامه 

 اگاه نمودن مسئولین خارج از بیمارستان از رخداد حادثه 

 اعالم هشدار به پرسنل بیمارستان در مورد فعال شدن برنامه 

 ایی پرسنل بیمارستانشناس 

 اسکان و نقل وانتقال پرسنل 

 فراهم نمودن حمایت از خانواده پرسنل بیمارستان 

 )...حفظ مدیریت منابع)مانند دارو,تجهیزات پزشکی,غذا,آب و 

 کنترل دستی,ازدحام و ترافیک بیماران 

 حفظ ارتباط با رسانه ها 

 (جابجاییEvacuationو تعیین محل جایگزین برای درمان ب )یماران در صورت نیاز 

 پیگیری بیماران و مدیریت درمان و مدارک پزشکی انها در جریان جابجایی 

  ایجاد و حفظ پشتیبانی ارتباطات و تسهیالت 

 ایجاد شرایط و وسایل نقلیه و قرنطینه بیماران الوده با مواد خطر زا 

 تعیین مسئولیت های پرسنل در جریان حوادث غیر مترقبه 

  ساختار فرماندهی منطبق یا ساختار فرماندهی محلی در جریان حوادث غیر مترقبهاستفاده از یک 

 اموزش 

 ارزیابی ساالنه و به روز نمودن ان 

 (Community Disaster Planning Committee کمیته برنامه ریزی اجتماعی حوادث غیر مترقبه)  

طالع از وجود یا عدم وجود کمیته برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه منطقه ای یکی از نکات مهم در طراحی برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی ا

در .یا کشوری است.چرا که بسیاری از مشکالت در ارتباط با پاسخ به حوادث غیرمترقبه از نبود هماهنگی و ارتباطات بین سازمانی ناشی می گردد

مامی سازمان ها و افرادی که به نوعی با مسئله برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه صورت عدم وجود چنین کمیته ای باید برای تشکیل ان اقدام نمود.ت

مرتبط هستند باید نماینده ای در این کمیته داشته باشند.این کمیته می تواند عالوه بر ایجاد و تقویت برنامه های آمادگی, 

همکاری و هماهنگی بین سازمانی موجب تشکیل برنامه ( حوادث غیرمترقبه و افزایش Recovery(, پاسخ و بازسازی )Medicationتعدیل)

های آموزشی مشترک گردد.با عضویت در چنین کمیته ای هر یک از سازمانها از قوانین, سیاست گذاری ها و خط مشی های ملی و منطقه ای 

 آگاهی یافته و از آنها در برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه سازمان خود استفاده نماید.

 ف برنامهتعیین اهدا

 برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی باید با هدف مشخص نگاشته شود.اینها مثالهایی از اهداف این برنامه هستند:
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 یتعیین خط مشی بیمارستان در پاسخ به هر نوع حادثه غیرمترقبه که پرسنل, بیماران, بازدیدکنندگان و یا اجتماع را تحت تاثیر خود قرار م 

 دهد.

 یت های افرادو بخش های بیمارستان درهنگام وقوع حوادث غیرمترقبهتعیین مسئول 

  تهیهGuideline های استاندارد و عملی برای پاسخ بیمارستان به حوادث غیرمترقبه 

 (Situationموقعیت های بروز حادثه )

ه عمده آمادگی الزم را داشته باشند این دو موقعیت عبارتند هر مرکز مراقبت پزشکی و از جمله بیمارستان ها باید برای پاسخ در مقابل دو موقعیت غیرمترقب

 از:

 (External Disastersحوادث غیر مترقبه خارجی)-1

طبق تعریف به حوادثی اطالق می شودکه از خارج از فضای فیزیکی بیمارستان منشاء می گیرند و با ایجاد تعداد زیاد بیماران موجب توقف 

د مانند)سیل,نشت مواد مضر, آتش سوزی وسیع,مواجهه با پرتو رادیو اکتیو, حوادث با تلفات متعدد,هر عملکرد طبیعی بیمارستان می شو

نین چسناریویی که خارج از بیمارستان رخ داده و تعدادی از بیماران را ایجاد نماید که از توان پاسخگویی بیمارستان خارج است یا به دالیلی 

 امکاناتی وجود ندارد.(

 (Internal Disastersمترقبه داخلی )حوادث غیر -2

 ,بر طبق تعریف هر حادثه ای است که در فضای فیزیکی بیمارستان رخ دهد و تهدیدی از نوع بیماری, جراحت و یا تخریب به بیمارستان , پرسنل

واد مضر/پرتوهای رادیو اکتیو,نقص بازدیدکنندگان وارد نماید.مانند)بمب گذاری, گروگان گیری, قطع ارتباطات, قطع برق یا آب, آتش سوزی, م

 سیستم گرمایشی, قطع گازهای درمانی(

موقعیت وقوع حوادث غیرمترقبه بیمارستانی را می توان بر اساس شدت و میزان تاثیر بر بیمارستان نیز تقسیم بندی کرد.بر 

 اساس پنج موقعیت قابل تصور است که عبارتند از:

  سوزی, نشت یا آزاد شدن مواد مضرحوادث غیر مترقبه داخلی :مانند آتش 

 .حوادث غیر مترقبه جزئی : تعداد محدودی مصدوم ایجاد می کند 

 .حوادث غیر مترقبه خارجی عمده : تعداد زیادی مصدوم ایجاد می کند 

  , ا سیل یتهدیدات ناشی ازحوادث غیر مترقبه متوجه بیمارستان یا جامعه می باشد:مانند آتش سوزی نزدیک بیمارستان و طوفان

 انفجار قریب الوقوع

 .حوادث غیر مترقبه ای که در منطفه ای دیگر رخ می دهد 

 مراحل اجرایی برنامه حوادث غیر مترقبه

 برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی شامل مراحل زیر می باشد.
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رین مباحث مطرح در ان عبارتند باشد و مهم ت (: این مرحله شامل ایجاد و پیاده کردن برنامه میPreparation phaseمرحله تهیه برنامه )-1

 از :

 ( مرحله آمادگیPreparation phase) 

 ( مرحله اعالم خطرAlert Phase) 

 ( مرحله پاسخ اورژانسEmergency Response Phase) 

 ( مرحله توقف برنامهTermination phaseو ارزیابی بعد از حادثه ) 

 ( مرحله آمادگی(Preparation phase 

 حله شامل فراهم نمودن مقدمات الزم برای اجرای برنامه حوادث غیرمترقبه می باشد و مهمترین مباحث مطرح در آن عبارتند از:این مر

 ایجاد کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی:

میته رقبه تشکیل دهد. این کهر بیمارستان باید کمیته حوادث غیرمترقبه را با هدف تهیه، توزیع، پیگیری و به روز کردن برنامه حوادث غیرمت

همچنین مسئولیت آموزش پرسنل و هماهنگی با دیگر سازمان های دخیل در بخش سالمت را بر عهده دارد. هرچند ترکیبثابتی برای اعضای 

ور داشته ته حضکمیته حوادث غیر مترقبه بیمارستان وجود ندارد ولی پیشنهاد می شود مسئولین زیر و یا نمایندگان آنها در ترکیب این کمی

 باشند:

 مدیر بیمارستان                                          -1

 نماینده خدمه بیمارستان )شامل بیماربر/تدارکات/نظافت( -2

 نماینده پاتولوژی )شامل مسئول بانک خون( -1

 مسئول داروی بیمارستان -2

 نماینده خدمات آمبوالنس -3

 رابط مطبوعات بیمارستان -4

ای بیمارستان به ویژه اگر بخش های مزبور نقش مؤثری در مقابله با حوادث غیر مترقبه داشته باشند )بخش نمایندگان دیگر بخش ه -5

 جراحی اعصاب، ارتوپدی، داخلی، زنان(

 نماینده بخش مددکاری اجتماعی -6

 نماینده خدمات سالمت روان بیمارستان -7

با فواصل کمتر برگزار شود. مباحث مطروحه در جلسه باید مکتوب شده  جلسات کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی باید به صورت ماهیانه یا

رائه او اهم آنها به اطالع تمام پرسنل بیمارستان برسد. این کمیته باید مصوبات خود را در قالب پیشنهادات معین به کمیته اجرایی بیمارستان 

 نموده و پیاده شدن آنها را پیگیری نماید.

مؤسسات فعال در بخش سالمت و همکاری و هماهنگی با آنها از وظایف این کمیته است. بیمارستان باید از ظرفیت  برقراری ارتباط با دیگر

و موسسات داوطلب مطلع باشد. برنامه بیمارستانی حوادث غیرمترقبه EMSعملکرد دیگر بیمارستان ها و مؤسسات از جمله پلیس، آتش نشانی، 

 وسسات پاسخ بیمارستان را هدایت نماید.باید بتواند در هماهنگی با دیگر م

 تعیین زنجیره مسئولیت حوادث غیرمترقبه
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ثه دفردی که مسئولیت اعالم خطر و اجرای برنامه حوادث غیرمترقبه را برعهده دارد باید از قبل مشخص گردد. این فرد که به عنوان فرمانده حا

(Incident Commanderانتخاب می گردد دارای مسئولیت مشخ ) ص می باشد و از بین باسابقه ترین و مجرب ترین افراد موظف در

ی گبیمارستان برگزیده می شود. این فرد به طور مستقیم در فرایندهای اجرایی و درمانی بیمارستان دخالت ندارد تا بتواند فرماندهی و هماهن

ا در مرکز فرماندهی حوادث بیملرستان را انجام دهد. همانطور که تمامی واحدهای بیمارستان را انجام دهد. این فرد وظیفه تقسیم مسئولیت ها ر

یا  ردبعدا اشاره خواهد شد وظیفه اعالم خطر و هشدار به پرسنل و اعالم اتمام پاسخ بیمارستان نیز بر عهده این فرد می باشد. در مواردی که ف

ت فرماندهی پاسخ بیمارستان را بر عهده می گیرند: )این مسئولیت ها افرادی از پیش تعیین شده در دسترس نباشند افراد زیر به ترتیب مسئولی

 بر حسب موقعیت و نوع بیمارستان قابل تغییر هستند و توسط کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی تعیین می شوند( 

  رئیس بیمارستان 

 مدیر بیمارستان 

 مترون بیمارستان 

 مسئول حاکمیت بالینی 

 م وقوع حادثهسوپروایزر مسئول در هنگا 

 ریاست اورژانس بیمارستان 

 (Emergency Operation Center)یا  (Incident Command Center)تعیین مرکز عملیات اضطراری

مسئولین حوادث غیر مترقبه بیمارستان در مرکز عملیات اضطراری بیمارستان گرد هم می ایند. این مرکز محلی از پیش تعیین شده در محل 

تان می باشد که حداکثر امکانات ارتباطی با دیگر بخش های بیمارستان و واحدهای خارج از آن را دارد. مرکز عملیات اضطراری امنی از بیمارس

بیمارستان به طور خاص باید با مسئولین بخش پذیرش بیماران بخش اورژانس، بخش های داخلی و جراحی، آزمایشگاهها، داروخانه، بانک خون، 

)حراست(، خدمات عمومی بیمارستان در ارتباط باشد. درضمن این مرکز باید با دیگر بیمارستان ها تعامالت الزم را صورت  مدارک پزشکی، امنیت

 دهد.

 :(signs)تعیین عالیم و نشانه ها 

ه و در محل های بیمارستان باید دیاگرام های مربوط به ساختمان و عالیم خروجی های اضطراری برای جابجایی بیماران را به طور واضح تهی

 مناسب نصب نماید.عالیم ترافیکی برای ماشین ها و آمبوالنس ها نیز باید در محل های قابل رؤیت نصب شوند.

و تجهیزات پزشکی  (Essential Drugs)فراهم کردن ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی:تمام بیمارستانها باید ذخیره ای از داروهای ضروری 

غیرمترقبه گسترده را تهیه نمایند. این ذخایر باید به صورت دوره ای بازبینی شده و در صورت اتمام تاریخ مصرف داروها مورد نیاز برای حوادث 

و از ابزار مورد نیاز برای جراحی عمومی،سوختگی ها و جراحیها ارتوپدی  (Whole Blood)جایگزین شوند. این ذخایر باید شامل خون کامل 

 باشد.

 خلی و خارجی:برقراری ارتباط دا

 تارتباطات نقش حیاتی در جریان حوادث غیرمترقبه دارند و بیمارستان باید سیستم های جایگزین ارتباطی را دراختیار داشته باشد تا در صور

تلفن داخلی  طبروز مشکل بتواند از آنها استفاده نماید. سیستم ارتباطی داخلی بین بخشهای مختلف بیمارستان باید برقرار شود. بلندگوها،خطو

)بی سیم رادیویی دوسویه( از دیگر ابزارهای ارتباط جایگزین محسوب می شوند. در ضمن وسایل ارتباطی برای فراخوانی پرسنلی که در حال 
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ز بروز اطالع ا انجام وظیفه نیستند نیز باید مدنظر قرار گیرد. در این مورد می توان برنامه از پیش تعیین شده ای را اجرا نمود تا هر فرد پس از

 حادثه دو یا سه نفر از همکاران نزدیک به خود را آگاه نماید.

 فراهم کردن منابع جایگزین برای آب، برق و سوخت:

 ن باید برایاهرچند چنین منابعی باید به هنگام ساخت بیمارستان در نظر گرفته شده باشند ولی تجربه نشان می دهد که برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارست

 فراهم کردن این منابع جایگزین در جریان حوادث غیر مترقبه اقدامی جدی انجام دهد.

 :(Transportation)نقل و انتقال 

ستند ه هر بیمارستان باید فهرست کاملی از تعداد آمبوالنسها، واحدهای سیار و دیگر وسایل نقلیه در خدمت خود را که قادر به ارائه خدمات مؤثر

هیه نمایند چرا که این مسئله بر ظرفیت پاسخ دهی بیمارستان تأثیر مستقیم دارد. برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستان باید بصورت دوره ای ت

بطور واضح اولویت استفاده از این وسایل نقلیه، تخصیص سوخت به آنها و افراد مسئول در قبال هر یک را مشخص نماید. از وسایلی که برای 

ار، باید فهرست تهیه شود و محل نگهداری و انبار شدن آنها دقیقا درد استفاده قرار می گیرند مانند برانکارد، صندلی چرخجابجایی بیماران مو

 معلوم گردد.

 تهیه و توزیع کتابچه ها و دستورالعمل های اجرایی

های خاصی برای هر بخش و مسائل ویژه آن  نیروهای اجرایی برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی و روسای بخشهای بیمارستان باید کتابچه

 در جریان پاسخ به حوادث غیرمترقبه داشته باشند. این کتابچه ها باید حاوی دستورالعمل های واضح و قابل اجرا برای تعیین افراد مسئول،

د به صورت کارتهای معینی نتوانفرماندهی، جانشین های مسئولین و ارتباط با دیگر بخشها باشند. این دستورالعمل ها می ب سلسله مرات

د و چگونگی فعال نمودن زنگ خطر آتش سوزی، استفاده از وسایل اطفای حریق و شیوه تخلیه بیمارستان ندرتمام اتاقهای بیمارستان تعبیه شو

 را به افراد نشان دهند.

 آموزش پرسنل:

ینکه مشارکت کامل پرسنل را به همراه داشته باشد. آموزش مداوم پرسنل هیچ برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی نمیتواند مؤثر واقع شود مگر ا

 باید حاوی تمامی اجزای برنامه بویژه نقش و مسئولیتهای خاص افراد در موقعیت های اضطراری باشد. برگزاری مانورها حداقل بصورت سالیانه

 ه کمک کند.می تواند در ارزیابی و ارتقاء کیفیت برنامه به کمیته حوادث غیرمترقب

 (Alert Phase)مرحله اعالم خطر 

توسعه ظرفیت پاسخ دهی بیمارستان،  , به پرسنل، آماده شدن برای فعالیتهای قریب الوقوع (Notification)این مرحله شامل هشدار 

مناسب می باشد. مهمترین  سازماندهی بخش پذیرش بیماران، اطمینان از نقل و انتقال امن آنها و فراهم آوردن اطالعات الزم برای پاسخ

 فعالیتهایی که باید در این مرحله مدنظر قرار گیرند عبارتند از:

 هشدار حوادث غیرمترقبه:

و یا افراد به  EMSشدار در مورد حوادث غیرمترقبه می تواند از طریق منابع متعددی مانند پلیس، آتش نشانی، بخش اورژانس، سیستم ه

 دریافت کننده هشدار باید اطالعات زیر را در این رابطه تقاضا نماید: بیمارستان برسد. کاربر یا فرد

 نام و سازمان متبوع فرد هشداردهنده (1
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 شماره تلفن تماس فرد یا سازمان مربوطه (2

 حادثه (time)و زمان  (Location)، محل (Magnitude)(، شدت Natureتشریح موقعیت حادثه غیرمترقبه )طبیعت  (3

ن راامز، زرد، سبز، تعداد سوختگی ها، تعداد بیمقران )درصورت امکان تعداد بیماران تریاژ شده با برچسب های برآوردی از تعداد بیمار (4

 دچار آلودگی با مواد مضر(

 برآورد زمانی تا شروع انتقال بیماران از محل حادثه (5

 سیدن مجروحین به بیمارستانربرآورد زمانی برای ( (6

س وی اقدام پئول در بیمارستان منتقل نماید. سسهشدار دریافت شده را سریعا به مهمترین فرد مباید  (switchboard)واحد تلفن مرکزی 

 مقتضی را در جهت فعال شدن مرکز عملیات اضطراری انجام می دهد.

 (Assessment of Severity)ارزیابی شدت حادثه غیرمترقبه 

بیمارستان پیش از فعال شدن برنامه که مرحله بعدی پاسخ بیمارستان می  یکی از اولین وظایف باالترین مسئول فرماندهی حوادث غیرمترقبه

باشد تصمیم گیری سریع در مورد شدت حادثه براساس داده های اولیه می باشد. در این مرحله تصمیم گیری باید به سرعت و بر پایه اطالعات 

بیمارستانی باید تا چه حد فعال شود و امکانات و پرسنل تا چه  اندک انجام گیرد. بدین ترتیب مشخص می شود که برنامه حوادث غیرمترقبه

 میزان فراهم گردند. عواملی که می تواند فرد مسئول را در این تصمیم گیری یاری نماید عبارتند از:

 از تعداد بیماران دیبرآور (1

 از شدت جراحت و بیماری آنها دیبرآور (2

 وضعیت کنونی فعالیت دپارتمان اورژانس (3

 نی پرسنل )تعداد و ترکیب( دپارتمان اورژانس(وضعیت کنو (4

 سرشماری تعداد بیماران و پرسنل بیمارستان  (5

 و اتاق عمل ICUوضعیت کنونی پرسنل  (6

 نیاز بیماران حادثه دیده به خدمات تخصصی مانند آلودگی با مواد مضر، مواجه با پرتوهای رادیواکتیو (7

 شرایط ویژه بیمارستان مانند بیمارستان تخلیه شده (8

 Levels of)ت بیمارستان را می طلبند. بر پایه ارزیابی فوق سطح فعال شدن برنامه وحوادث غیرمترقبه مختلف سطوح آمادگی و پاسخ متفا

Plan Activation)  توسط مسئول فرماندهی بیمارستان تعیین می گردد. وی می تواند پس از فعال شدن مرکز عملیات اضطراری بیمارستان

 عات بیشتر و دقیقتر به اصالح تصمیم خود مبادرت نماید. این سطوح عبارتند از:یا دریافت اطال

  وضعیت هشدار: در این مرحله به علت در دست نبودن اطالعات کافی تعیین سطح فعال شدن برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستان

یش بینی است. اقدامات مقتضی در این مرحله غیرممکن است ولی تأثیر آن بر بخش اورژانس یا دیگر بخش های بیمارستان قابل پ

برقراری ارتباط مداوم با مراکز خارج از بیمارستان و آمادگی بالقوه برای پاسخ بعدی است. در این وضعیت مسئول فرماندهی حادثه 

 ی نماید.بیمارستان به ارزیابی و پایش مستمر موقعیت پرداخته و در صورت نیاز با واحدهای تخصصی بیمارستان مشورت م

 1سطح-( پیاده شدنImplementation  برنامه آمادگی اضطراری بخش اورژانس: در صورتیکه منابع موجود در بخش اورژانس )

برای رسیدگی به تعداد قربانیان کافی باشد و بخشهای حمایت قادر به پاسخ مناسب بدون عارضه مهمی باشند، بیمارستان می تواند 

 صرفا در بخش اورژانس پیاده نماید.برنامه آمادگی اضطراری را 

  2سطح-( پیاده شدن مختصرpartial برنامه آمادگی اضطراری بیمارستانی: در صورتیکه منابع موجود در بخش اورژانس بیمارستان )

ستان را بطور ربرای رسیدگی به تعداد قربانیان کافی نباشد ومنابع اضافی اندکی مورد نیاز باشد می توان برنامه آمادگی اضطراری بیما

 مختصر پیاده نمود. اینکه این برنامه تا چه حد پیاده شود به تصمیم گیری اعضای مرکز عملیات اضطراری بیمارستان بستگی دارد.
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 3سطح- ( پیاده کاملTotal برنامه آمادگی اضطراری بیمارستانی: در این وضعیت برای رسیدگی به تعداد قربانیان به تمامی منابع )

 بخش اورژانس و بخش اعظمی از منابع حمایتی نیاز است.موجود در 

 عملیات واحد تلفن مرکزی بیمارستان:

ید. اواحد تلفن مرکزی بیمارستان بالفاصله پس از انتقال هشدار حوادث غیرمترقبه باید برنامه ارتباطات داخلی و خارجی بیمارستان را اجرا نم

اشند و تماس های خارج ازبیمارستان در اختیار این مرکز قرار می گیرد. برای ارتقاء خدمات خطوط تلفن باید برای تماسهای اضطراری آزاد ب

 ارتباطی توصیه می شود تماسهای تلفنی بر اساس اولویت به سه دسته زیر تقسیم شوند:

 تماسهایی که در ارتباط با حادثه غیرمترقبه می باشند. (1

 ات انجام می شود.تماسهایی که از طرف مطبوعات برای دریافت اطالع (2

 تماسهایی که از طرف بستگان بیماران انجام می گیرد. (3

 (Incoming Patient Area)سازماندهی فضای پذیرش بیماران: 

 تفرد مسئول تریاژ باید فضای پذیرش بیماران را بر اساس طبیعت حادثه غیرمترقبه و برآورد تعداد قربانیانی که به مداوا نیاز خواهند داش

نماید. یک یا چند محل فیزیکی باید برای دریافت بیماران مدنظر قرار گیرد. اقداماتی مانند ترخیص انتخابی بیماران بستری، به تعویق  سازماندهی

ال جراحی الکتیو و قطع ویزیت سرپایی بیماران باید برای توسعه ظرفیت پذیرش بیمارستان مدنظر قرار گیرد. در این بخش بیماران مانداختن اع

 ز انجام تریاژ برحسب نیاز به درمان، بستری شدن، ترخیص و یا ارجاع به واحدهای دیگر انتقال می یابند.پس ا

 مشخص نمودن پرسنل:

تمامی پرسنلی که در فضای پذیرش بیماران و نیز در بخشهای کلیدی بیمارستان مشغول به فعالیت هستند باید برای سازماندهی و همچنین 

ریاژ و پرسنل مسئول ت پرسنل ها و یا عالئم متحدالشکلی استفاده کنند. اعضای کمیته حوادث غیرمترقبه به بیمارستان،حفظ امنیت از یونیفرم 

 کلیدی حتما باید از بازوبند یا آرم مشخص استفاده کنند.

 تخصیص منابع به فضای پذیرش بیماران:

پاسخ مؤثر این واحد الزم است. پرسنل باید در تیمهای متشکل از یک توزیع و سازماندهی منابع مناسب در فضای محل پذیرش بیماران برای 

جراح، یک پزشک داخلی، یک پرستار و دو نفر بهیار سازماندهی شوند. ترکیب این تیمها به پرسنل موجود و در دسترس بیمارستان بستگی دارد 

 و قابل تغییر است.

 آماده سازی و لوازم و تجهیزات پزشکی:

جهیزات پایه باید در جعبه ای با برچسب مشخص قرار گیرند تا انتقال آنها را به فضای پذیرش بیمارستان تسهیل نماید. محتویات لوازم پزشکی و ت

این جعبه ها می تواند شامل تجهیزات اولیه تنفسی و کپسولهای اکسیژن، وسایل پانسمان و مایعات ضدعفونی کننده، داروهای اورژانس،وسایل 

یعات داخل وریدی، وسایل گچ گیری و آتل گذاری، فرم ها، برچسب های تریاژ، کارتهایتشخیص هویت و تجهیزات اداری دیگر اولیه جراحی، ما

و وسایل جراحی و بیهوشی را  Xباشد. فضای پذیرش بیماران باید طوری طراحی شود که امکان استفاده از دستگاه عکسبرداری سیار اشعه  

 ها و صندلیهای چرخدار در نظر گرفته شود.اردذیرش بیماران باید محلی برای قرارگیری برانکفراهم نماید. در مرکز فضای پ

 آماده سازی بخش جراحی:
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نس در جریان مرحله هشدار حوادث غیرمترقبه اتاق عمل جراحی بیمارستان باید آمادگیهای الزم را فراهم نماید. تمامی اعمال جراحی غیر اورژا

ریکاوری باید به سرعت آماده شوند. بخش جراحی باید پرسنل ذخیره خود را به نحوی سازماندهی کند که امکان های  باید کنسل شوند و اتاق 

ساعته را داشته باشد.ریاست بخش جراحی باید از وجود تعداد کافی گانها و پوششهای اتاق عمل و وسایل استریل جراحی برای اعمال  24فعالیت 

 بد.جراحی مورد نیاز اطمینان یا

 آماده سازی بخش اورژانس:

معموال ریاست بخش اورژانس فرد مسئول تریاژو سازماندهی فضای پذیرش بیماران است. پرسنل بخش اورژانس با سازماندهی اضطراری به انجام 

ولویت درمان بیماران تریاژ و خدمات اورژانس می پردازند. در جریان مرحله اعالم خطر بخش اورژانس فعالیت عادی خود را متوقف نموده، ا

پذیرش شده قبلی را تعیین کرده، اتاق انتظار بخش را تخلیه می نماید و پرسنل بخش جعبه های حاویتجهیزات و لوازم پزشکی را به فضای 

 یبخش اورژانس باید تماس و هماهنگی نزدیک با دیگر بخش ها ریاست پذیرش بیماران منتقل می کنند. پس از هشدارحوادث غیرمترقبه

 بیمارستان بویژه مرکز عملیات اضطراری، بخش جراحی و بخش امنیت )حراست( داشته باشد.

 آماده سازی دیگر بخش ها و خدمات بیمارستان:

د شبخشهای داخلی، اطفال، زنان، مامایی و دیگر تخصصها باید فعالیتهای عادی خود را ادامه دهند مگر اینکه شدت حادثه غیرمترقبه به حدی با

اده شدن کامل برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستان و یا تخلیه کل بیمارستان توسط مرکز عملیات اضطراری اعالم گردد. درچنین وضعیتی که پی

دث اجز حداقل پرسنلی که برای ادامه کار بخشها مورد نیاز است بقیه نیروها باید تحت فرماندهی مرکز عملیات اضطراری به اجرا شدن برنامه حو

 قبه بیمارستان بپردازند.غیرمتر

 آماده سازی سیستم پرستاری بیمارستان:

دش کار رپرستاران و بهیاران نه تنها نقش مهمی را در رابطه مستقیم با بیماران ایفا می کنند بلکه به علت آشنایی بیشتر با خدمات ارائه شده، گ

امه حوادث غیرمترقبه بسیار مؤثر باشند. پرستاران باید در زمینه اجزا و بخشها و محل قرارگیری تجهیزات و منابع می توانند در پیاده شدن برن

 . ه حوادث غیرمترقبه بیمارستان و مراقبت از بیماران آسیب دیده در جریان حوادث غیرمترقبه آموزشهای خاص دیده باشندمفرآیندهای برنا

 آماده سازی بخشهای پاراکلینیک:

ساعته را فراهم  24دیولوژی باید فعایت عادی خود را متوقف نموده و مواد و تجهیزات الزم جهت فعالیت داروخانه، آزمایشگاه، بانک خون و را

بیمارستان  رنمایند. داروخانه باید امکان پشتیبانی دارویی و تجهیزاتی خدمات اورژانس بیمارستان را در جریان حادثه غیرمترقبه با استفاده از ذخای

توزیع شده را نگهداری کند. آزمایشگاه فقط باید آزمایشات بسیار اورژانس را انجام دهد. نقش اصلی آزمایشگاه در  فراهم نماید و فهرست اقالم

و آماده کردن واحدهای خون برای تزریق می باشد. ریاست بخش رادیولوژی باید از حضور  RHجریان حادثه غیرمترقبه تعیین گروه خونی و 

 .جهت انجام خدمات ثابت و سیار تصویربرداری و تعداد کافی فیلم و مواد ظاهرکننده اطمینان یابدتعداد پرسنل و تکنسین های کافی 

 آماده سازی بخشهای اداری:
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نقشهای اصلی بخش اداری بیمارستان در جریان حوادث غیرمترقبه عبارتند از حمایت از بخشهای پاراکلینیک، اطمینان از حضور افراد در پست 

یل مسائل مالی و اقتصادی و فراهم کردن امکانات رفاهی و تغذیه ای. هماهنگی در زمینه مسائل مرتبط با بیمه و دیگر های مسئولیتی، تسه

 هزینه های بیماران باید توسط این واحد تسهیل شوند.

 آمادگی واحد امنیت )حراست( بیمارستان:

منیت داخل و اطراف بیمارستان است بلکه مسئولیت کنترل ترافیک نقش واحد حراست بیمارستان در جریان حادثه غیرمترقبه نه تنها حفظ ا

منتهی به بیمارستان جهت دسترسی مناسب آمبوالنسهای حاوی مجروحین به فضای پذیرش بیماران نیز بر عهده این واحد است. حفاظت از 

سیسات حیاتی بیمارستان و سیستم های ارتباطی ن نیز بر عهده واحد است. حفاظت از تأآتأسیسات حیاتی بیمارستان و سیستم های ارتباطی 

 آن نیز بر عهده واحد حراست می باشد. این واحد ارتباط نزدیکی با مرکز عملیات اضطراری و بخش اورژانس بیمارستان دارد. در صورت ناکافی

 بودن پرسنل این واحد باید برای انجام مسئولیت خود از پلیس درخواست کمک نماید.

 رتباط مردمی و ارتباط با مطبوعات:آمادگی واحد ا

فعالیت بیمارستان را دچار اختالل می کند. برای ی تقاضای متعدد مردم، بستگان قربانیان و نمایندگان مطبوعات برای دریافت اطالعات گاه

 ان و یکی را برای نماینگان مطبوعاتساماندهی امر اطالع رسانی برنامه حوادث غیرمترقبه باید دو اتاق مجزا را یکی برای مردم و بستگان قربانی

الع رسانی به مطبوعات حتما باید از بخش درمانی بیمارستانی فاصله داشته باشد. واحد ارتباطات مردمی می تواند اطالع طدر نظر بگیرید. اتاق ا

 را از طریق بولتن های ساده ای تهیه و توزیع نماید.

 آمادگی خدمات عمومی بیمارستان:

(، الندری، استریلیزاسیون، آشپزخانه و دیگر خدمات باید خود را برای پاسخ دهی به نیازهای ایجاد شده Maintenanceری )بخشهای نگهدا

درجریان حادثه غیرمترقبه آماده کنند. عدم ایجاد آمادگی و هماهنگی این واحدها ممکن است کارایی کلی بیمارستان را کاهش دهد. هماهنگی 

 خیره برای ارائه مستمر این خدمات باید صورت گیرد.حضور پرسنل ذ الزم جهت

 (Emergency Response Phaseمرحله پاسخ اورژانس )

فاده تفعال شدن برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی بر اساس شدث حادثه غیرمترقبه در این مرحله اتفاق می افتد. در واقع در این مرحله با اس

ه اعالم خطر برنامه حوادث غیرمترقبه فعال و پاسخ بیمارستان را هدایت می کند. همانطور که اشاره شد شیوه از آمادگی های ایجاد شده در مرحل

در پرسنل بیمارستان رخ ای تغییرات عمده  1پاسخ بیمارستان به سطح فعال شدن برنامه بستگی دارد. برای مثال در حوادث غیرمترقبه سطح

و فعالیتهای آنها به طور کلی تغییر می یابد. مسائل مهمی که در این مرحله پیش روی مجریان  چینش 3نمی دهد حال آنکه در حوادث سطح

 از : برنامه قرار دارد عبارتند

 تریاژ در بدو ورود به بیمارستان:.1

ادثه قبال در محل ح بیماران ممکن است توسط آمبوالنس، وسایل نقلیه شخصی و یا با پای خود به بیمارستان مراجعه نمایند. و یا ممکن است

فضای  هتریاژ شده و با برچسب های معین به بیمارستان انتقال یابند. در تمام این موارد تیمهای تریاژ بیمارستان که بیماران را در بدو ورود ب

یر های تریاژ آنها را تغیپذیرش بیمارستان دریافت می کنند باید سریعا وضعیت بیمار را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و در صورت نیاز برچسب

جرای م دهند. تریاژ در بدو ورود به بیمارستان حتی االمکان باید توسط یک جراح یا فرد آموزش دیده انجام گیرد. فضای پذیرش بیماران باید تنها

 ورود بیمار به بیمارستان باشد.



  
 

67 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 تشخیص هویت و ثبت اطالعات.2 

ت تشخیص هویت و ثبت دقیق اطالعات بیماران در شرایط اضطراری تعیین نماید چرا که ازدحام برنامه حوادث غیرمترقبه باید مکانیسمی را جه

بیش از اندازه بیماران در چنین وضعیتی ممکن است باعث سهل انگاری یا نقص در ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به بیماران شود. فرمهای 

ید تهیه و در دسترس باشد. این فرمها که برای مستندسازی سابقه بالینی و درمانهای ثبت اطالعات، کارتهای تشخیص هویت و کارتهای تریاژ با

ند یبیمار مورد استفاده قرار می گیرند باید جهت جمع آوری ضروری ترین اطالعات طراحی شده باشد. کارتهای تریاژ از هر سیستمی که تبعیت نمادریافتی 

 ده باشند.باید برای پرسنل بیمارستان مفهوم و شناخته ش

 فضاهای درمانی بیمارستان:.3

ت یبیمارستان باید فضاهای بستری و درمان بیماران را بر اساس اولویت درمانی آنها از پیش تعیین نماید. اکثر بیمارستانها جهت تعیین اولو

ورینیازمندند، رنگ زرد به معنی آنهایی درمانی از همان برچسب های رنگی تریاژ استفاده می کنند. رنگ قرمز به معنی بیمارانی که به توجه ف

که آسیب جدی دارند ولی به توجه فوری نیاز ندارند، رنگ سبز به معنی بیمارانی که مرگ آنهامسجل شده است. عالوه بر سیستم اولویت بندی 

، ش بیماران بین بخشهای درمانیرنگی باید فضاهایی که برای هر دسته از بیماران مشخص شده است باید با نوارهای رنگی مشخص شود تا گرد

 انجام گیرد. نبستری و اتاق عمل را تسهیل نماید. ارائه خدمات بیماران در هر یک ازاین بخشها باید در حداقل زمان ممک

 سیستم ارجاع بیماران:.4

رد غیرمترقبه انجام دهد در بسیاری از موابا وجود اینکه بیمارستان باید تمام تالش خود را برای توسعه ظرفیت درمانی و پذیرش قربانیان حادثه  

به مراقبت های تخصصی و فوق تخصصی نیازمندند که امکانات و تخصص الزم برای آنها در بیمارستان موجود نیست. در چنین مواردی ارجاع 

 بیمار به مراکز نقل و انتقال بیمار می تواند این امر را تسهیل نماید.

 نگهداری و تشخیص اجساد:.5

پاتولوژی مسئول سازماندهی تشخیص هویت بیمارستان می باشد. در صورت وجود واحد یا بخش پزشکی قانونی بیمارستان این واحداین بخش 

 مسئولیت را بر عهده می گیرد. در صورتیکه سردخانه بیمارستان ظرفیت پذیرش اجساد را نداشته باشد باید محل موقتی برای نگهداری آنها در

درصورتیکه امکانات تخصصی و تجهیزات الزم برای تشخیص هویت قربانیان در اختیار نباشد بخش پاتولوژی بیمارستان باید از نظر گرفته شود. 

 بیمارستانهای تابعه یا پلیس درخواست کمک نماید.

 برنامه های حوادث غیرمترقبه خاص: 

وقعیت های خاص چون آتش سوزی، پرتوهای رادیواکتیو، مسمومیتهای دسته جمعی، برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستان باید دارای برنامه های مکمل برای م

 آلودگی با مواد مضر و... باشد.

Termination Phaseمرحله توقف برنامه و ارزیابی بعد از حادثه غیرمترقبه 

یان به اتمام رساندن و توقف اجرای برنامه قرار می دهد. فرمانده حادثه غیرمترقبه از طرف مرکز عملیات اضطراری بیمارستان تمام بخشها و پرسنل را در جر

ی بازگردد. ت عاداین امر از طریق واحد تلفن مرکزی یا سیستم ارتباط داخلی بیمارستان انجام می گیرد. پس از توقف برنامه فعالیت بیمارستان باید به حال

مثبت و منفی فعالیت خود را به کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستان ارائه دهند. در  تمامی مسئولین و رؤسای بخشهای بیمارستان باید گزارشی از جنبه های

حضور افراد مسئول جهت نقد و بررسی پاسخ کلی بیمارستان تشکیل دهد. این جلسه باید شیوه های صحیح و ارتقاء  ای را بسه انهایت این دسته باید جل

 .برنامه را مدنظر قرار دهد

 ( با شرح ذیل اعالم می شود : 200ن بد حال همزمان با هم )نظیر تصادفات اتوبوس ،غرق شدگی و ...( کد بحران )صورت پذیرش بیمارارد
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 .مسئول شیفت اورژانس ،ورود اولین مصدوم را به سوپروایزر اطالع می دهد 

  با افراد مورد نظر تماس حاصل سوپروایزر طبق برنامه اعالم کد بحران با اعضاء کد بحران با در دست داشتن شماره تماس ضروری

 نموده و درصورت نیاز دعوت به کار می شوند.

 .افرادمذکور در اسرع وقت در اورژانس حاضر شده وطبق تقسیم کار مسئول شیفت اورژانس شروع به ارائه خدمت میکنند 

  لیه می نماید.مسئول شیفت اورژانس با بخش های دیگر هماهنگ نموده و اورژانس را تخ 200بعد از اعالم کد 

 ، بخش جراحی ،داخلی( مسئول شیفت بخش های بستریCCU ،ICU ) با هماهنگی دفتر پرستاری ،دو  ،اطفال ،نوزادان ،اتاق عمل

نفر از پرسنل پرستاری هربخش و یک نفر خدمات آقا را در شیفت صبح ویک نفر از پرسنل و خدمات در شیفت عصر و شب جهت 

 کمک به اورژانس می فرستند.

 .مسئول شیفت بخش های بستری با اورژانس هماهنگ نموده و بیماران را از اورژانس پذیرش نماید 

 .مسئول شیفت اورژانس ،تقسیم کار و وظایف پرسنل را مشخص می نماید 

 .با هماهنگی سوپروایزر ،پرستاران بخش های بستری ،در اتاق عمل سرپایی و پانسمان و تزریقات کمک می نمایند 

 فت اورژانس کلیه تجهیزات را در اختیار پرسنل قرار می دهد.مسئول شی 

  برای کلیه بیماران نمونهCBC .ارسال می شود 

 .چند نفر از پرسنل جهت تریاژ بندی بیماران به تریاژ کمک می کنند 

 ( 125کدهای اظطراری بیمارستان در زمان بحران شامل )90)  -ی(  بحران خارج 200)  -بحران داخلی (  100)-آتش نشانی 

 تخلیه ( می باشد.

  فلوچارت اطالع رسانی جهت فعالسازی چارت فرماندهی حادثه می باشد که از طرف  –بیمارستان دارای سامانه هشدار اولیه

EOC . به بخشها داده شده است 

 .آشنایی با دستور العمل تخلیه بیمارستان و انتقال بیماران به ترتیب اولویت صورت پذیرد 

HDP (Hospital Disaster Programming) 

EWS (Early warning system) 

ارائه اطالعات به موقع و موثر توسط سازمان های تعریف شده که به افراد در معرض مخاطره به منظور پیشگیری یا کاهش خطر و  سیستم هشدار سریع :

 آمادگی برای پاسخ موثر
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 چارت سازمانی

 

 

 

 



  
 

70 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ن درمانی از روی پوشش و استاندارد پوشششناسائی رده های مختلف کارکنا

  آقا / خانم روپوش شلوار  مقنعه کفش

 مترون ) مدیر خدمات پرستاری ( خانم سرمه ای سرمه ای سرمه ای مشکی

 خانم سرمه ای سرمه ای سرمه ای مشکی
 سوپروایزر

 آقا سفید سرمه ای - مشکی

 خانم سرمه ای سرمه ای سرمه ای مشکی
 سرپرستار

 آقا سفید سرمه ای - یمشک

 خانم سفید سرمه ای سرمه ای سفید
 پرستار بخش

 آقا سفید سرمه ای - سفید

 ( ICUپرستار بخش ویژه ) آقا / خانم آبی نفتی آبی آبی سفید

 ( NICUپرستار بخش ویژه ) خانم یا آبی سفید سرمه ای سرمه ای سفید

 تکنسین اتاق عمل مآقا / خان لباس فرم آقایان و خانم ها سبز مشکی

 تکنسین بیهوشی آقا / خانم لباس فرم آقایان و خانم ها آبی مشکی

 مسئول بلوک  سبز مشکی مشکی مشکی

 ماما
 بلوک زایمان سبز سبز سبز مشکی

 درمانگاه سفید مشکی مشکی مشکی

 بخش زنان سفید مشکی مشکی مشکی

 سفید
 آقا شیری با نوار یاسی شیری -

 بهیاربهیار / کمک 
 خانم شیری شیری یاسی

 مشکی
 خانم بنفش بادمجانی مشکی مشکی

 منشی
 آقا بنفش بادمجانی مشکی -

 خدمات آقا / خانم لباس فرم آقایان و خانم ها طوسی مشکی

 انتظامات آقا شلوار سرمه ای –لباس فرم آبی  -

 تاسیسات آقا لباس فرم سرمه ای مخصوص تاسیسات -

 پرسنل آزمایشگاه آقا فیدس مشکی - مشکی
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مت ، تعالی عملکردخدمات بالینی ، افزایش بهره وری و حفظ حریم القانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات س 88و  85ستناد مواد 

ق حرفه ای ، افزایش المت ایمنی کارکنان و بیماران ، ایجاد تصویر مثبت از اخالو کرامت انسانی ، رعایت موازین و ضوابط عرفی و اجتماعی ،حفظ س شخصی

رح ذیل آن به ش ضریب امنیت فردی و شغلی کارکنان و شناسایی سریع انان در محیط کار ، استاندارد های پوشش افراد در موسسات پزشکی و ضوابط مرتبط با

  : غ می شوندالاب

 که موها و گردن کامل پوشیده شوند  طوری به روسری یا مقنعه ، شلوار ، روپوش شامل مونث درمانی –باس فرم کارکنان آموزشی و بهداشتی ل 

  لباس فرم کارکنان آموزشی بهداشتی درمانی مذکر شامل روپوش ، شلوار ، کفش و جوراب می باشد 

 تی با حرفه و در رده های مختلف ، متحد الشکل باشدلباس فرم بایس 

  در درون بخش های بیمارستانی استفاده از هر گونه پوشش غیر حرفه ای روی لباس فرم مصوب ممنوع است 

  ویت روپوش قابل رروپوش باید سالم ، تمیز ، دکمه ها بسته ، اطو کشیده ، گشاد و حداقل تا حد زانو با ضخامت مناسب باشد به نحوی که لباس زیر

 باشد لی شلوار   و تر از مچالنباشد .شلوار نباید تنگ ، چسبان ، کشی یا کوتاه با

 تن صدا فکفش باید تمیز ، جلو بسته ، قابل شستشو ، با پنجه و پاشنه ی پهن باشد و نکات ایمنی متناسب با حرفه ، در آن لحاظ شود و هنگام راه ر

 روباز خودداری شود. . از پوشیدن کتانی و دمپائیندهد

 ت در نواحی از بدن که در معرض آلودگی میکربی یا محیطی هستند نباید استفاده شوندالزیورآ 

  استفاده از هرگونه ماده بودار تند یا حساسیت زا در محل کار ممنوع می باشد 

  ر محیط های ارائه خدمات درمانی ممنوع استک و رنگ ناخن و ناخن مصنوعی دالناخن ها باید کوتاه و تمیز و مرتب باشد .استفاده از. 

 متری قابل خواندن باشد( 2حاوی نام و نام خانوادگی و سمت فرد الزامی است ) از فاصله  ,الصاق کارت شناسایی عکس دار 

 .استعمال دخانیات در فضای مسقف بیمارستان ممنوع می باشد 

 .استفاده از تلفن همراه بر بالین بیمار ممنوع می باشد 

 هرگونه تصویربرداری ، فیلمبرداری و ضبط صدا از بیمار با استفاده از تلفن همراه و غیره بدون اجازه کتبی بیمار ممنوع است. 

 .پرسنل اداری موظف به رعایت پوشش استاندارد و فرم اداری می باشند 

 

 

 خانم سفید مشکی مشکی

 مشکی

 آقا سفید مشکی -

 پرسنل رادیولوژی
 خانم سفید مشکی مشکی
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 تاخیر و ...( ,قوانین مربوط به رعایت استانداردها ) تعجیل 

 سنل :ساعت ورود وخروج پر

 30/14صبح ،خروج 7شیفت صبح :ورود 

 20عصر ،خروج  13شیفت عصر :ورود

 صبح 8عصر ،خروج  19شیفت شب :ورود 

پرسنل درمانی هر شیفت موظف هستند که شیفت خود را در حضور پرسنل هم شیفتی به پرسنل شیفت بعدی تحویل داده و بعد از رفع ابهامات 

 را ترک نماید .برای پرسنل شیفت بعدی محل خدمت خود 

 نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی و مرخصی ساعتی :

روز مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد که جهت استفاده از آن باید قبل از نوشته  30روز و به ازای یکسال کارکرد  2,5به ازای هر ماه کارکرد 

مربوطه یا سرپرستار داده باشد و در صورت امکان و موافقت مسئول روز (در خواست مرخصی خود را به مسئول  20شدن برنامه ماه آینده )حداقل 

مربوطه برنامه درخواستی برای ماه آینده لحاظ می شود ،همچنین الزم به ذکر می باشد که پرسنل طرحی باید از مرخصی خود در طول ماه 

روز مرخصی خود استفاده کنند و در غیر  15حداقل از  استفاده نمایند و قابل ذخیره شدن نمی باشد. پرسنل استخدامی نیزدر طول سال باید

 اینصورت مرخصی قابل ذخیره نمی باشد .

نحوه استفاده از مرخصی ساعتی هم در مواقع ضروری بدین صورت می باشد که بعد از توافق با همکاران و سپردن کار های محوله که نیاز به 

مربوطه و امضاء برگه مرخصی ساعتی برگه به دفتر پرستاری )کادر درمان در صبح و عصر انجام در زمان خاص می باشد و کسب اجازه از مسئول 

 جو شب کلیه پرسنل ( و مدیریت )پرسنل غیر درمانی در شیفت صبح (برده شده و ضمن کسب اجازه برگه را به تایید آنها رسانده و در زمان خرو

 ورت موقت خروج می کند.به مسئول نگهبانی داده و کارت ورود وخروج خود را به ص

ساعت در ماه نمی باشد در غیر اینصورت برابر قوانین برخورد  4ساعت در روز و بیش از  2استفاده از مرخصی ساعتی برای کلیه پرسنل بیش از 

 می شود. 

 نحوه استفاده از مرخصی استعالجی :

زمان  دنیاز طرف پزشک معالج (در شیفت کاری صبح قبل از رسبه هنگام بیماری جهت استفاده از مرخصی استعالجی )در صورت نوشته شدن 

استفاده از استعالجی برگه درخواست خود را به بیمارستان قسمت دفتر پرستاری )کادر درمان ( و مدیریت )برای سایر پرسنل (با هماهنگی 

 یمارستان می رساند.مسئول مربوطه خود برده ،برگه استعالجی را به امضاء مترون ،یا مدیریت و سپس ریاست ب

روز استعالجی تعیین می شود نیاز به ارائه مدارک پزشکی از قبیل :شرح حال ،رادیوگرافی ، آزمایشات و . . .می  3چنانچه برای فردی بیش از 

 باشد.
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 آنجا در مقررات طبق تا شود هفرستاد پزشکی کمسیون به باید ماه 4 از بیش که نماید استفاده تواند می استعالجی ماه4 از سال یک در پرسنل هر

 .شود می داده ارجاع بیمارستان به اداری نامه با آن نتیجه و شود تکلیف تعیین

 سازمان توسط بیماری نوع به باتوجه و مستخدم متبوع دستگاه درخواست به بنا که بود خواهد پزشک نفر چند از مرکب حداقل پزشکی کمیسیون

 را نتیجه و تشکیل را کمیسیون وقت اسرع در مکلفند مذکور های سازمان. شد خواهد تعیین پزشکی و وزشآم و درمان بهداشت، ای منطقه های

 .نمایند اعالم ذیربط دستگاه به

 هر در معذوریت این مدت حداکثر .است پزشکی کمیسیون عهده به وی معذوریت مدت وتعیین العالج صعب بیماری به مستخدم ابتالء تشخیص

 .بود خواهد تمدید قابل و است ماه شش نوبت

ساعت در  1سال از پاس شیر به میزان  2ماه بوده و مادرانی که دارای فرزند زیر دو سال هستند میتوانند به مدت  9در حال حاضر مرخصی زایمان 

 روز استفاده نموده که الزم به ذکر است این ساعات قابل ذخیره و یا استفاده در روزهای آتی نمیباشد.

سال مجاز به استفاده از یک ساعت کسری کار در روز میباشند.که این ساعات نیز قابل ذخیره و یا استفاده در روزهای آتی  6دارای فرزند زیر مادران 

 نمیباشد. همکارانی که مشمول قانون ارتقاء بهره وری میباشند شامل این بند نمیباشند.

 فرزندان زایمان یا العالج صعب بیماری به ابتالی علت به که صورتی در و ماه چهار تا نماید می استفاده استعالجی مرخصی از که مستخدمی به

 های العاده فوق و حقوق سال یک حداکثر تا باشد، چهارماه از بیش وی استعالجی مرخصی (ها مرخصی نامه آیین اصالحی 26 ماده وفق) توأمان

 فقط است نگرفته قرار کشوری استخدام قانون 79 ماده مشمول که هنگامی تا سال یک بر زائد مدت در العالج صعب های بیماری مورد ودر مربوط

 .گردد می پرداخت حقوق

 .است تمدید قابل فصل این مقررات رعایت با یابد ادامه او بیماری که صورتی در مستخدم استعالجی مرخصی

 طبق خود قبلی شده ذخیره استحقاقی مرخصی از توانند می شوند می استخدام مجدداً کشوری استخدام قانون 67 ماده طبق که افرادیتبصره : 

 .نمایند استفاده نامه آیین این مقررات

 پیمانی ( – 3قرارداد تبصره  –) برای پرسنل رسمی گردد می ذخیره سال در روز 15باشد که  می روز 30 ساالنه استحقاقی مرخصی از استفاده

 ره می گرددروز در سال ذخی 9 ، 4 تبصره قراردادی

 ساعتی مرخصی از خود، فرزندشیرخوار سالگی دو هنگام تا توانند می نماید، می استفاده شیرمادر از ها آن فرزند و داشته شیرخوار فرزند که بانوانی

 (نمایند استفاده خود (شده ذخیره مرخصی اضافه به سالیانه استحقاقی مرخصی شامل) استحقاقی مرخصی سقف تا

 .نمایند ارسالافراد   برای و کنند تنظیمافراد را  از یک هر استحقاقی مرخصی مدت سال هر ماه درفروردین ندمکلف کارگزینی

 :اضطراری مرخصی

 قابل مذکور مرخصی و دارند را ساالنه استحقاقی مرخصی سقف بر عالوه اضطراری مرخصی روز هفت از برخورداری حق ذیل موارد در شاغل پرسنل

 .باشد نمی دخری باز یا ذخیره

 کارمند دائم ازدواج : الف

 کارمند فرزند ازدواج : ب

 برادر و خواهر ، مادر ، پدر ، فرزند ، همسر : شامل یک درجه بستگان فوت : پ

 

 



  
 

74 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 : شئونات شغلی و اداری

 استفاده از لباس فرم تعیین شده مناسب هر بخش الزامیست.

 آزمایشگاه و...( الزامیست.–رادیولوژی  – تهیه و استفاده از اتیکت در کلیه بخشها )پرستاری

رعایت مقررات و اصول آراستگی ،حجاب و پوشیدن لباس مناسب ؛همچنین رعایت قانون انطباق و شئونات اسالمی و طرح تکریم ارباب رجوع  

 الزامیست.

های خصوصی تحت هر عنوان موجب قطع تسهیالت وری مجاز به اشتغال در بخش خصوصی نبوده و اشتغال در بیمارستانمشمولین قانون ارتقاء بهره

 قانون مذکور خواهد بود.

 شود)ساعات کارکرد مفید با ضریب محاسبه خواهد شد(میزان مرخصی ساعتی ، پاس شیر و ... از میزان ساعات کار کسر می

 ممنوع اکیداٌ پزشکی علوم محترم شگاهدان 8/12/85 مورخه 28301/28 شماره نامه و اسالمی شورای مجلس مصوبه براساس دخانیات استعمال

 .میباشد

 صدا رفتن اهر هنگام و شود لحاظ آن در ، حرفه با متناسب ایمنی نکات و باشد پهن ی پاشنه و پنجه با ، شستشو قابل ، بسته جلو ، تمیز باید کفش

 .شود خودداری روباز دمپائی و کتانی پوشیدن از. ندهد

 رویت ابلق روپوش زیر لباس که نحوی به باشد مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و گشاد ، کشیده اطو ، بسته ها دکمه ، تمیز ، سالم باید روپوش

 باشد لی شلوار   و مچ از باالتر کوتاه یا کشی ، چسبان ، تنگ نباید شلوار. نباشد

 .ی در محیط های ارائه خدمات درمانی ممنوع استک و رنگ ناخن و ناخن مصنوعالناخن ها باید کوتاه و تمیز و مرتب باشد .استفاده از 
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 تخلفات اداری 

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

موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است وبه دو دسته : رفتار نادرست مستخدم و رعایت نکردن نظم وانضباط اداری که منحصر به 

 قصور وتقصیر تقسیم می شود قصور کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداریمحوله وتقصی نقض عمدی قوانین ومقررات مربوطه است.

 ارت اند از :مورد برشمرده است که عب 38قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، انواع تخلف را در  8ماده 

 رفتار خالف شئون شغلی یا اداری  اعمال و 

  نقض قوانین ومقررات مربوطه 

  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل 

 هتک حیثت  افترا و ایراد تهمت و 

  اخاذی 

  اختالس 

  اجرای قاونین ومقررات نسبت به اشخاص تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در 

  ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری 

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

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

 غیر مجار با اتباع بیگانه تماس  افشای اسرار واسناد محرمانه اداری ، ارتباط و 

  سرپیچی از اجرای دستور مقامهای باالتردر حدود وظایف اداری 

  کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده 

  سهل انگاری روسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر 

  ارایه گواهی یا گزار ش خالف واقع در امور اداری 

 از آنچه در قوانین ومقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواهی تلقی میشود  گرفتن وجوهی غیر 

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

  تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری 

  رعایت نکردن حجاب اسالمی 

 شعایر اسالمی رعایت نکرده شئون و 
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

  اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع وخرید وفروش مواد مخدر 

  استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر 

  داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی 

  هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت های شغلی وامکانات واموال دولتی 

 مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی جعل یا 

  دست بردن در سواالت ، اوراق ، مدارک ودفاتر امتحانی 

  افشای سواالت امتحانی یا تعویض آنها 

 - دادن نمره یا امتیاز برخالف ضوابط 

  غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی 

  سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری 

 یف ، اختفاء ، بازرسی یا بازکردن پاکت ها ومحموالت پستی یا معدوم کردن آنها توق 

  استراق سمع بدون مجوز قانونی 

  کارشکنی وشایعه پراکنی 

  وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری 

  ایراد خسارت به اموال دولتی 

  اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مفاصد غیر قانونی 

 ت در تحصن اعتصاب وتظاهرات غیر قانونی با تحریک به برپایی تحصنشرک 

  اعتصاب وتطاهرات غیر قانونی واعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی 

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

 وداشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی  همکاری با ساواک منحله به عنئان مامور یا منبع خبری 

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

  عضویت در گروههای محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها 
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 مجازات ها : 

 ی به تخلفات اداری برای افراد مختلف پیش بینی شده است عبارتند از : قانون رسیدگ 9تنبیه هایی که در ماده 

 الف ( اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی 

 ب ( توبیخ کتبی بدون درج در پرونده استخدامی 

 ج( کسر حقوق وفوق العاده شغل یا عناوین مشابه حد اکثر تا یک سوم از یک ماه تا سه سال 

 یک ماه تا یک سال  د( انفصال موقت از

 ه( تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال 

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

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

سال سابقه خدمت دولتی )  25سال سابقه کار دولتی ) درمورد مستخدمان زن ( وکمتر از  20باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ح (

 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای  45تا  30درمورد مستخدمان مرد ( با پرداخت 

 بیش از بیست سال سابقه  ط ( بازنشستگی در صورت داشتن

 دولتی ) برای مستخدمان زن ( وبیش از بیست سال سابقه خدمت 

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

 ی ( اخراج از دستگاه متبوع 

 ک ( انفصال دایم از خدمات دولتی ودستگهایی مشمول این قانون 
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 قا شغلی مسیر ارت

طبق آیین نامه تشکیالتی طبقه بندی مشاغل و آموزش د انشگاه رتبه های پرسنل رسمی وپیمانی بصورت مقدماتی ، بر اساس سنوات خدمت و 

 ساعات آموزش بصورت زیر است :

 موزشی ساعت دوره آ 300سال سابقه خدمت و  8رتبه پایه با مدارک دیپلم و فوق دیپلم ) سطح کاردان ( حد اقل با -1

 ساعت دوره آموزشی  300سال سابقه خدمت و  6رتبه پایه با مدارک لیسانس وباالتر ) سطح کارشناس و باالتر  ( و حد اقل با -2

 ساعت دوره آموزشی  250سال سابقه خدمت و  20اردانی ( حد اقل با کرتبه ارشد با مدارک دیپلم وفوق دیپلم ) سطح  -3

 ساعت دوره آموزشی  250سال خدمت و  12اسی وباالتر حد اقل با رتبه ارشد با مدارک کارشن -4

 ساعت دوره آموزشی 150سال سابقه خدمت و  24رتبه خبره به مدرک لیسانس وباالتر ) سطح کارشناسی وباالتر ( حد اقل با  -5

 ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه و رتبه شغلی

ندی مشاغل دانشگاهها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور،ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه آیین نامه تشکیالت و طبقه ب 46در اجرای تبصره ماده 

 تبصره جهت اجراء ابالغ می گردد. 15ماده و  16شغلی کارمندان در 

 الف( نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلی:

تجربی به یک طبقه شغلی استحقاقی در جدول حق کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذیل و بر اساس شرایط احراز تحصیلی و  -1ماده 

 شغل ارتقاء می یابند. 

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضوگردانهای عاشورا و  3ماده  4کارمندانی که در اجرای تبصره  -تبصره

ور اداری و استخدامی کشور)سابق( از گروه های مربوطه برخوردار الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای ام

 شده اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در جدول شماره یک این دستورالعمل مستثنی می باشند.

 (: ارتقاءطبقه شغلی بر اساس تحصیالت،سنوات تجربی )کلیه رسته ها(1جدول شماره )

 طبقه شغلی

 

 تحصیالت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

            24 18 12 6 0 پایان دوره ابتدائی

           25 20 15 10 5 0 پایان دوره راهنمائی

          25 20 15 10 5 0  دیپلم

         25 20 15 10 5 0   کاردانی

       24 20 16 12 8 4 0    کارشناسی

      24 20 16 12 8 4 0     کارشناسی ارشد

     24 20 16 12 8 4 0      دکترای حرفه ای

    0 4 8 12 16 20 24       (PHDدکترای تخصصی)
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 کارمندانی که در بدو استخدام دارای شرایط تحصیلی و تجربی این ضوابط باشند، در طبقه و رتبه شغلی استحقاقی قرار خواهند گرفت. -2ماده 

آئین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها  54،55،56در ارتقاء طبقه و رتبه شغلی با رعایت مفاد مواد سوابق تجربی کارمندان -3ماده 

 و دانشگاه های علوم پزشکی کشور محاسبه می گردد.

شاغل تخصصی و می باشند مشمول اجرای طرح ارزیابی م 01/01/1388ارتقاء طبقه شغلی کارمندانی که تاریخ استحقاق آنان بعد از  -4ماده 

 تحقیقی و مشاغل مدیران و مشاغل ویژه رشته های پزشکی نخواهند بود.

به دلیل عدم کسب امتیاز الزم در طرح های ارزیابی فوق الذکر موفق به ارتقاء گروه نشده  01/01/1388کارمندانی که  قبل از تاریخ  -تبصره

 خواهد بود. 2/1/88اریخ اند،ارتقاء طبقه شغلی آنان، مشمول این آئین نامه و از ت

 01/01/1388و نظایر آن که تاریخ اجرای آنها مربوط به قبل از تاریخ « اصالحیه تغییر عنوان»تمامی موارد مربوط به تصویب ارتقاء گروه و  -5ماده 

 می باشد،الزم است در کمیته  طبقه بندی مشاغل دانشگاه مطرح و مصوب گردد.

تجربه آنان به دلیل تغییر رشته شغلی و نظایر آن منجر به تنزل طبقه شغلی گردد،باید در کمیته طرح  تمامی مواردی که احتساب -تبصره

 طبقه بندی مشاغل دانشگاه مطرح و مصوب گردد.

 /ت76294شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره -6ماده 

در استانهای خراسان شمالی،خراسان جنوبی،کهگیلویه و بویراحمد،چهارمحال و بختیاری،کردستان،سیستان و  10/04/88ه مورخ  36095

به بعد( ،از یک سال تعجیل  01/01/88بلوچستان،بوشهر،هرمزگان،خوزستان و ابالم خدمت مینمایند،به ازای هر یک سال سوابق تجربی)از تاریخ

 بت( ، در ارتقاء طبقه شغلی برخوردار می شوند.)کسر سال به نس

( برابر مقررات حاکم از سوابق 01/01/1388مالک محاسبه ارتقاء طبقه شغلی افرادی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) -7ماده 

( 1ن با جدول ارتقاءطبقه شغلی )جدول شماره تجربی بخش غیردولتی و همچنینامتیاز تعجیل در گروه استفاده نموده اند، برای انطباق تجربه آنا

 ،تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی خواهد بود.

به خدمت رسمی آزمایشی و پیمانی پذیرفته می شوند،چنانچه دارای سوابق خدمت دولتی یا  01/01/1388کارمندانی که بعد از تاریخ  -8ماده 

 ( قرار خواهند گرفت.1اد این ضوابط در طبقات شغلی جدول ارتقاء طبقه شغلی)جدول شمارهغیر دولتی باشند،بر اساس سوابق مذکور و رعایت مف

آئین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشورمدیران و کارمندانی که  62در اجرای ماده  -9ماده 

درصد باشند از یک طبقه شغلی تشویقی )حداکثر  85و باالتر،حداقل  90هی به سال مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی منت

 یک بار در طول خدمت( برخوردار می شوند.

 

 ب( نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه های شغلی باالتر

 به شرح ذیل می باشد:مدت سنوات تجربی الزم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر  -10ماده 
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ( : مدت سنوات تجربی قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر2جدول شماره )

 رتبه ها

 

 مدت سنوات تجربی

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

   20 8 0 برای مشاغل تا سطح کاردانی

 24 18 12 6 0 برای مشاغل سطح کارشناسی و باالتر

 

مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی گفته می شود که به رشته های شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابد  -1بصرهت

 یا این که سمت پست سازمانی شاغلین دارای عنوانکاردانی یا کارشناسی باشد.همچنین آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط، همتراز

 ی و یا کارشناسی شناخته شده است و از فوق العاده جذب کارشناسی برخوردار شده اند در زمره مشاغل مذکور محسوب می گردد.مشاغل کاردان

ارتقاء به رتبه های خبره و عالی مستلزم مستندسازی تجربیات توسط کارمندان می باشد.تجربیات مدون شده دارای ویژگی های زیر  -2تبصره

 مربوط قابل اعمال می باشد. بوده و با تائید کمیته

 تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد. -1

 برای کسب رتبه های پیشین استفاده نشده باشد. -2

 مسائل،چالشها و مشکالت )موانع،محدودیتها، فرصتها و تهدیدها( مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده،بیان نماید. -3

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

کارمندانی که به موجب مقررات و تائید مراجع ذیصالح با مدارک تحصیلی کمتر از کارشناسی متصدی مشاغل کارشناسی شده اند   -3تبصره

 می توانند با رعایت سایر مقررات مربوط تا رتبه عالی ارتقاء یابند.

ت 76294کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره  برای شاغلین مشاغل -4تبصره

در استان های خراسان شمالی،خراسان جنوبی،کهگیلویه و بویراحمد،چهارمحال و بختیاری،کردستان،سیستان و  10/04/88ه مورخ  36095

به بعد(،دو سال )کسر سال  01/01/88م خدمت مینمایند،به ازای هر یک سال سوابق تجربی)از تاریخبلوچستان،بوشهر،هرمزگان،خوزستان و ابال

 به نسبت(،قابل محاسبه خواهد بود.

کارمندانی که در مرحله تطبیق، رتبه مربوطه را برابر ضوابط کسب نموده اند، همچنان در همان رتبه باقی خواهند ماندتا شرایط  -5تبصره

 وامل مندرج در این ضوابط اجرایی را احراز نمایند.خدمتی و سایرع

 نخبگانیکه طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین می شوند از طی کردن برخی رتبه ها  به شرح زیر معاف است: -11ماده 

 مشاغل کاردانی و پائین تر از طی کردن رتبه مقدماتی  (1

 های مقدماتی و پایه . مشاغل کارشناسی و باالتر از طی کردن رتبه (2

 نخبگان مذکور برای کسب رتبه های بعدی تابع این ضوابط و شرایط خواهند بود. -تبصره

 مالک ارزیابی کارمندان برای ارتقاء رتبه بر اساس میانگین نمرات ارزشیابی ساالنه در دوره مورد نظر می باشد. -12ماده 
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مالک ارتقاءرتبه ،نتایج ارزیابی « ت عملکرد در وزرارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکیضوابط استقرار نظام مدیری»پس از ابالغ  -تبصره

 عملکرد کارمندان و مدیران ضوابط اجرایی مذکور خواهد بود.

 ، تحقق شرایط«ب»در قسمت  11و  10برای ارتقاء کارمند به یک رتبه باالتر ، عالوه بر رعایت مواد  -13ماده 

 زیر الزامی است:

 پایه:رای ارتقاء به رتبه الف( ب

 امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی ساالنه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی %60کسب حداقل  .1

 ساعت آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیات امناء دانشگاه 300گذرندان  .2

 ارشد:ب( برای ارتقاء به رتبه 

 مجموع امتیاز ارزیابی ساالنه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلیامتیاز از میانگین  %70کسب حداقل  .1

 ساعت آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیات امناء دانشگاه 250گذرندان  .2

 خبره:ج( برای ارتقاء به رتبه 

 یامتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی ساالنه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغل %80کسب حداقل  .1

 ساعت آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیات امناء دانشگاه 200گذرندان  .2

 عالی:د( برای ارتقاء به رتبه 

 امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی ساالنه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی %90کسب حداقل  .1

 مصوب هیات امناء دانشگاهساعت آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان  150گذرندان  .2

ت 76294برای شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره  -تبصره

ن،سیستان و در استان های خراسان شمالی،خراسان جنوبی،کهگیلویه و بویراحمد،چهارمحال و بختیاری،کردستا 10/04/88ه مورخ  36095

بلوچستان،بوشهر،هرمزگان،خوزستان و ابالم خدمت مینمایند،برای ارتقاءبه رتبه های شغلی پایه، ارشد،خبره و عالی به ترتیب نیازمند 

 امتیازات موضوع جداول مربوط حسب مورد می باشد. 80،70،60،50%

ا برای ارتقای همان رتبه مالک عمل خواهد بود و برای ارتقاهای امتیازات کسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرف -14ماده 

 بعدی قابل محاسبه نیست.

 مجاز می باشد. 22/5/1390اعمال رتبه های مذکور از تاریخ  -15ماده 

مجاز  22/5/90از تاریخ  تا تاریخ مذکور شرایط عمومی ارتقاء رتبه را دارا بوده اند اعمال رتبه های آنها 1/1/88کارمندانی که از تاریخ -1تبصره

 است.

 تا تاریخ مذکورباز نشسته شده اند مشمول ارتقا رتبه بر اساسضوابط فوق نمی باشند. 1/1/88کارمندانی که از تاریخ -2تبصره
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 کسب توامان دو رتبه شغلی برای کارمندانیکه شرایط ارتقاء  رتبه بعدی را نیز دارا می باشد امکان پذیر نمی باشد. -3تبصره

 در خصوص کارمندان مشمول حالت اشتغال صرفا مدت تجربه برای ارتقاء رتبه مالک عمل می باشد. -4بصرهت

عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء به رتبه های ارشد و خبره توسط ستاد دانشگاه در کمیته ای با ترکیب ذیل مطرح و  ارزیابی -16ماده 

 مورد تصویب قرار می گیرد:

 ی رئیس کمیتهمعاون پشتیبان -1

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

 مدیر نیروی انسانی -3

 باالترین مسئول طبقه بندی مشاغل -4

 نماینده مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت جهت ارتقاء رتبه خبره -5

این دستورالعمل در دانشگاه مطرح و در صورت تائید به  16یته موضوع ماده ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء به رتبه عالی ابتدا در کم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

83 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
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 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 حقوق و مزایا :

اد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به بنا به پیشنه 9/2/88شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

کل کشور ،جداول حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های  1388ماده واحده قانون بودجه سال  11استنادجزء )ب( بند 

بیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب ( قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تط68( ماده )9(،)7(،)4(،)3(،)2(،)1موضوع بندهای )

 نمود:

 فصل یکم:جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

امتیاز حق شغل مشاغل دستگاههای اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارت  جدول حق شغل: -1

 به شرح ذیل است. 1/1/88برای اجرا از  (1های مورد نیاز ،بر اساس جدول شماره )

 (1جدول شماره )

 رتبه ها

 

 طبقات جدول

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

    2650 2400 طبقه یک

    2850 2600 طبقه دو

   3400 3050 2800 طبقه سه

 4600 4050 3600 3250 3000 طبقه چهار

 4800 4250 3800 3450 3200 طبقه پنج

 5000 4450 4000 3650 3400 طبقه شش

 5200 4650 4200 3850 3600 طبقه هفت

 5400 4850 4400 4050 3800 طبقه هشت

 5600 5050 4600 4250 4000 طبقه نه 

 5800 5250 4800 4450 4200 طبقه ده

 6000 5450 5000 4650 4400 طبقه یازده

 6200 5650 5200 4850 4600 طبقه دوازده

 6400 5850 5400 5050 4800 طبقه سیزده

 6600 6050 5600 5250 5000 طبقه چهارده

 6800 6250 5800 5450 5200 طبقه پانزده

 7000 6450 6000 5650 5400 طبقه شانزده

 

امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشتدرمان و آموزش  -تبصره

 ( محاسبه می شود.1/1ه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب)پزشکی،با توج

هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی )مدیران حرفه ای( متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت های امتیاز فوق العاده مدیریت: -1

 ی شود( تعیین م2حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره)
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 (2جدول شماره )

حوزه جغرافیایی 

 خدمت

 1 2 3 4 5 سطوح مدیریت

 

 

 شهرستان

 2300 1850 1400 950 510 سطح یک

 2350 1900 1450 1000 550 سطح دو

 2400 1950 1500 1050 600 سطح سه

 

 

 استان

 2450 2000 1550 1100 650 سطح یک

 2500 2050 1600 1150 700 سطح دو

 2550 2100 1650 1200 750 سطح سه

 

 

 ملی

 2600 2150 1700 1250 800 سطح یک

 2650 2200 1750 1300 850 سطح دو

 2700 2250 1800 1350 900 سطح سه

( فوق به گونه ای مشخص 2دستگاههای اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بند ) -1تبصره

 آنان در سطح سه تخصیص یابند. %20از مشاغل مذکور در سطح یک و حداکثر  %50که حداقل  نمایند

( 65( ماده )2امتیاز فوق العادهعناوین سرپرستی واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش با توجه به عوامل مندرج در تبصره ) -2تبصره

ر یک ازعناوین مشاغل سرپرستی واحدهای آموزشی فوق حداقل در سطح تعیین می گردد،ه 1200تا  510قانون مدیریت خدمات کشوری از 

قرار می گیرند و هر گونه تغییر موکول به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت 

 خواهد بود.

،دوره های آموزشی و مهارتها و توانائی های فردی بر اساس بر اساس عوامل تحصیالت،سنوات خدمت،تجربه  امتیاز حق شاغل کارمندان: -2

 ( تعیین می شود.3جدول شماره )

 

 (3جدول شماره )

امتیاز  ردیف

 تحصیالت

امتیاز دوره های آموزشی 

 مصوب

امتیاز مهارت و 

 توانائی

امتیاز سنوات 

 خدمت 

امتیاز تجربه مربوط و 

 مشابه در هر سال

به ازای طی هر یک ساعت  1200 1

دوره آموزشی مصوب، نیم 

 امتیاز( 500امتیاز)حداکثر

250 15 10 

2 1400 300 20 12 

3 1700 400 25 14 

4 2000 600 30 16 

5 2300 800 35 18 

 

( 2بند)به استخدام دستگاههای اجرایی درمی آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح  1/1/88و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ ایثارگران شاغل:-4

 ( بهره مند می شوند:4( قانون مدیریت خدمات کشوری، از امتیازات جدول شماره )68ماده )
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 (4جدول شماره )

 امتیاز مدت خدمت داوطلبانه در جبهه مدت اسارت درصد جانبازی ردیف

 400 ماه 6تا  3 ماه 6تا  3 درصد 5  1

 500 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 10تا  2

 600 ماه 18تا  ماه 18تا  درصد 15تا  3

 700 ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 20تا  4

 800 ماه 30تا  ماه 30تا  درصد 25تا  5

 900 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 30تا  6

 1000 ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 35تا  7

 1100 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 40تا  8

 1200 ماه 54تا  ماه 54تا  درصد 45تا  9

 1300 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 50تا  10

 1500 ماه 70تا  ماه 70تا  درصد 60تا  11

 1550 ماه 70باالتر از ماه 70باالتر از درصد 60باالتر از  12

 

ر گرفته امتیاز قرادر صورتی که کارمند از اجتماع حاالت ایثارگری برخوردار باشد، باالترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین  -1تبصره

در دستگاههای اجرایی اشتغال داشته می یابند نیز بر اساس  1/1/88( از امتیازحاالت دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثار گری وی که از تاریخ %25و)

 د.ه اند،نباید کاهش یابساز و کار مذکور محاسبه می شوند , در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته داشت

قانون مدیریت خدمات کشوری( به ازایهر سال خدمت در زمان جنگ  68ماده  2برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده )موضوع بند  -2تبصره

 ( امتیاز گرفته می شود.130)

تیاز دارندگان نشان های دولتی به شرح ( قانون مدیریت خدمات کشوریام68( ماده )2به استناد بند) امتیاز دارندگان نشان های دولتی:-5

 زیر تعیین می شود:

 امتیاز 800الف: دارندگان نشان های عالی                                  

 امتیاز 650(           1ب: دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه )

 امتیاز 500(           2ب: دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه )

 امتیاز400(           3گان نشان تخصصی و عمومی درجه )ب: دارند

 ( بالمانع است.800در صورتی که کارمند دارایبیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشانهای دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز)–تبصره 

ربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور ،سختی کار و تا تصویب و ابالغ مصوبات مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ م-6

کار در محیط های غیر متعارف،مناطق کمتر توسعه یافته،بدی آب و هوا،نوبت کاری،مبلغ تضمین،کسر صندوق،فوق العاده محل خدمت)جابجایی 
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ینه سفر در این سال،مبنای پرداخت برای کارمندان به عالوه هز 1387محل خدمت(،صرفا مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکمکارگزینی سال 

 می باشد. 88سال 

مبالغ مقطوع فوق العاده های محرومیت از تسهیالت زندگی، مناطق مرزی و جذب مناطق محروم و دور افتاده مندرج در آخرین حکم کارگزینی -7

بر اساس فهرست مناطق مذکور موضوع مصوبه تحت عنوان فوق العادهمناطق کمتر توسعه یافته  1388، در حکم کارگزینی سال 1387سال 

 هیات وزیران در سال جاری، قابل پرداخت می باشد . پس از تصویب ضوابط فوق العاده یاد شده جایگزین و احکام اصالح می گردد.

 خت می شود.پردا 1387کمک هزینه های فوت و ازدواج بر اساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند در پایان سال -8

 1387( فوق شوند، همانند کارمندان مشابه در سال 8(،)7(،)6حایز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای) 1388کارمندانی که در سال -9

 با آنان رفتار خواهد شد. 

اعزامی دستگاههای اجرایی مشمول این تا تصویب  و ابالغ مصوبات مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت و سایر هزینه های روزانه مامورین -10

هیات وزیران و اصالحات بعدی آن آن برای اجرا مالک  24/5/1375ه مورخ 14587/ت 27395قانون به خارج از کشور مفاد تصویب نامه شماره 

 عمل می باشد.

وق العاده مذکور، به ازای هر روز ماموریت معادل تا تصویب  و ابالغ مصوبات مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان ،میزان ف -11

 دیک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد.سایر موارد مطابق آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بن

 و اصالحات بعدی آن خواهد بود. 24/6/1352( قانون استخدام کشوری مصوب 39)ث( ماده )

 امتیاز به ازای هر اوالد، حداکثر تا سه اوالد قابلمحاسبه می باشد. 210و  810ک هزینه ی عائله مندی و اوالد به ترتیب کم-12

 نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

 تطبیق با جدول حق شغل:

ت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیری -1

 نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت نبوده اند،متعاقبا اعالم می گردد.

کارمندان دستگاههای مشمول، با توجه به گروه های بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت در مرحله  -2

 ( برخوردار می شوند:1بیق، به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شماره )تط

 (1( جدول شماره )1( معادل امتیازات طبقه )5( تا گروه )1الف: از گروه )

 (1( جدول شماره )16( تا )2( به ترتیب معادل امتیازات طبقات)20( تا گروه )6ب: از گروه  )

 1388نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتیاز حق شغل کارمندانی که از ابتدای سال  تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به -3

( در یکی از طبقات جدول حق شغل )جدول 5در دستگاههای مشمول اشتغال می یابند،موقتا با توجه مدرک تحصیلی مطابق جدول شماره)

ق مقررات مربوط به ایثارگران از مقطع تحصیلی باالتر برخودار می گردند ( قرار می گیرند.در صورتی که مشمولین این بند مطاب1شماره 

 مقطع تحصیلی باالتر موضوع مقررات مذکور مالک عمل خواهد بود.
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 (5جدول شماره )

 تحصیالت طبقات جدول

 دیپلم و پائین تر طبقه یک

 کرادانی)فوق دیپلم( طبقه سه

 کارشناسی)لیسانس( طبقه چهار

 رشناسی ارشد(کا طبقه پنج

 دکتری طبقه شش

 

مشمولین طبقه یک و سه جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر پنج سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین –تبصره 

 د.سوابق دولتی غیرسایر طبقات جدول مذکور به ازای هر چهار سال تجربه مربوط و مشابه ،یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقا، می یابن

 مربوط برای ارتقاء به هر طبقه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.

 تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود: -4

ه 299933/ت23/5/1381،2552ه مورخ 25703ت/4169الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 

هیات وزیران و اصالحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط،از عناوین ارشد، خبره و  29/1/1383ه مورخ 30397/ت26/1/1383،2774مورخ 

 عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در رتبه جدول حق شغل قرار می گیرند.

( مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه %80نگ پرداخت کارمندان کارمندان دولت از )( قانون نظام هماه8ب: کارمندانی که در اجرای ماده )

دانشیار( شناخته شده اند، به ترتیب -3استادیار،ردیف-2مربی،ردیف1قانون اعضای هیات علمی برخوردار شده اند ،متناسب با جدول مربوط )ردیف

 یرند.همتراز رتبه های ارشد،خبره و عالی جدول حق شغل قرارمی گ

سال سابقه خدمت تمام وقت با 6پ: کارمندانی که در شمول بندهای)الف،ب( قرار نمی گیرند،بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 

انی دسال تجربه غیر مربوط،به یک رتبه باالتر،ارتقاء می یابند.کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کار 10تجربه مربوط و مشابه و یا 

 حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و باالتر،حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء می یابند.

ت: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند)الف،ب( می باشند از باالترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار 

 خواهند شد.

در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند،در صورتی که این قبیل کارمندان  1388ث: کارمندانی که در سال 

دارای سابقه خدمت دولتی باشند،بر اساس سوابق مذکور و به ازای هر شش سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط ومشابه ،به یک 

ل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه ارتقاء می یابند. سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقاء رتبه باالتر ارتقاء می یابند.)مشاغ

 رتبه به میزان یک دوم قابل محاسبه می باشد.

ول شماره ( و بر اساس جد6امتیاز فوق العاده مدیریتهر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی)مدیرانحرفه ای( به شرح جدول شماره شش) -1

 ( و با توجه به سطح مدیریت تعیین می شود.2دو)
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 (6جدول شماره )

معاون اداره  عناوین مدیریت و سرپرستی 

 و همتراز

 رئیس اداره 

 و همتراز

معاون مدیر کل و 

 همتراز

 مدیر کل

 و همتراز 

 معاون موسسه

 و همتراز 

 1 2 3 4 5 ردیف مربوط

 

ئید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد.مواردی که قبال تائید الزم اخذ شده باشد موارد همترازی باید به تا -تبصره 

 کماکان مالک عمل برای تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت می باشد.

ارزش استخدامی( برای  به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاههای اجرایی با جدول حق شاغل،مدارک تحصیلی کارمندان)مدارکعلمی و دارای

 تعیین امتیاز تحصیالت، سنوات خدمت و تجربه،دوره های آموزشیو مهارتها و توانائی های فردی مالک عمل قرار گرفته و متناسب با ردیف های

 ( یر اساس جدول شماره هفت معین می شود.3جدول شماره )

 مل خواهد بود.در مورد مدارک تحصیلی ایثارگران مقررات مربوط به آنان مالک ع

 (7جدول شماره )

 (3ردیف جدول شماره) مقطع تحصیلی

 1 دیپلم

 2 فوق دیپلم

 3 لیسانس

فوق لیسانس و دکتری 

 حرفه ای

4 

 PHD 5دکتری تخصصی

 

درصد ( به ترتیب حداکثر ده %2( و در مشاغل مدیریتی دو درصد)%1به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد) -1تبصره 

( قانون به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می شود.در هر حال 66و بیست درصد از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده)

 مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از بیست درصد سقف حق شاغل تجاوز نماید.

( فصل یکم بهره مند می باشند در صورتی که در سال جاری 6( و )2ندهای )افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق العاده های موضوع ب

 رفاقد شرایط قانونی برخورداری از فوق العاده های مذکور گردند به همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می گردد و در صورتی که مجددا د

 برای مدت  احراز شرایط به آنها پرداخت خواهد شد. سال جاری حایز شرایط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت

دوره های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می شود مالک محاسبه برای اعطای گواهینامه های مهارتی،تخصصی و  -2تبصره 

 پژوهشی نخواهد بود.-تخصصی
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( %75سی سال است.حق شاغل کارمندان نباید از هفتاد و پنج درصد) حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند -3تبصره 

 حق شغل آنان تجاوز نماید.

امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پائین تر از دیپلم می باشند و به موجب مقررات گذشته در دستگاههای اجرایی  -1

 ( تعیین می شود.8اشتغال یافته اند به شرح جدول شماره هشت)

 

 (8جدول شماره )

امتیاز دوره های  امتیاز تحصیالت مدرک تحصیلی

 آموزشی مصوب

امتیاز مهارتها و 

 توانائی ها

امتیاز سنوات خدمت 

 در هر سال

امتیاز تجربه مربوط و 

 مشابه در هر سال

به ازای طی هر یک  1100 پائین تر از دیپلم

ساعت دوره آموزشی 

مصوب، نیم 

 500امتیاز)حداکثر

 امتیاز

200 10 8 

 

 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و افزایش می یابد: 1388حقوق و مزایای کارمندان در سال  -1

 مرحله اول:

 الف: در مرحله اول امتیاز حق شغل،شاغل و فوق العاده های مدیریت)در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش فوق العاده سرپرستی جایگزین

دولتی و خدمت اداری در مناطق جنگ زده در زمان جنگ کارمندان بر اساس این مصوبه تعیین و سپس با ضریب  می شود( ایثارگری،نشان های

 قانون مدیریت خدمات کشوری)ضریب پانصد ریال( محاسبه می شود. 125موضوع ماده 

ب قوانین و مقررات قبلی دریافت می ب:در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به جذ

 1387نموده اند کاهش یابد،تا میزان دریافتی قبلی )حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

 ر می شود.کارمند به استثناء)فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری( به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظو

 مرحله دوم:

،کل امتیازات مکتسبه کارمند)در جزءالف مرحله اول( با ضریب مصوب دولت برای 1388برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال  -الف

 با)ضریب ششصد ریال( محاسبه می شود. 1388سال 

مرحله اول هر یک از کارمندان ،نسبت به «ب»موضوع جزءمرحله دوم بعالوه تفاوت تطبیق «الف»در صورتی که حقوق ناشی از اجرای جزء -ب

دریافتی قبلی)حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کازگزینی به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط 

 1388( ماده واحده قانون بودجه سال 11بند)« ب»(آنان کمتر از پانزده درصد افزایش داشته باشد به استثناء جزء1387کار و نوبت کاری در سال 

درصد افزایش یافته و در حکم کارگزینی کارمند درج می شود.سپس سایرپرداختی های غیر از موارد مذکور)در جزءالف مرحله %15کل کشور،تا

 آن اضافه شود. اول( که به موجب این مصوبه به کارمند تعلق می گیرد)نظیرعائله مندی و اوالدو سختی کارو ...( به
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در صورتی که با اجرای بندهای فوق،میزان افزایش حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و  -پ

له ئاوالد،مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی نسبت به دریافتی قبلی)حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عا

( ماده 11بند )« ب»( کمتر از یک میلیون ریال افزایش داشته باشد به استناد جزء1387مندی و اوالد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

مرحله دوم افزوده خواهد شد.این مبلغ در « ب»کل کشور این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع جزء 1388واحده قانون بودجه سال 

رمندانی که از کمک هزینه عائله مندی و اوالد برخوردار نمی شوند ششصد هزار ریال خواهد بود.در مورد کارمندانی که از کمک هزینه مورد کا

ه بعائله مندی برخوردار نیستند ولی از کمک هزینه اوالد برخوردار می باشند به ازای هر فرزند)حداکثر تا سه فرزند( مبلغ یکصد هزار ریال 

 ر ریال مذکور افزوده می شود.ششصد هزا

 سایر مقررات

کل کشور  1388( قانون بودجه سال 11بند)« ب»امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف افزایش مندرج در جزء

اونت رایی و تائید معمصوب و استفاده از آن موکول به تفضیلی مشاغل عمومی و اختصاصی و تخصصی و ارائه دالیل مستند توسط دستگاه اج

 توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

اد هدستگاههای اجرایی می توانند در شرایط و موارد خاص نسبت به افزایش امتیازات شغل،شاغل و فوق العاده مدیریت آن دستگاه، با ارائه پیشن

ندات توجیهی، در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایشهای پیش بینی شده الزم به همراه ذکر دالیل و مست

 برای طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام نمایند. 1388( قانون بودجه سال 11بند)« ب»موضوع جزء

( قانون مدیریت خدمات 69فوق العاده بهره وری غیر مستمر موضوع ماده )( و 68ماده ) 5،6،10تعیین و برقراری فوق العاده های بندهای  -1

کشوری با رعایت مفاد مواد قانون فوق موکول به ارائه پیشنهاد الزم به معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب 

 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.

اختصاصی و عمومی هر یک از دستگاههای اجرایی و ابالغ مصوبه نحوه تطبیق هر یک از مشاغل هر  تا تعیین تفصیلی مشاغل تخصصی، -2

( فوق، جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق 1دستگاه به یکی از طبقات حق شغل و در قالب سقف مقرر در بند)

 عمل خواهد بود.کارمندان با جداول یاد شده بر اساس مفاد این مصوبه مورد 

از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام  1387آن دسته از کارمندان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی که طی سال  -3

وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارائه خئمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال 

به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری  1387داکثر درحد اعتبارات مصوب وزارت مذکور و از محل اعتبارات مشابه سال و ح 1387

و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام  وظایف محوله به عنوان حق الزحمه به آنان 

میزان حضور و ارائه خدمات هر یک از کارمندان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد  1388که در سال پرداخت خواهد شد.در صورتی 

کسر می شود.حداکثر تا بیست درصد کل کارمندان وزارت بهداشت،درمان  1387به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال 

( قانون مدیریت خدمات کشوری بدون 68( ماده )9کارییا حق التدریس موضوع بند) و آموزش پزشکی می توانند از مزایای این بند یا اضافه

 مذکور در بند یاد شده استفاده نمائید.%50رعایت سقف 

 حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد تجاوز نماید. %50اضافه کار و حق التدریس سایر کارمندان وزارت مذکور نبایستی از

کارمندان با این مصوبه کمیته ای تحت عنوان کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای به منظور تطبیق وضعیت  -4

 مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
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 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 الف:معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه
 ب: باالترین مسئول پرسنلی دستگاه

 ول طبقه بندی مشاغل دستگاه پ: باالترین مسئ

 ت: باالترین مسئول تشکیالت و بودجه دستگاه

 ث: نماینده واحد استانی بنا به تشخیص باالترین مقام دستگاه      

هر گونه تغییرات جداول موضوع این مصوبه موکول به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای  -1

 ریت خواهد بود.توسعه مدی

 هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. -2

 فوق العاده اضافه کار،حق التضمین،حق التدریس،حق الترجمه و حق التالیف:

د معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به بنا به پیشنها 9/2/1388شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضفه کار،حق التضمین،حق التدریس،حق  1388( ماده واحده قانون بودجه سال 11بند)« ب»استناد جزء

 الترجمه و حق التالیفکارمندان را به شرح  زیر تصویب نمود:

 الف: اضافه کار

فه کار کارمندانی که با توجه به سیاست های ابالغی از سوی باالترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان،موظف به مبلغ اضا -1ماده 

ط زیر ابانجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تائید باالترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضو

 رار می شود.تعیین و برق

 ضریب ریالی سال×مجموع امتیازات شغل ،شاغل و مدیریت      

 (1388ریال برای سال  600)    

 =   مبلغ هر ساعت اضافه کار 

                                                                   176 

یین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس ( ساعت در ماه تع175حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان ) -2ماده 

 حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننمایند. %50پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر

ر ایجاب می نمایند، ب حداکثر تا بیست درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را -3ماده 

 ( این دستورالعمل مستثنی می باشند.2موضوع ماده ) %50اساس دستورالعمل صادره از سوی باالترین مقام دستگاه از محدویت سقف 

ع این کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق مامریت برخوردار می شونداز اضافه کار موضو -تبصره

خت اماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد ولیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این دستورالعمل شوند،پرد

 ( این دستورالعمل بالمانع خواهد بود.3( و)2اضافه کار به آنان با رعایت ماده)

 ب:حق التضمین،حق التدریس،حق الترجمه و حق التالیف
به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق،تدریس،ترجمه و تالیف می نمایند،حداکثر  -4ماده

 مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می باشد.
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 ضریب ریالی سال×مجموع امتیازات شغل ،شاغل و مدیریت      

 (1388ریال برای سال  600)    

 2×                                                                                        = مبلغ هر ساعت حق التحقیق   

176 
 

    

 ضریب ریالی سال×مجموع امتیازات شغل ،شاغل و مدیریت   

 (1388ریال برای سال  600)    

 2×                                                                                      = مبلغ هر ساعت حق التدریس  

  176                                                        ( )برای آموزشهای خارج از نظام آموزش رسمی کشور

  

 مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی=                                                       ضریب ریالی سالیانه حق الترجمه    

                                                                            5    

 لمه متون فارسی به خارجیمبلغ حق الترجمه هر ک =                                           ق الترجمه                     ح ضریب ریالی سالیانه

                                                                           3 

 مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی =                                          التالیف                       حق  ضریب ریالی سالیانه

                                                                           4 

 مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون خارجی=                                          حق التالیف                        ضریب ریالی سالیانه

                                                                          3 

صالحیت  علمی کارمندان برای انجام تحقیق،تدریس ,ترجمه،تالیف و ضرورت انجام موضوع، به تائید مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی  -5ماده

 دستگاه خواهد رسید.

 1388ده قانون بودجه سال ( ماده واح11بند)« ب»به استناد اجازه حاصل از جزء 9/2/1388شورای مدیریت توسعه و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

 کل کشورتصویب نمود:

( قانون الحاق موادی به قانون 40پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم موضوع حکم یاد شده و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده)

مربوط برای هر ماه به صورت مستقیم و  ( قانون مدیریت خدمات کشوری، در حد اعتبارات مصوب78تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده )

 غیرمستقیم و با رعایت شرایط زیر به کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد:

باالترین مقام مجاز  ( ساعت در روز است،با تشخیص8الف: کمک هزینه روزانه مستقیم و غیرمستقیم غذا برای کارمندانی که ساعت کار آنها حداقل) 

 ( ریال برای یک وعده غذایی در روز تعیین می شود.18000هزار)18دستگاه اجرایی معادل 

ودک کب: کمک هزینه مستقیم و غیرمستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند ماهانه سیصد هزار ریالبه ازای هر 

 می شود.)حداکثر تا سه فرزند( تعیین 



  
 

93 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

( ساعت در هفته کار می کنند مشروط به آنکه 44پ: کمک هزینه مستقیم و غیرمستقیم ایاب و ذهاب )سرویس رفت و آمد( کارمندان دولت که )

ان ر به میزاز سرویس سازمانی استفاده ننمایند، در تهران به میزان چهارصد و پنجاه هزار ریال و برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و باالت

ه یسیصد هزار ریال تعیین می شود.در مورد سایر شهرها پرداخت این کمک هزینه منوط به پیشنهاد دستگاه و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرما

 انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا خواهد بود.

( ساعت در 44تغال دارند، یا ساعات موظف کار آنان کمتر از )کارمندانی که بر اساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت اش

 هفته است،با تشخیص دستگاه اجرایی می توانند به تناسب ساعات کار هفتگی از این کمک هزینه برخوردار گردند.

 

الغ دستورالعمل مربوط به تصویب تا اب 1388ت: پرداخت سایر کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم)به استثناء موارد فوق( برای هر ماه از سال 

 قابل پرداخت می باشد. 1387( میانگین کمک های رفاهی سال 12/1شورای توسعه خواهد رسید در حد اعتبارات مصوب و معادل با )

 . ث: هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد بود
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 ارزشیـابـی سـالیانه کارکنان

در ماههای پایانی سال دستورالعمل وفرمهای ارزیابی ساالنه توسط واحد ارزشیابی دانشکده علوم پزشکی  ساوه به بیمارستان ابالغ می  -1

 گردد. 

ارستان جهت اطالع واقدام ابالغ می دستورالعمل وفرمهای مربوطه توسط مدیر منابع انسانی به کلیه مسئولین واحد ها وبخشهای بیم -2

 گردد. 

 فرمها توسط پرسنل تکمیل می شود ومسئولین واحد ها به آنها امتیاز می دند . -3

 فرمهای تکمیل شده به مدیر منابع انسانی تحویل داده می شود . -4

 ع می رسد. امتیاز داده شده به تایید ریاست بیمارستان رسیده وثبت گردیده وسپس به رویت وتایید فرد ذینف -5

 فرمهای تکمیل شده به همراه لیست نمرات به دانشکده علوم پزشکی ساوه ارسال می گردد. -6

فرمهای ارزشیابی پس از تایید به بیمارستان عودت داده شده وفرمهای پرسنل درمانی در دفتر پرستاری وفرمهای پرسنل اداری خدماتی  -7

 وپزشکان در پرونده پرسنلی آنها بایگانی می گردد. 

 لیست های نهایی در واحد منابع انسانی بیمارستان بایگانی می شود .  -8
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 خدمت از خروج

 .باشد می پذیر امکان ذیل شرح به موسسه از کارمندان خروج شرایط

 .نماید بازنشسته دارند خدمت سابقه سال سی که را خود کارمندان است مکلف موسسه:  بازنشستگی-1

 استعفا-2

  اخراج یا ئمدا انفصال -3

 طرح پایان -4

 قرارداد فسخ -5

 کارافتادگی از -6

 صورت در باشند می وباالتر ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک دارای که کارمندانی خدمات از نیاز وحسب خاص موارد در است مجاز موسسه -1

 یدنما استفاده خدمت سنوات سال وپنج سی تا اکثر حد رئیسه هیئت تصویب با کارمند تمایل

  اداری تخلفات به رسیدگی های هیات ویا قضایی مراجع قطعی احکام موجب به اخراج ویا دائم انفصال-2

 برابر در او تعهدات رافع کارمند استعفای مورد هیچ در کند استفاده موسسه در خدمت از کتبی درخواست با تواند می رسمی کارمند استعفا -3

 نماید موافقت آن با رسمی بصورت موسسه که مییابد تحقق تاریخی از استعفا بود نخواهد موسسه

 .شود می انجام کا ضریب و منطقه ضریب اساس بر قانونی تعهدات انجام از پس:  طرح پایان-4

 .  بود خواهد پذیر امکان قبل یکماه اعالم با دستگاه رضایت عدم صورت در ویا مستخدم درخواست به:  قرارداد فسخ -5

 خود رامدد از قسمتی دیگری کار یا سابق بکار اشتغال با نتواند که نحوی به شده بیمه کارفرد قدرت کاهش از است عبارت:  گیافتاد کار از -6

 . آورد بدست را

 . شود ایجاد(  کار از ناشی غیر یا کار از ناشی حوادث)  حوادث ویا(  ای حرفه یا عادی) بیماریها براثر است ممکن افتادگی کار از
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 صفحه شغل عنوان ردیف صفحه شغل عنوان ردیف صفحه شغل عنوان ردیف صفحه عنوان شغل ردیف

 169 رابط مادر پرخطر 103 128 مدیر پرستاری NICU 78 69سرپرستار ن 35 27 مسئول دفتر ریاست 1
 170 بیمار بر 104 129 کارشناس امور بیمارستان CCU 80 70پرستار  36 28 مامور حراست 2
 171 سوپر وایزر تصویربرداری 105 131 معاون درمان ICU 81 71 پرستار 37 29 حسابدار 3

 173 سوپر وایزر آزمایشگاه 106 132 معاون آموزشی 72 83 پرستار اکو 38 31 کارگزین 4
 175 خدمتگذار 107 133 پزشک عمومی  73 84 پرستار اندوسکوپی 39 32 انتظامات  5
6 IT 33 40 176 هادبیر کمیته  108 135 پزشک متخصص 74 85 پرستار تریاژ 
 177 اهزمایشگتکنسین آ 109 136 پزشک همو ویژالنس 75 86 پرستار جراحی  41 34 کارشناس ب. محیط 7
 178 تصویر بردا مسئول فنی 110 138 دارو ساز 76 88 پرستار داخلی  42 35 کارشناس ب.حرفه   8
 180 آبدارچی اداری 111 139 ایزر آموزشیسوپرو 77 90 پرستار دیالیز  43 37 آشپز 9
 ccu 181   مسئول شیفت 112 140 وایزر بالینیسوپر  78 91 پرستار کودکان  44 38 کمک آشپز 10
 182 اتاق عملمسئول شیفت  113 142 کنترل عفونتکارشناس  79 92 پرستار نوزادان 45 39 سرآشپز 11
ICU 114 144 کارشناس ایمنی 80 93 پرستار اورژانس 46 40 کارشناس تغذیه 12 مسئول شیفت   183 
 184 اورژانسمسئول شیفت  115 145 بهبود کیفیت مسئول NICU 96 81پرستار  47 42 مددکار 13
مدیریت اجرایی عضو 82 97 پرستار 48 44 تجهیزات پزشکیکارشناس 14  185 آزمایشگاهمسئول شیفت  116 146 

 186 تصویربردار مسئول شیفت 117 147 مسئول درآمد 83 100 پرستار کمک  49 45 مدارک پزشکی مسئول 15
 187 جراحی مسئول شیفت  118 148 رئیس امور اداری 84 102 ماما 50 47 کارپرداز 16

 188 داخلی مسئول شیفت  119 151 امور مالی مسئول 85 103 پرستار اعصاب 51 48 تکنسین تاسیسات 17
 189 داروخانه مسئول شیفت  120 152 مسئول دبیر خانه 86 104 سرپرستار 52 49 راننده 18
 190 دیالیزمسئول شیفت  121 153 مسئول پذیرش 87 106 بهیار 53 50 روابط عمومیکارشناس  19
 191 اعصاب مسئول شیفت  122 154 صندوق پرسنل 88 107 کارشناس رادیو لوژی 54 52 بایگانی پرسنلی مسئول 20
 192 کودکانمسئول شیفت  123 155 پرسنل اسناد پزشکی 89 108 کاردان رادیولوژی 55 53 تلفنچی 21
 193 نوزادان مسئول شیفت  124 156 کارمند بایگانی 90 109 کاردان آزمایشگاه 56 54 امین اموال  22
 194 س اتاق عملئیر 125 157 کارشناس دارویی 91 111 کارشناس آزمایشگاه 57 55 مسئول خدمات  23
 196 یس کودکان ئر 126 158 پرسنل داروخانه  92 112 کارشناس اتاق عمل CCU 56 58سرپرستار  24
25 ICU سرپرستار   198 س اورژانسئیر CSR 159 127پرسنل  93 114 کاردان اتاق عمل 59 58 
 200 س آزمایشگاهئیر 128 160 متصدی تایمکس 94 117 کارشناش هوشبری 60 60 سرپرستار اتاق عمل 26
 202 رئیس تصویر برداری 129 161 مامور نیروی انتظامی  95 118 کاردان هوشبری 61 62 سرپرستار اورژانس 27
 204 یس جراحی ئر 130 162 کارمند حسابرسی 96 120 روانشناس 62 64 سرپرستار جراحی  28
 206 اخلییس دئر 131 163 منشی بخش 97 121 سنج بینایی اسارشنک 63 66 سرپرستار داخلی  29

 208 یس دیالیز ئر 132 164 منشی آندوسکوپی 98 122 فیزیو تراپیست 64 68 سرپرستار روان  30

 ccu 210یس رئ 133 165 منشی اکو 99 123 سنج شنوایی اسارشنک 65 70 سرپرستار کودکان  31
 212 نوزادانرئیس  134 166 منشی آزمایشگاه 100 124 بیمارستان یسئر 66 72 سرپرستار نوزادان 32
 ICU 214یس رئ 135 167 مراقبت مادر  رابط نظام 101 125 مسئول فنی 67 74 سرپرستار دیالیز 33
 216 فیزیو تراپی یسئر 136 168 ایمنیرابطین  102 127 مدیریت 68 76 ماما مسئول لیبر 34
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مسئول دفترریاست عنوان شغل

 18/7/95: تاریخ ابالغ   ریاست واحد تابعه

 احراز شرایط

 

 مدیریت تمام گرایشها ، علوم سیاسی ، معارف اسالمی ، حقوق   داشتن گواهینامه کارشناسی و باالتر در یکی از رشته های تحصیلیتحصیالت : 

 تجربه: ا سال سابقه کار در بیمارستان

آشنایی با سلسله مراتب ،  ، گزارش نویسی توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران،  ICDLداشتن مهارتهای هفت گانه  توانایی ها و مهارتهای مورد نیاز:

  آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری،  سازمانی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری ، وظایف و مسئولیتها و خصوصیات رفتاری رؤسای دفاتر، سیستم های دبیرخانه و بایگانی دوره های آموزشی مورد نیاز:

 سلسله مراتب سازمانی 

 مدیر،رئیس:  سطح باالتر

 هم رده :کلیه منشی ها

 -:سطح پایین تر 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 نیبه مراجع ییبرخورد  مناسب پاسخگو   -1

 مارستانیب تیریو مد استیارتباط با ر یم برقراربه موقع به تلفن ها و  درصورت لزو ییپاسخگو  -2

 مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوط  عیمطالب ووقا رامونیگزارشات الزم پ میوتنظ هیته  -3

 شده  نییتع یتابعه برحسب خط مش یواحدها ایو  ربطیابالغ دستورمافوق به اشخاص و موسسات ذ  -4

 ربطیذ مقامآنان بدون مالقات با  یکه تقاضا یو مراجعه کنندگان انیمتقاض یانجام درخواست ها ای و لیو درصورت لزوم فراهم آوردن وسا ییراهنما  -5

 راستیامکان پذ

 آنها  یساعت مالقات برا نییجهت مالقات با مقام مربوطه و تع یخارج ای یداخل انیمتقاض ستیل میتنظ  -6

 اطالع مقام مربوط  یراب نارهایممربوط به جلسات و س یآماده نمودن سوابق و پرونده ها  -7

 مقام مربوط  یارتباط تلفن یبرقرار نهیانجام اقدامات الزم در زم  -8

 اسناد و مدارک واحد مربوطه  ریپرونده ها وسا یگانیو با یونگهدار عیثبت و توز افتیدر نهیانجام اقدامات الزم درزم  -9

 نمابر  قیانجام امور مربوط به مخابره نمودن نامه ها از طر  -10

  تیریومد استیدفترکار و لوازم دفترر زینمودن ممرتب   -11

 مربوط یهایریگیو پ یها وهماهنگ تهیساعات جلسات ، کم میتنظ  -12
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مأمور حراست عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   حراست واحد تابعه

 احراز شرایط

 

های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت رفتاری ، مدیریت منابع انسانی ،  داشتن گواهینامه کاردانی و باالتر دریکی از رشته تحصیالت :

 مدیریت سیستمها ، مدیریت مالی ، مدیریت آموزشی ، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی ، علوم اجتماعی با تمام گرایشها

 سال سابقه کار 2 تجربه:

، مهارتهای رفتاری ، آشنایی با  ICDLش نویسی ، آشنایی با روشهای کسب اطالعات ، داشتن مهارتهای هفت گانه : گزارتوانایی ها و مهارتهای مورد نیاز

 سلسله مراتب سازمانی ، آشنایی با روشهای مکاتبه و گزارش نویسی محرمانه

 طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور دوره های آموزشی مورد نیاز: 

 مراتب سازمانی سلسله 

 سطح باالتر : ریاست

 رهم رده : مدی

 سطح پایین تر: کلیه واحدهای اداری و بخشها 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 انهومدارک محرم ساتیاز پرسنل ، تاس یمناسب جهت حراست و  نگهدار ستمیاسقرارس -1

 یها و  اقدامات حراست تیفعال هیکل تی،نظارت وهدا ی، سازمانده یزیبرنامه ر -2

مقابله با حوادث  یبرا الزم به کارکنان موسسه متبوع یامور مربوطه به حراست و انجام اقدامات الزم به منظورارائه آموزش ها هیمراقبت و  نظارت بر کل  -3

 شده نییتع یف هاو هد یخط مش یحسن اجرا نیمترقبه و همچن ریغ

 وارائهآنها  ییالزم و نظارت بر حسن اجرا یحفاظت یو دستورالعمل ها یحراست یها هیمقررات و توص نامه ها ، نییوابالغ بخش نامه ها ،آ هیته  -4

 یحراست یو بهبود روش ها صیدر جهت رفع نقا یاصالح شنهاداتیپ

اصول  تیرعااز  نانیها مستمر به منظور اصول اطم یشده و انجام بررس یاسناد طبقه بند یامور حفاظت نهیعوامل الزم در زم نیو تام یزیبرنامه ر  -5

 و ارائه گزارشات الزم یو مخابرات یدر امور مکاتبات یحراست

 دستگاه متبوع  میو با س میس یامور محرمانه مربوط به تلکس دورنگار ب هیانجام کل  -6

 ییهادیکل هیتهرمز و اقدام به  یتلکس ،فاکس ،تلفن و گرام ها یها امیپ هیو ارسال و مراسالت کل یثبت و صدور و نگهدار افتیو کشف رمز در هیته  -7

 از کشف آنها یریشگیالزم به منظور پ یها هیبه موقع و ارائه توص ضیو تعو رییرمز و نظارت برتغ

  یآن در مواقع ضرور یداخل ستمیرسییرمز و تغ نیماش میتنظ  -8

 وحراست از آنها براساس مقررات مربوطه  یرمانه واصله از وزارت خانه و موسسات دولتاسناد و مدارک مح افتیدر  -9

  گزارشات مورد لزوم هیدستگاه مطبوعه و ته یوضع حراست یکنترل و نظارت و بررس  -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل حسابدار عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   امورمالی  واحد تابعه

 احراز شرایط

 

 : گواهینامه کاردانی یا باالتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت با تمام گرایشها ، حسابداری ، حسابرسی  تحصیالت

 تجربه: ا سال سابقه کار در بیمارستان

آشنایی با اصول تنظیم  ، آشنایی با قوانین مالیاتی ، ICDLتوانایی ها و مهارتهای مورد نیاز: تسلط به اصول حسابداری ، داشتن مهارتهای هفت گانه 

 قراردادها ، اصول گزارش نویسی ، آشنایی با قوانین بازنشستگی ، آشنایی با حسابداری تعهدی ، آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری

 دوره های آموزشی مورد نیاز: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی ، نرم افزار کاربردی در حسابداری 

  سلسله مراتب سازمانی

 سطح باالتر :رئیس حسابداری

 هم رده :امین اموال،انباردار،کارپرداز

 -سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 ، قراردادی و  ... و چاپ اسناد مربوط انیمیکارکنان اعم از رسمی ،پ اییحقوق و مزا ستیل میو تنظ هیته .1

 اسناد پرداختی حسابداری هیصدور کل .2

 حقوقی کارکنان اههیسریز هیته .3

 اجتماعی و خدمات درمانی کارکنان نیمربوط به تأمبیمه فهرست  هیمحاسبه و ته .4

 ون و مقررات مالیو اجرای قان تیپرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعا شیبه پ دگییرس .5

 حساب ماهانه در موعد مقرر میو تنظ هی،ته اتیتراز عمل هیسرفصل حساب،ته نییو تع صیانجام امور مربوط به تشخ .6

 ای مالی و حسابداریهو اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده  دگییرس .7

کارکنان واحد در جهت  معلومات الزم به منظور باال بردن سطح ییو ارائه راهنما ریبامور واحد سرپرستی ،اتخاذ تدا انینظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه ،جر .8

 بهبود امور جاری

 بودجه و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها . نیمطالعه قوان .9

 ..  رهیصدور چک اعم از چک های حقوقی ،پرداختی و غ .10

 کارکنان لییمتک مهیاسناد و مدارک مربوط به ب میو تنظ هیته .11

 اتییصورت حسابهای کسور مال میو تنظ هیته .12

 رهیمالی و غ رتیگزارشهای مالی اعم از ترازنامه ،صورت مغا میو تنظ هیته .13

 دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چک های صادره حسابیبرقراری ارتباط با ذ .14

 اهنگی الزمهم  جادیبرقراری ارتباط با مسئول تدارکات و کارپردازان مراکز جهت ا .15

 مربوطه  ونهاییسیشرکت در جلسه و کم .16

 امور مربوط هیکارکنان و انجام کل انهیحقوقی ماه شیف میو تنظ هیته .17

 رهینامه ها و بخشنامه ها و غ نیقراردادها ،اسناد حسابداری ، احکام ، نامه ها ، آئ هیکل گانییبا .18

 االک خرید درخواستهای -اعتبار تأمین به مربوط امور کلیه انجام .19

 آنها واریز و قبل سنوات حسابها صورت و پرداختها پیش و اعتبارات مانده کنترل .20

 دکارییگزارش کار ،مجوزهای پرداخت و گزارش تأ ریضمائم الزم جهت صدور سند نظ هیکل هیته .21

 کاال خرید درخواستهای - اعتبار تأمین به مربوط امور کلیه انجام .22

 آنها واریز و قبل سنوات - حسابهای صورت و پرداختها پیش و اعتبارات مانده کنترل .23

 تأییدکار گزارش و پرداخت ،مجوزهای کار گزارش نظیر سند صدور جهت الزم ضمائم کلیه تهیه .24

 غیره و ،تأخیر ،غیبت ،کسورات مالیاتی بدهی های چک ارسال به مربوط امور پیگیری .25
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 بازنشستگان حقوق به مربوط امور کلیه انجام .26

 مجازی فضاهای اخذ و قراردادها تنظیم .27

 قبل سنوات حسابداری اسناد اشکاالت رفع به رسیدگی .28

 مالی های واحد نیاز مورد های فرم تنظیم و تهیه .29

 کاری مختلف زمینه در مدیریت درخواستی مختلف گزارشات ارائه .30

 محوله طبق دستور مافوق امور سایر انجام .31

 قراردادها در نرم افزار نظام نوین مالی ) حسابداری ( ثبت ، شناسایی و پرداخت کلیه اسناد حقوقی ، کارپردازی ، .32

 رسیدگی به کلیه ثبت های تعهدی اسناد مالی .33

 ثبت درخواست وجه کلیه تخصیص های واحد و ارسال به ستاد جهت دریافت چک .34
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارگزین عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   منابع انسانی واحد تابعه

 : احراز شرایط

 

گواهینامه کاردانی یاکارشناسی یاکارشناسی ارشدیادکترا و یا همتراز در یکی ازرشته های تحصیلی مدیریت دولتی باتمام گرایشها مدیریت  :تحصیالت 

بداری، معارف اسالمی و اجرایی،مدیریت صنعتی،مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت آموزشی، حسا

 مدیریت)مالی(

 ا سال سابقه کار تجربه:

، مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر،آشنایی با نرم افزار ثبت اطالعات و صدور احکام ICDLداشتن مهارتهای هفت گانه  مهارتهای مورد نیاز:توانایی ها و 

 اری حقوقی)آذرخش( ، گزارش نویسی ، آشنایی با سیستم اتوماسیون اد

نظام مدیریت منابع انسانی دربخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری)با تأکید بر دوره های آموزشی مورد نیاز: 

 فصول ششم،هفتم،هشتم، نهم و دهم (، آیین نگارش و مکاتبات اداری ، قوانین کار وتأمین اجتماعی ، آشنایی با قوانین بازنشستگی

 سلسله مراتب سازمانی 

 مدیرمنابع انسانی ، مدیر سطح باالتر :

 مسئول بایگانی پرسنلی، مسئول دبیرخانه هم رده :

 - سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 تیمقام مافوق و با رعا اطالع با رآنیاضافه کار  و نظ ع،ی، ترف تیمعذور ،یحقوق، مرخص میاحکام، انتقال، ترم سیون شیپ لیازقب ینیکارگز یها سینو شیپ هیته -1

 و مقرارات مربوط نیقوان

 ( ، فوت یطرح خدمت، بازنشستگ انیپا )گردند  یخارج م یادار ستمیاز س یکه به نحو یانجام امورمربوط به کارکنان  -2

 و رفاه کارمندان مهیعاون، بانجام امورمربوطه به ت  -3

 ینیامورمختلف کارگز یو سرپرست تیو  تمش یزیبرنامه ر  -4

 مورد نظر ییالزم به منظور حسن انجام هدفها ریشده و  اتخاذ تداب نییتع یخط مش ییاجرا  -5

 الزم ییضوابط و دستورالعمل ها هیته  -6

  ازیشرکت درجلسات مختلف برحسب ن  -7

 اجاتیاحت نیا نیمان متبوع و  اقدام درمورد تامساز یپرسنل اجاتیاحت ینیب شیپ  -8

 ومقررات مورد عمل نیقوان یاجرا هو  اظهار نظر در مورد نحو یومقررات استخدام نیمطالعه قوان  -9

 یو  بهبود امور جار شرفتیالزم به منظور پ ریاتخاذ تداب  -10

 گزارشات الزم جهت ارائه مقام مافوق  هیته  -11

 کارکنان  یادار تیوصدور احکام مامور یریگیپ  -12

 کارکنان  رهیوغ لیتعط امیا کیطرح مشارکت ، اضافه کار، کش یها یانجام امور مربوطه به صدور گواه  -13

  رهیوام وغ افتیبه بانک جهت در ی، معرف ینقد رهیبن لباس ، بن غ لیکارکنان از قب یامور رفاه یریگیپ  -14

 کارکنان  انهیماهانجام کار  یوگواه ابینظارت برانجام مربوطه به حضور وغ  -15

 در ورود دارند  ریتاخ اید رخروج و  لیکه تعج یبات الزم در مورد کارکناناتو انجام مک یریگیپ  -16

  ربطیشروع بکار به مراجع ذ خیمحل خدمت و اعالم تار نییصدور ابالغ تع  -17

  یفرد یبه منظور ارتقاء دانش و مهارتها یآموزش یشرکت در جلسات و کارگاهها  -18

 رهیو غ یو مقررات استخدام نیقوان مشاغل، یآموزش، طبقه بند لیاز قب یات الزم در مواردانجام مطالع -19

 مربوطه  نیالزم جهت ارائه به مسئول شنهاداتیپ هیته -20

  یشغل نهیدر زم یقاتیدر امر آموزش، پژوهش و امور تحق یهمکار  -21

 امور محوله طبق دستور مقام مافوق ریانجام سا  -22
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل فاظت فیزیکی (انتظامات)ح عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   نگهبانی  واحد تابعه

 احراز شرایط

 

 گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همترازتحصیالت : 

 ا سال سابقه کارتجربه: 

ای جدید ، آشنایی با مهارت کنترل خشم ، آشنایی : دقت ، تمرکز ، توانایی بروز عکس العمل سریع نسبت به موقیعت هتوانایی ها و مهارتهای مورد نیاز

 با مهارتهای ارتباطی ، آشنایی با نحوه گزارش نویسی ، داشتن توان جسمی مناسب ، داشتن قدرت تصمیم گیری

ع شخصی ، آشنایی با آشنایی با امداد و نجات و اطفای حریق ، آشنایی با سیستم های حفاظتی و امنیتی ، آموزش دفا دوره های آموزشی مورد نیاز:

 سیستمهای کنترل تردد)ورود و خروج (

 سلسله مراتب سازمانی 

 سطح باالتر : مدیر

 هم رده : نگهبان

 -سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 ...و حریق ، احتمالی حوادث بروز از پیشگیری وهمچنین بیمارستان ، دراماکن انتظامات وحفظ نظم برقراری -1

 . بیمارستان حوزه از نگهداری و مراقبت  -2

 ( … و درگیریها ، تصادف مانند ( ذیربط مقام به آن تسلیم و وقایع و حوادث از صورتجلسه و گزارش وتنظیم تهیه -3

 ( مربوطه قوانین اجرایدر نظمی بی  مشاهده درصورت ( بیمارستان مسئولین تنظیمی برنامه طبق انکنندگ مالقات و همراهان راهنمایی و هدایت ، نظم برقراری -4

 . نیاز صورت در مربوطه واحدهای به رجوع وارباب متفرقه افراد ورود هماهنگی -5

  غیرمالقات ساعات در کنندگان مالقات ورود از جلوگیری -6

 مافوق مقام دستور طبق محوله سایرامور نجاما -7

 ی های مکرر و نو به ای در طول ساعات شبانه روز در محدوده محل خدمتسرکش -8

 ر دفاتر مربوطهکنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال ،اثاثیه ، تجهیزات ، اشیاء و سایر کاالها طبق دستورات صادره و ثبت آنها د -9
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس فن آوری اطالعات عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   واحد انفورماتیک واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های  تحصیلی مهندسی کامپیوتر ، علوم کامپیوتر ، فن آوری تحصیالت :

 اطالعات و ارتباطات

 یمارستانا سال سابقه کار در ب تجربه:

توانایی نصب و راه اندازی ، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای موجود در سیستم، توانایی درک ، شناخت و به کارگیری تکنولوژی نوین  توانایی ها و مهارتهای مورد نیاز:

، آشنایی با سخت افزار رایانه ،توانایی عیب  HIS ، آشنایی با نرم افزارشبکه های رایانه ای ، آشنایی با زبان انگلیسی در سطح متوسط، آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری 

 یابی و شناسایی نقاط ضعف شبکه های ارتباطی ، توانایی در امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه های رایانه ای مورد نیاز دستگاه

  NETWORK+ آشنایی با مدیریت امنیت شبکه ، آشنایی با شبکه  دوره های آموزشی مورد نیاز:

 سلسله مراتب سازمانی 

 مدیر :سطح باالتر 

 هم رده : اطالعات سالمت

 -سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 وترییهای کامپ ستمیاسمبل و نصب و راه اندازی س -1

 دانشگاه ITبا هماهنگی مرکز  وترییکه های کامپمشارکت در راه اندازی شب -2

 مربوط به آن ماتیو تنظ راتیها از نظر سخت افزاری و تعم ستمیچک کردن س -3

 دانشگاه ITبا هماهنگی مرکز  نترنتیمربوط به شبکه جهت اتصال به ا ماتیانجام  تنظ -4

 پرسنل جهت رفع مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری ییآموزش و راهنما -5

 از قسمت ها و بررسی مشکالت سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکالت موجود  دیبازد -6

 همکاری در نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود -7

 به اهداف سازمانی لیاصالحی در جهت ن شنهاداتیها و روش های موجود و ارائه پ ستمیو س تهایفعال ابییهمکاری  در مطالعه و ارز -8

 دانشگاه ITبا هماهنگی مرکز  وبیشبکه واحد و رفع ع ابیی بیع -9

 در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن دینصب  و راه اندازی نودهای جد -10

 دانشگاه ITآنها با هماهنگی مرکز  متیو برآورد ق ازیشبکه مورد ن زاتیمشخصات تجه شنهادیپ -11

 طرح های شبکه دییتست و تأ -12

 نترنتیقطع ا ایتالل علل سخت افزاری بروز اخ  رییگیپ -13

 احتمالی وبیفعال  سازی نودهای موجود در واحد مربوطه و رفع ع -14

 دانشگاه ITو شبکه با هماهنگی مرکز  نترنتیشبکه جهت اتصال به ا ماتیو انجام تنظ روسینصب  آنتی و -15

 سخت افزاری و نرم افزاری وبیهای واحد مربوطه و رفع ع انهیدوره ای از را  دیبازد -16

 واحد مربوطه میکارشناسی کارکرد و اختالالت موجود در شبکه بی سبررسی  و  -17

 از اطالعات نرم افزارهای موجود بانیپشت  هیته -18

 شبکه در واحد مربوط تینظارت  بر امن -19

 دیجد زاتیارائه  مشاوره جهت استفاده از تجه -20

 نترنتیبهره وری شبکه و ا شیجهت افزا ازیمورد ن ندهاییطراحی  فرا  -21

 ظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطهکارشناسی و ن -22

 اداری ونیرفع  اشکاالت کاربران اتوماس -23

 ازیبرنامه های کاربردی مورد ن ریمربوطه و سا ماتیهای واحد مربوطه و انجام تنظ انهیرا ندوزینصب و اصالح و  -24
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس بهداشت محيط عنوان شغل

 18/7/95اریخ ابالغ : ت  بهداشت محیط  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته بهداشت محیطتحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان 3مدرک کارشناسی : تجربه: 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1مدرک کارشناسی ارشد: 

،  کنترل عوامل آالینده محیط ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت کنترل و ارائه راه حلهای مناسب مهارت شناسایی وتوانایی ها و مهارتهای مورد نیاز: 

 مهارت آموزش دستورالعملها، مهارت انجام کار گروهی،  آشنایی با اصول گزارش نویسی ، آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری

ات و دستورالعملهای اجرایی برنامه بهداشت محیط، مدیریت پسماند، روشهای گندزدایی و آشنایی باآخرین قوانین و مقرر دوره های آموزشی مورد نیاز:

 ضدعفونی آب

 سلسله مراتب سازمانی 

 مدیر ، رئیس: سطح باالتر

 واحدکنترل عفونتهم رده : 

 رختشویخانه ، پسماندسطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 یف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظا

 آموزش مستمر به بیماران ، پرسنل و مراجعین در مورد کلیه برنامه های بهداشتی  -1

 شرکت فعال در کمیته بهداشت وعفونت وطرح موضوعات مربوط   -2

 نظارت برکنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی و کلر باقیمانده   -3

 ت و کنترل بر نحوه جمع آوری ، انتقال ، نگهداری ودفع صحیح زباله نظار  -4

 نظارت بروضیعت بهداشتی و ایمنی کلیه قسمتهای از قبیل توری پنجره ها ، کپسول اطفاء حریق و ... -5

 برنامه ریزی و نظارت بربرنامه شستشوی نظافت صحیح کلیه قسمتهاو بخش های بیمارستان  -6

 زخانه و تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت بروضعیت بهداشت آشپ -7

 شرکت در سمینارها، جلسات آموزشی ، بازآموزی و کالس جهت باال بردن سطح اطالعات و انتقال به بیماران  -8

 نه خابرنامه ریزی و تالش در جهت ارتقاء شاخصهای اعالم شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب ، فاضالب ، موادزائد جامد آشپزخانه و رخشتشوی  -9

 نظارت برمراکز فروش موادخوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی درمحدوده بیسمارستان ) بوفه ، فروشگاه و...( -10

 حفظ و ارتقاء جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشور  -11

 هماهنگی با مسئولینبخشهای مختلف بیمارستان و راهنمایی جهت رفع اشکاالت بهداشتی  -12

 و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیتها وارسال به مراکز بهداشت به همراه فرم آمار  ثبت فعالیت های روزانه در گزارش -13

 ابالغ و اجراو نظارت براجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط  -14

 همکاری در برنامه ریزی و پایش برنامه بهداشت محیط با مسئولین مربوطه  -15

 یط ارتباط دارندهمکاری با ادارات و موسسات مختلفی که بابهداشت مح -16

 مطالعه پیرامون به کاربردن روش های جدید عملیاتی به منظور بازده و کارایی  -17

 آموزش بهداشت شامل نیازسنجی ، برگزاری کالس ، تهیه پمفلت ، پوستر ، جزوه آموزشی ، نمایش فیلم و... -18

 کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان وبه کارگیری روش های مناسب  -19

 حوله طبق دستور مافوقانجام امور م -20
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل حرفه ایکارشناس بهداشت  عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   حرفه ایبهداشت  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

)ایمنی و نیداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در یکی از رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای ، مهندسی ایمنی و بازرسی ف تحصیالت :

 حفاظت( 

 سال سابقه کار در بیمارستان 5سال و کارشناس بهداشت حرفه ای  4سال ، کارشناس ارشد  3دکترا  تجربه:

مهارت شناسائی و اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیائی زیان آورمحیط کار ،مهارت تشخیص عدم انطباق شرایط کار با  تواناییها و مهارتهای مورد نیاز:

به  بلیت های جسمی و روانی افراد شاغل ، مهارت تشخیص و ارائه راه حل مسائل ایمنی محیط کار و علل حوادث ناشی از کار،مهارت آموزش بهداشتقا

 افرادشاغل ، مهارت تشخیص آثار و عالئم مسمومیتهای عمده شغلی و یا بیماریهای مهم حرفه ای، آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری

 آشنایی با روشهای نمونه برداری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط ،   آشنایی با استخراج شاخصهای بهداشت حرفه ایی آموزشی مورد نیاز:  دوره ها

 سلسله مراتب سازمانی 

 مدیربهبود، مدیر، رئیسسطح باالتر :

 - هم رده :

 - سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 لذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق ا

در  یبهداشت حرفه ا گاهجای – مارستانیدر ب یبهداشت حرفه ا گاهیو بهداشت کار و کارکنان با جا یحفاظت فن تهی، اعضاء کم رانیآشنانمودن مد -1

  نیدر سالمت شاغل یبهداشت حرفه ا یدستورالعملها تیو اثرات مثبت رعا رانیا نیقوان

 مارستانیب ریالزم به مد شنهاداتیو ارائه پ تهیدر جلسات کم یو بهداشت کارو طرح مسائل و مشکالت حفاظت و بهداشت یحفاظت فن تهیکم لیتشک -2

 کار طیمح یجهت رفع نواقص و سالم ساز

و  دیدج ماتیوسپس اتخاذ تصم یبلجلسه ق ماتیتصم یبه روش بررس یشنهادیبه مرکز بهداشت مربوطه براساس فرم پ تهیارسال صورتجلسات کم -3

  یریگیمشخص نمودن مسئول پ

 شیمتناسب جهت  کنترل وارائه پ یکار و ارائه راه حلها طیآور مح انیموجود و تعداد پرسنل هر شغل براساس تماس با عوامل ز یشغلها یسیشناسا -4

 – ییایمشی – یکیزیاز عوامل ف یناش یهایماریز اتخاذ عوارض و با یریشگیبه منظور پ یالزم جهت انجام کار سالم و بهداشت یدستور العملها سینو

 کار طیمح یوروان یکیولوژی، ب یگارگونومی

 به مرکز بهداشت مربوطه جیو ارسال نتا یکارو اقدامات کنترل طیآور مح انیعوامل ز کباری یحداقل سال یریجهت اندازه گ یزیبرنامه ر -5

 شنهاداتیو پ یو بهداشت یو نواقص حفاظت راداتیا هیو اعالم کل ساتیو تاس یبهداشت التیشده از تسه یبندطبق برنامه زمان یبهداشت دیو باز یبررس -6

 الزم جهت رفع آنها

 و بهداشت کار یمقرارات حفاظت یو بازرسان کار جهت اجرا یباکارشناس بهداشت حرفه ا یمساع کیو تشر یهمکار -7

 کار طیدر مح یو حفاظت یبهداشت نیات و موازمقرار تینسبت به رعا نیشاغل یو آشنا ساز هیتوج -8

و  یبهداشت زاتیاز لوازم و تجه حیاستفاده صح نیانجام مطمئن ، سالم وبدون خطر و همچن یالزم برا یدستورالعملها هیدر ته رانیبا مد یهمکار -9

 کار و مناسب بودن لوازم با نوع کار طیدر مح یحفاظت

 دارند تیو بهداشت کار عالقه و جد یکه در امر حفاظت فن  ینیاغلش قیجهت تشو مارستانیب ریبه مد شنهادیپ -10

ه مراکز حاصله ب جیاز کار وارائه  نتا یناش یهایماریبه ب نیاز ابتالء شاغل یریشگیبه منظور پ یقبل از استخدام وادوار ناتیالزم در انجام معا یریگیپ -11

 بهداشت مربوطه 



  
 

106 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

و  نیروت شاتیجدول آزما هیموجود ته یشغل ها ی( برا ی) قبل از استخدام و دوره ا یکارگر تنایدستورالعمل جهت انجام معا سینو شیپ هیته -12

 (یازیامت25طب کار مجاز) دهیدوره د یپزشک عموم ایپزشک متخصص طب کار و یموجود با همکار یشغلها یاختصاص

ربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای شاغلینی که به اعالم موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای از طریق مدیر بیمارستان به مرکز بهداشت م -13

 قانون کار( 92ماده  1تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه ای مبتال شده ویادر معرض ابتالء آنها قرار دارند)موضوع تبصره 

 ث و ارسال به مراکز بهداشت مربوطه ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار شاغلین و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت ساالنه حواد -14

 نظارت برتهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار -15

 آوری برجمع نظارت – مسال بهداشتی آب تامین – موزی جوندگان و حشرات با مبارزه –کلیه اقدامات در زمینه سالمسازی محیط کار ) تهویه مناسب  -16

 ( فاضالب و زباله بهداشتی دفع و صحیح

  یبررسی خالصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفیک شغل و بیماریها -17

 اعضای بدن و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه

 و گردهمائیهای مربوط در جهت افزایش اطالعات علمی درزمینه بهداشت حرفه ای شرکت دردوره های بازآموزی  -18

 حریق  ءآموزش شاغلین در نحوه کاربردوسائل آتش نشانی واطفا -19

 ها وغیره  طراری ، پلکان نردهضبازید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهای خروج ا -20

 و...HSEو RISK ASSESMENTو OHSASالزامات و مقرارات استاندارد آشنایی با -21
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل آشپز عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   تغذیه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز تحصیالت :

 حداقل یک سال سابقه کار  تجربه:

 مهارت در طبخ غذا و آشپزی ، آشنایی با خواص خوراکیها و غذاها ، آشنایی با روشهای طبخ غذای رژیمی مهارتهای مورد نیاز: تواناییها و

 رعایت بهداشت و ...( –آگاهی به اصول آشپزی و آشپزخانه ) مراحل تهیه ، نگهداری و توزیع غذا  دوره های آموزشی مورد نیاز:

 سلسله مراتب سازمانی 

 سطح باالتر : سرآشپز

 هم رده : آشپز

 سطح پایین تر: کمک آشپز

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
  ها خوراکی سایر و دسر ساالد، انواع تهیه و تغذیه کارشناس سوی از شده تنظیم رژیمی غذاهای انواع پخت -1

 غذایی برنامه با متناسب های خوراکی و غذا تهیه و پخت جهت اولیه مواد نوع و مقدار درخواست و برآورد نی،یپیش ب -2

 نظافت و شستشو در کارگرآشپزخانه کار بر نظارت و غذا سازی آماده و پخت جهت سرپرستی تحت آشپزان سایر راهنمایی -3

 مافوق دستور مطابق محوله و مربوطه امور سایر انجام -4
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل آشپزکمک  عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   تغذیه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز تحصیالت :

 حداقل یک سال سابقه کار  تجربه:

 یها و غذاها ، آشنایی با روشهای طبخ غذای رژیمیمهارت در طبخ غذا و آشپزی ، آشنایی با خواص خوراک تواناییها و مهارتهای مورد نیاز:

 رعایت بهداشت و ...( –آگاهی به اصول آشپزی و آشپزخانه ) مراحل تهیه ، نگهداری و توزیع غذا  دوره های آموزشی مورد نیاز:

 سلسله مراتب سازمانی 

 سطح باالتر : آشپز

 آشپز کمک هم رده :

 -سطح پایین تر: 

 اختیارات: شرح وظایف و

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 سبزی و مرغ گوشت، کردن خرد برنج، کردن پاک نظیر مختلف، غذاهای پخت مقدمات کردن آماده برای اقدام و همکاری -1

 سبزیجات نظیر غذایی مواد شستشوی برای همکاری و اقدام -2

 غذا و ساالد نواعا تهیه و طبخ در همکاری -3

 ارشد آشپزان از راهنمایی کسب ضمن ... و سبزی گوشت، کردن سرخ نظیر ساده مخلفات و غذا برخی پختن و تهیه -4

 آنها کردن خاموش و روشن و ها اجاق شعله و حرارت کنترل -5

 ظروف آوری جمع و کارکنان غذاخوری و بخش در غذا تقسیم و توزیع در همکاری -6

 سردخانه و آشپزخانه وسایل ظروف، ه،محوط نظافت در همکاری -7

 ظروف و غذایی مواد جابجایی و حمل تخلیه، در همکاری -8

 مافوق دستور مطابق محوله امور سایر انجام  -9
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل آشپزسر  عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   تغذیه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 همتراز دیپلم کامل متوسطه و یا تحصیالت :

 حداقل یک سال سابقه کار  تجربه:

 مهارت در طبخ غذا و آشپزی ، آشنایی با خواص خوراکیها و غذاها ، آشنایی با روشهای طبخ غذای رژیمی تواناییها و مهارتهای مورد نیاز:

 رعایت بهداشت و ...( –یع غذا آگاهی به اصول آشپزی و آشپزخانه ) مراحل تهیه ، نگهداری و توز دوره های آموزشی مورد نیاز:

 سلسله مراتب سازمانی 

 کارشناس تغذیهسطح باالتر : 

 آشپز سر هم رده :

 آشپزسطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 روزانه غذایی نامهبر به توجه با آشپزخانه عوامل بین کار تقسیم -1

 مربوطه مسئول نظر با نیاز مورد غذایی مواد گرفتن تحویل و تدارک و تهیه برای اقدام و هماهنگی -2

 غذایی برنامه اساس بر مختلف های بخش غذای توزیع و تقسیم برای مشارکت و نظارت -3

 تخصصی های راهنمائی ارائه و آشپزخانه در یسرپرست تحت کارکنان وظایف انجام نحوه بر الزم های نظارت اعمال و کنترل و هدایت -4

 مربوطه همکاران وسیله به بعد های نوبت غذای تدارک و تهیه برای ریزی برنامه و اقدام ، هماهنگی -5

 ابزار و وسایل کنترل و مراقبت -6

 سوپ نیز و ... ها،و کباب ها، خورشت نظیر اصلی غذاهای طبخ امور انجام -7

 غذا در مصرفی مواد مورد در نظر اراظه و غذا کیفیت و طعم بر نظارت -8

 مافوق جانب از شده تعیین های مسئولیت و وظایف حیطه در محوله امور سایر انجام  -9
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس تغذیه عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   تغذیه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 ته های علوم تغذیه،علوم بهداشتی در تغذیهدارای مدرک یا باالتر دریکی از رش تحصیالت :

 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته علوم و صنایع غذایی)کنترل کیفی و بهداشتی(

 سال سابقه کار در بیمارستان 2 تجربه:

ی جاری مرتبط با غذا و ارزشیابی آنها ، مهارت مهارت ارزیابی و تشخیص مشکالت تغذیه ای ، مهارت کنترل برنامه ها توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

ت تجویز رژیم درمانی و پیشگیری ، مهارت استفاده از ریاضی)جهت تعیین ارزشهای موادغذایی(،مهارت برنامه ریزی جهت ارتقاء سالمت فرد،مهار

 اتوماسیون اداریبرآورداعتبارات مالی و پیشنهادات بودجه،آشنایی با اصول گزارش نویسی،آشنایی با نرم افزار 

 آشنایی با برنامه های کالن تغذیه کشوری، تغذیه بالینی و رژیم های درمانی دربیمارستانها، مدیریت تغذیه بحران دوره های آموزشی مورد نیاز:

 سلسله مراتب سازمانی 

 سطح باالتر : مدیر

 هم رده : تدارکات

 سطح پایین تر: سرآشپز

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 کسب دستورالعمل و خطی مشی الزم از سرپرست مربوطه  -1

 تهیه و تنظیم برنامه های هفتگی ، ماهیانه وفصلی برای تهیه و سرویس غذا -2

 نظارت و سرپرستی برعملکرد و نحوه برخورد و آموزش کارکنان تحت سرپرستی  -3

 رکت در کمیته های مرتبط بیمارستانی ش -4

 ارائه آمار و گزارش به مقام مافوق  -5

 پیگیری امور مربوطه به واحد ) تاسیساتی ، تعمیراتی ، نظافت واحدو ...( -6

 تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل ومحاسبه ساعت اضافه کار ، طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط  -7

 الیانه کارکنان ، تقسیم کاربین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد ارزشیابی س -8

 بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکالت مر تبط با ارائه خدمات و کیفیت آن  -9

 برنامه ریزی در جهت اجرای استاندارد -10

 نان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد برنامه ریزی جهت آموزش و آگاه سازی کارک -11

 هماهنگی تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه با نظارت مقام مافوق  -12

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها -13

 های کارکنان واحد مربوطه و مشکالت واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت شرکت در جلسات مدیران وارائه نیاز -14

 ثبت گزارش کلیه امورواحد مربوطه به مسئولین ذیربط ) شامل در خواستها، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبودها و نقایص و...( -15

 مطالعه وارزشیابی غذاها وخوارکیهای بومی ومحلی باتوجه به عادات غذایی مردم  -16

 العه وتدوین برنامه های مربوط به هماهنگ ساختن امورتغذیه به منظور جلوگیری از کمبودها ویا اشکاالت دیگرمط -17

 تهیه وتدوین فرمول های خاص غذایی برای بیماران طبق دستورپزشک وانجام مشاوره  -18

رژیم غذاها و با درنظرگرفتن مقررات بیمارستانی ومعدوم سرپرستی ونظارت برتهیه و نگهداری ، پخت و توزیع ومصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و  -19

 سازی مواد غذایی فاسد شده درصورت نیاز 

 نظارت درانتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری مواد غذایی خام و نظارت بربهداشت مواد غذایی و ارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی -20
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 بیمارستان جهت بیماران نظارت براجرای برنامه های آموزشی تغذیه در  -21

 پیشنهاد انجام آزمایشات الزم از مواد غذایی خام و پخته  -22

 دادن نظرات مشورتی و همکاری با بیماران و یا سایر کارکنان بیمارستان )باواحدهای دیگر درمورد تغذیه ورژیم های مربوطه( -23

 مربوط درصورت لزوم  دادن نظرات مشورتی درزمینه امور تغذیه به واحدهای اجرائی و یا آموزشی -24

 جمع آوری اطالعات و تهیه آمار مورد نیاز واحد تغذیه و ثبت در فرمهای مخصوص وارائه آمار به مسئولین ذیربط  -25

 نظارت بر سردخانه های موجود در آشپزخانه  -26

 شرکت در جلسات آموزشی جهت باال بردن مهارتهای فردی  -27

 ارائه گزارش روزانه و ماهیانه به مقام مافوق  -28

 انجام سایر امور محوله طبق دستورمقام مافوق -29
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مددکاربهداشتی و درمانی عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   مددکاری واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 سال سابقه کار 1با حداقل  ، علوم تربیتی  ینی(روانشناسی )عمومی و بال ، یمددکار اجتماع یکارشناسمدرک دارا بودن حداقل  : تحصیالت

 سال سابقه کار در بیمارستان 1تجربه: 

ه بیماران ، توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت انجام تحقیق درموضوعات خانوادگی ، اجتماعی و آسیب های روانی/ اجتماعی، مهارت مشاوره دادن ب

هارت برقراری ارتباط مؤثر،مهارت استفاده از پایگاه داده ها، مهارت طراحی برنامه های رفاهی،آشنایی با سیستم مهارت ارزیابی مشکل و تصمیم گیری، م

 و روش استفاده از اطالعات ثبت شده درآن، آشنایی با اصول گزارش نویسی HISاتوماسیون اداری، آشنایی بانرم افزار 

 وقی ، تعامالت انسانی در مددکاری اجتماعی با بیماران ، تکنیکهای مصاحبه در مددکاری بیمارستانها.دوره های آموزشی مورد نیاز: آشنایی با مسائل حق

 سلسله مراتب سازمانی 

 سطح باالتر : مدیر،رئیس

 هم رده : مددکار

 -سطح پایین تر:  

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح 

 
 ازکمیساریاه وج تادریافت پیگیری و ملل سازمان پناهندگان رامو عالی کمیسارایای مالی ازاعتبارات استفاده برای الزم مدارک وتنظیم تهیه -1

 نتیجه تاحصول آنها قدم به قدم راهنمایی و اجتماعی های بیمه از ازیکی استفاده به بیماران نمودن تشویق  -2

 بضاعت بی هایی خانواده به رسیدگی جهت خیر افراد وجذب اجتماعی خدمات مرکز ایجاد به کارفرمایان , نیکوکاران تشویق  -3

 نمددجویا به بهداشتی آموزشی های برنامه تنظیم و تهیه  -4

 با بیمار اعیاجتم ارتباط در بیماران ،حقوق فرهنگی اقتصادی،  ،اجتماعی ،خانوادگی ،درمانی بهداشتی مشکالت و مسایل بررسی و مصاحبه  -5

 مدت طوالنی موارد برای اجتماعی پرونده تشکیل -6

 آنان مشکل رفع جهت مناسب حلهای راه اتخاذ و بیماران برای منابع از استفاده و امکانات بررسی  -7

 وجودمع مناب وسایر مصوب اعتبارات محل از درمانی های هزینه پرداخت مشکالت وحل تخصصی نظر واعالم بیماران مالی وضعیت ررسیب -8

 آنان مشکل حل منظور به خانواده ، موسسه بیمار، بین وسالم مطلوب ارتباط وایجاد مشاوره -9

 مافوق مقام به آن وارائه بیماران واجتماعی اقتصادی ازوضعیت نهایی گزارش تهیه  -10

 مددجویان سایر و بیماران سازی قادر و نتیجه تاحصول مددکاری اقدامات پیگیری -11

 دارند نیاز درمان به که سرپایی و بستری بیماران مشکالت وکاهش هماهنگی با درارتباط درمانی موسسات با تماس  -12

 پزشکی کمک و پزشکی وسایل تهیه مراکز به بیماران وهدایت راهنمایی  -13

 همگانی بیمه کسترش اه بیمه خدمات از استفاده جهت بیماران وهدایت راهنمایی  -14

 یواز کارافتادگ یپزشک یونهایسیوارائه به کم ارانمیب ی، اجتماع یاقتصاد تیگزارش از وضع هیته -15

 و روند درمان  هایماریموثر بروز ب یاجتماع لیمسا رامونیو پژوهش پ قیمشارکت در تحق -16

 اطالعات نیموجود درجامعه و  به روز نگاهداشتن ا یو پزشک ی، رفاه یدرمورد منابع اجتماع یبانک اطالعات هیته -17

 تمشکال نیو ارائه راه حل و تالش جهت حل ا یمارستانیو ب یاستفاده ازخدمات درمان مشکل دار  در مارانیب ییشناسا -18

 انهیسال ای انهیدرواحد جهت ارائه عملکرد ماه یو  بستر ییسرپا مارانیاطالعات مربوط به ب یثبت دفتر -19

 کامل یتا بهبود صیو پس از ترخ یدرزمان بستر مارانیب یامور اجتماع یریگیپ -20

 شانیوخانواده ا مارانیموجود درجامعه و استفاده ازآنها به نفع ب یاجتماع یو سازمانها  NGOSبا  یارتباط و همکار -21

 مسئول واحد  صیدرصورت ضرورت بنا به تشخ مارانیمنزل ب دیبازد -22
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 مربوطه وانجام مکاتبات الزم  یگزارش ها، آمارها هیته -23

 مارستانیرم در مورد کودکان مراجعه کننده به بو  وقوع جرم و ج یمسائل مربوط به کودک آزار یریگیو پ یبررس -24

  یاجتماع یبحرانها یریشگیکنترل و پ یمشارکت در برنامه ها -25

 مترقبه وزارت متبوع ریستاد حوادث غ یاداره مددکار قیاز طر یطبع یو مشارکت در بحرانها یهمکار -26

 امور محوله طبق دستورالعمل مافوق ریانجام سا -27
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس تجهیزات پزشکی عنوان شغل

 18/7/95تاریخ ابالغ :   مهندسی پزشکی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی پزشکی و گرایشهای آن ، مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی هسته  :تحصیالت 

 تکنولوژی پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی پزشکی.ای)پرتوپزشکی( و نانو 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1 تجربه:

مهارت ارائه مشاوره فنی به کاربران تجهیزات پزشکی، عیب یابی و تعمیر تجهیزات پزشکی ، مهارت نصب و راه اندازی  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 بیمارستان ، مهارت آماده سازی . نگهداری . کالیبراسیون . و تمیز کردن دستگاهها ،آشنایی با اصول گزارش نویسی ، آشنایی با نرم افزارتجهیزات فنی 

 اتوماسیون اداری

، برنامه ریزی OEEمدیریت و کنترل پروژه های نگهداری و تعمیرات ، تکنیکهای اندازه گیری اثربخشی تجهیزات  دوره های آموزشی مورد نیاز :

 PMنگهداری و تعمیرات 

 سلسله مراتب سازمانی 

 سطح باالتر : مدیر

 هم رده : کارشناس تجهیزات پزشکی

 سطح پایین تر:  تکنسین تجهیزات پزشکی

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 یپزشک یرل بر دستگاههانظارت و کنت-1 -1

 رمعتب یها یندگیمجاز دستگاه ها توسط نما یها سینظارت بر انجام سرو -2

 .یقبل ونیبراسیکال یانقضا خیدستگاه ها قبل از تار ونیبراسینظارت بر انجام کال -3

 در محل.  ازیمورد ن راتیها و انجام تعم سینظارت بر سرو -4

 . یپزشک یدستگاه ها هیکل یشناسنامه ها هیته -5

 .  یمنیموارد ا ریو سا نیاز نظر مسئله اتصال به زم یپزشک یچک نمودن دستگاه ها -6

 . یپزشک یدستگاه ها ریو تعم دیمجاز در موقع خر یها یندگیبا شرکت ها و نما یهماهنگ-7 -7

 . یپزشک یدستگاها هیاز کل حیصح ینگهدار یبخش ها در مورد چگونگ نیتعامل با مسوول -8

 . نیو قوان یشرع نیجوع و همکاران مطابق با موازبرخورد مناسب با ارباب ر -9

 ل مربوطهئونظر مس ریانجام امور محوله ز -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مسئول مدارک پزشکی عنوان شغل

 6/5/95تاریخ ابالغ :   اطالعات سالمت واحد تابعه

 شرایط احراز

 

مدرک تحصیلی کارشناسی  , ات سالمت،انفورماتیک پزشکی،کتابداری درشاخه پزشکیمدرک کارشناسی در رشته مدارک پزشکی،فناوری اطالع تحصیالت :

اخه شارشد یادکتری دررشته های مدارک پزشکی،فناوری اطالعات سالمت،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کتابداری واطالع رسانی پزشکی،کتابداری در

 پزشکی

 سال سابقه کار در بیمارستان 1 تجربه:

مهارت مدیریت اسناد ، مهارت مستند سازی و پردازش اطالعات ، مهارت استفاده از آمار و کدگذاری بیماریها ، مهارت  ا ومهارتهای مورد نیاز:توانایی ه

ت در آن، و روش ثبت اطالعا HISتحلیل نتایج ،مهارت گزارش دهی کلی ازفعالیتهای مختلف بیمارستان ،مهارت انجام تحقیق وپژوهش،آشنایی با نرم افزار 

 آشنایی با نرم افزاراتوماسیون اداری

آشنایی با آخرین سیستم های نامگذاری و طبقه بندی بیماریها، جنبه های قانونی مدارک پزشکی ، نحوه تدوین خط مشی دوره های آموزشی مورد نیاز :

 نویسی مدارک پزشکی،آشنایی بامنشورحقوق بیمار

 سلسله مراتب سازمانی 

 : مدیر سطح باالتر

 -هم رده : 

 سطح پایین تر:  کارشناس مدارک پزشکی

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 کسب خط مشی ودستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه  -1

 )کامپیوتر ، آمار بیمارستان  نظارت برواحد های تحت پوشش ) پذیرش و ترخیص بیماران ، بایگانی، -2

  نظارت برورود وخروج پرونده ها وتکمیل بودن آنها درزمان پذیرش تا ترخیص بیمار -3

 نظارت برنحوه پاسخگویی به شکایات قانونی  -4

 بررسی وتحقیق درباره بهبود کلیه فرمهای پرونده های بیمارستانی -5

 انی درخواست ونظارت برتهیه کلیه فرمهای پرونده های بیمارست -6

 تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری -7

 شرکت درکمیته های بیمارستانی وعهده داربودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی  -8

 همکاری درتجزیه و تحلیل کیفی مدارک پزشکی باکمیته های مربوطه  -9

 نظارت برصدور جواز دفن وگواهی والدت -10

 ن نظارت بردرخواست پرونده از واحدهای مختلف بیمارستا -11

 همکاری درتحویل پرونده جهت امورتحقیقاتی پزشکان ودانشجویان  -12

 بررسی آماروگزارش اقدامات واحدمربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق -13

 تحقیقاتی ومطالعه آخرین پیشترفتهادرزمینه شغلی  –شرکت دربرنامه های آموزشی  -14

 آموزش تئوری وعلمی افرادتحت نظر  -15

 نظم وانضباط اداری پرسنل نظارت دررعایت  -16

 پیگیری تامین نیروی انسانی درواحدمربوطه  -17

 تهیه برنامه کشیک پرسنل ومحاسبه ساعت اضافه کار وامتیاز طرح مشارکت کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط -18

 ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکان تحت پوشش  -19
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ودرواحدمربوطه برنامه ریزی ، تقسیم کارودرصورت مرخصی جایگزینی نیر -20

 نظارت برعملکردونحوه برخورد کارکنان تحت پوشش  -21

 ثبت وگزارش کلیه امورواحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبودهاو نقایص  -22

 راهنمایی وکمک به کارآموزان رشته پذیرش و مدارک پزشکی  -23

 ل مقام مافوقانجام سایر امور محوله طبق دستورالعم -24
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارپرداز عنوان شغل

 6/5/95تاریخ ابالغ :   تدارکات واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1تجربه: 

، توزیع ، تعمیر و نگهداری و... ( ، آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی واحد توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: آشنایی با فرآیندهای تدارکات )خرید ، تأمین 

 تدارکات ، آشنایی با کامپیوتر

 آشنایی با استانداردهای الزم برای خریدکاال و ملزومات  دوره های آموزشی مورد نیاز :

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : مدیر

 هم رده : انباردار

 -ایین تر:  سطح پ

 سال سابقه کار در بیمارستان 1تجربه: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :
 کیفیت باالترین و قیمت کمترین با المال بیت صالح و عرف به توجه با بیمارستان های خرید انجام .1

 تعهدی حسابداری تعهدات قوانینو مطابق تدارکاتی های سند سازی آماده و یازن مورد قانونی اسناد تنظیم  .2

 تعهدی حسابداری مقررات و قوانین به توجه با شده انجام های وخرید مناقصات سقف رعایت مناقصات، انجام  .3

 تعهدی حسابداری با کارها انجام مطابقت و الزم های استاندارد رعایت و قانونی مراحل انجام  .4

 فروشندگان و همکاران با برخورد در اسالمی اخالق یترعا  .5

 اجتماع مختلف سطوح در بیمارستان نماینده عنوان به آراسته ظاهر و فرم لباس رعایت .6

 بیمارستان با متقابل همکاری افزایش جهت در ایشان به الزم های پرداخت و ها شرکت مطالبات پیگیری .7

 کند می دریافت مربوطه سرپرست از را کار برنامه و ستورد .8

 کند می امضا را آنها خرید دستور و ها برگه و رسیدگی رسیده های درخواست به .9

 کند می کمک مربوطه ای مقایسه جدول تکمیل و بها استعالم برگ تهیه در  .10

 کند می گزارش مربوطه سرپرست به و کرده استعالم خرید از پیش را اجناس بهای حداقل .11

 کند می کوشش خریداری برای مواد و کاال نوع بهترین گزینش برای  .12

 کند می ارائه مربوطه سرپرست به را آن مشخصات با تطبیق برای و تهیه را کاال نمونه .13

 آورد می بدست دقیق آگاهی شود می تهیه قیمت مناسبترین با و بوده شده خواسته مشخصات برابر اینکه از اطمینان جهت اجناس تخفیف و نرخ از  .14

 دهد می دانشگاه به را شده ریداریخ اجناس حمل ترتیب  .15

 میدارد دریافت رسید و داده تحویل دانشگاه انبار به را شده خریداری اجناس  .16

 دستور از نسخه یک و انبار قبض و خرید فاکتور و انبار مسئول توسط موجودی عدم اعالم و جنس درخواست برگ از نسخه یک .17

 کند می ائهار دانشگاه مالی امور به را بها استعالم و خرید .18

 دکن می بررسی را فاکتور با اسناد انطباق چگونگی و را آن و تهیه پرداختی قیمتهای با را شده خریداری کاالی و مواد فهرست  .19

 کند می دریافت را درخواست برگ با شده خریداری اجناس کیفیت انطباق بر مبنی تأییدیه آزمایشگاهی و فنی متصدیان از  .20

 کند می دریافت الزم گردان تنخواه دریافت و اعتبار أمینت از پس را بها استعالم .21

 کند می تنظیم را فاکتور با برابر شده خریداری اجناس از هزینه سند .22

 دارد می دریافت را گردان تنخواه مجدداً و ارائه را اسناد .23

 انجام امور محوله طبق دستور مقام مافوق .24
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل تکنسین تاسیسات عنوان شغل

 6/5/95تاریخ ابالغ :   تاسیسات تابعهواحد 

 شرایط احراز

 

 حداقل دیپلم فنی –مهندسی سیاالت )برق(  :تحصیالت 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1 تجربه:

امور تعمیر و نگهداری  آشنایی و مهارت در ،مورد نیاز: آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی واحد تأسیسات و ساختمان مورد نیاز توانایی ها ومهارتهای

  انواع تأسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستانی

 دوره های تعمیر و نگهداری دستگاههای پزشکی ، آشنایی با استانداردهای تجهیزات پزشکی دوره های آموزشی مورد نیاز :

 سلسله مراتب سازمانی 

 سطح باالتر : مدیر 

 هم رده : تکنسین تاسیسات

 -ین تر:  سطح پای

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 یپزشک ینظارت و کنترل بر دستگاهها .1

 رمعتب یها یندگیمجاز دستگاه ها توسط نما یها سینظارت بر انجام سرو .2

 .یقبل ونیبراسیکال یانقضا خیدستگاه ها قبل از تار ونیبراسینظارت بر انجام کال .3

 در محل.  ازیمورد ن راتیها و انجام تعم سینظارت بر سرو .4

 . یپزشک یدستگاه ها هیکل یشناسنامه ها هیته .5

 .  یمنیموارد ا ریو سا نیاز نظر مسئله اتصال به زم یپزشک یچک نمودن دستگاه ها .6

 . یپزشک یهادستگاه  ریو تعم دیمجاز در موقع خر یها یندگیبا شرکت ها و نما یهماهنگ .7

 . یپزشک یدستگاها هیاز کل حیصح ینگهدار یبخش ها در مورد چگونگ نیتعامل با مسوول .8

 . نیو قوان یشرع نیبرخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران مطابق با مواز .9

 ل مربوطهئونظر مس ریانجام امور محوله ز .10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل راننده عنوان شغل

 6/5/95تاریخ ابالغ :   قلیهن واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان 1 تجربه:

مهارت در  داشتن گواهینامه رانندگی ، تسلط به قوانین راهنمایی و رانندگی ، آشنایی با مسیرها ، داشتن دقت و توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 رانندگی ، داشتن مهارتهای رفتاری و ارتباطی

 آشنایی اولیه با قطعات خودرو ، آشنایی با تعمیرات اولیه خودرو دوره های آموزشی مورد نیاز :

 سلسله مراتب سازمانی 

 سطح باالتر : مدیر

 هم رده : راننده

 -سطح پایین تر:  

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد : وظایف پست

 
 دیخصوص به عمل آ نیچک شود و اقدامات الزم در ا انهیو سال یخودروها از نظر نظافت بصورت روزانه ، هفتگ ی هیکل -1

 شده چک شود . یط لومتریهوا با توجه به ک لتریروغن و ف لتریروغن ، ف ضیخودروها از نظر تعو ی هیکل -2

 به واحد تدارکات در زمان مقرر داده شود . هیتوسط مسئول نقل دیسوخت ، درخواست خر نیجهت تام -3

 . دینمودن خودروها بعمل آ مهیخودرو ، در زمان مقرر اقدامات الزم در خصوص ب یها مهیدر مورد ب -4

چک نموده و اقدامات الزم در خصوص  " انهیسال – نهایماه "یها ستیطبق چک ل هیخودروها، مسئول نقل یوچک نمودن فن یریدر مورد اقدامات تعم -5

 را به عمل آورد . ریتعم

را ذکر کرده و  ازیمورد ن ی لهینوع وس دیرا مشخص نموده و در درخواست خر ریخودروها را چک کرده ونوع تعم هیابتدا مسئول نقل راتیدرمورد تعم -6

 . دینما یم دیمجاز اقدام به خر یها یندگیکارپرداز از نما

 کند . ی، مهر و امضا م دییفاکتورها را چک نموده ودر صورت تا هیخودروها ، مسئول نقل ریبعد از تعم -7

 یم افتیرا در ازیمورد ن خدمات، هی، از مسئول واحد خود پاس گرفته و پس از ارائه به مسول نقل یپرسنل و پزشکان جهت استفاده از خدمات خودروئ -8

 کنند .

ت خدم رندگانیباگ یو اخالق یو مناسب اسالم ستهیو همراه با برخورد شا یامور محوله را مطابق مقررات ادار یوظفند تمامم هیپرسنل واحد نقل هیکل  -9

 داشته باشند .

 به صورت تمام وقت باشند  فهی، آماده انجام وظ فتیدر ش کیکش یآمبوالنس ها آماده به کار و راننده ها  دیبا شهیهم -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل اس روابط عمومیکارشن عنوان شغل

 7/5/95تاریخ ابالغ :   روابط عمومی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

روابط  ، داشتن گواهینامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امورفرهنگی،برنامه ریزی امورفرهنگ ، فرهنگ و ارتباطات تحصیالت :

 ت اجتماعی (، معارف اسالمی )تبلیغ و ارتباطات (عمومی ، علوم اجتماعی )ارتباطا

 سال سابقه کار در بیمارستان 1 تجربه:

آشنایی با اصول گزارش نویسی در روابط عمومی ، مهارت های ارتباط جمعی ، روشهای سنجش افکار عمومی ، توانایی  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 م و مطالب ،استفاده از نرم افزارهای تخصصی ، برقراری ارتباط مؤثر، آشنایی کامل به زبان انگلیسیگزارش نویسی ، فن بیان ، انتقال مفاهی

 اصول گزارش نویسی ، روشهای برقراری ارتباط مؤثر دوره های آموزشی مورد نیاز :

 سلسله مراتب سازمانی 

 سطح باالتر : مدیر ، رئیس

 -هم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 اختیارات:ظایف و شرح و

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 دانشگاه  یبا روابط عموم یوهماهنگ یبصر یبا واحد سمع یوهماهنگ یامورمطبوعات یاجرا .1

 نیدرچارچوب ضوابط و مواز یو اطالعات یانتشارات یبرنامه ها میوتنظ هیدرته یهمکار  .2

 دانشگاه یعموم روابط یسازمان با هماهنگ یومجالت داخل ی، فن یغاتیتبل اتیها، نشر نیبول هیعات ، اخبار و آمارالزم به منظورتهاطال یجمع آور .3

 مربوطالزم با مقامات  یهایو انجام هماهنگ اتهاق و مال نارهایجشنها، کنفرانسها، سم یمقدمات الزم و اجرا جهت برگزار هینظارت و کمک درته  .4

 طبق برنامه  همانیاز لحظه ورود تاخروج م ییرایو پذ یفاتیامورتشر انجام  .5

  همانانیآمار و اطالعات درارتباط با م هیته  .6

 گزارش  هیو ته یگروه یوزارتخانه متبوع و موسسات و مطالب منتشره در رسانه ها یدادهایاخبار و رو یبررس  .7

 سازمان متبوع  یواطالعات یانتشارات یبرنامه ها یخط مش نییآن در تع نظرات مردم و استفاده از یابیوارز یدرافکارعموم قیتحق  .8

 مربوط  یوارجاع آن به واحدها اتیوشکا ضیعرا افتیدر  .9

 مناسبتها در طول سال و انجام امورمربوطه  میتقو هیته  .10

  غاتیمصوب درمورد هماهنگ کردن تبل ینامه ها نییآ یانجام امورمربوط به اجرا  .11

  یانتشارات یبرنامه ها یالزم برا نیمواز تیو رعا یمطالعه و بررس  .12

 بیمارستانو....کارکنان  یارتی، ز یحی، تفر یاموررفاه یریگیو پ یهماهنگ .13

 دانشگاه  یبا روابط عموم یوهماهنگ یبصر یبا واحد سمع یوهماهنگ یامورمطبوعات یااجر .14

 نیوب ضوابط و موازدرچارچ یاطالعات -و  یانتشارات یبرنامه ها میوتنظ هیدرته یهمکار  .15

 دانشگاه یروابط عموم یسازمان با هماهنگ یومجالت داخل ی، فن یغاتیتبل اتیها، نشر نیبول هیاطالعات ، اخبار و آمارالزم به منظورته یجمع آور .16

 مربوطالزم با مقامات  یاهیو مال قاتها و انجام هماهنگ نارهایجشنها، کنفرانسها، سم یمقدمات الزم و اجرا جهت برگزار هینظارت و کمک درته  .17

 طبق برنامه  همانیاز لحظه ورود تاخروج م ییرایو پذ یفاتیانجام امورتشر .18

  همانانیآمار و اطالعات درارتباط با م هیته  .19

 گزارش  هیو ته یگروه یوزارتخانه متبوع و موسسات و مطالب منتشره در رسانه ها یدادهایاخبار و رو یبررس .20

 سازمان متبوع  یواطالعات یانتشارات یبرنامه ها یخط مش نیینظرات مردم و استفاده از آن در تع یابیوارز یدرافکارعموم قیتحق .21
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 مربوط  یوارجاع آن به واحدها اتیوشکا ضیعرا افتیدر .22

 مناسبتها در طول سال و انجام امورمربوطه  میتقو هیته .23

  غاتیبلمصوب درمورد هماهنگ کردن ت ینامه ها نییآ یانجام امورمربوط به اجرا .24

  یانتشارات یبرنامه ها یالزم برا نیمواز تیو رعا یمطالعه و بررس .25

 مارستانیو....کارکنان ب یارتی، ز یحی، تفر یاموررفاه یریگیو پ یهماهنگ .26
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل مسئول بایگانی پرسنلی عنوان شغل

 7/5/95خ ابالغ : تاری  بایگانی پرسنلی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 کارشناسی و باالتر در کلیه گرایشهای مدیریتتحصیالت : 

 ا سال سابقه کار در بیمارستانتجربه : 

ون ، مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر، گزارش نویسی ، آشنایی با سیستم اتوماسیICDLداشتن مهارتهای هفت گانه  توانایی ها و مهارتهای مورد نیاز :

 اداری ، آشنایی با برگه های اداری

  پرونده ها روشهای نگهداری برگه های پرونده، آشنایی با روشهای کدگذاریدوره های آموزشی : 

 سلسله مراتب سازمانی 

 مدیرمنابع انسانیسطح باالتر : 

 مسئول کارگزینی ، مسئول دبیرخانههم رده :

 -سطح پایین تر:

 رات:اختیاشرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 ین شده حفظ ونگهداری نامه ها ، اوراق ، اسنادو مدارک وپرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط براساس روش تعی -1

 دستور  پیوست کردن پروندها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق -2

 تحویل پرونده های مخدومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق  -3

 صورت برداری، طبقه بندی ، کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و احتیاجات سازمان متبوع  -4

 تشکیل پرونده جدید جهت پرسنل جدیدالورود  -5

 تعالجی ها و گواهی آموزشی کارکنان و همچنین همکاری در امر تهیه وضعیت مرخصی سالیانه پرسنلی پیگیری امورمربوط به بایگالنی مرخصی های ، اس -6

 اعالم وصول پرونده های پرسنلی که از سایر واحدها به مرکز ارسال می گردد -7

 بایگانی ارزشیابی سالیانه کارکنان در پرونده های مربوط  -8

 وق تهیه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقام ماف -9

 برگ شماری و الک و مهر نمودن پرونده هایی که با سایر واحدهای تابعه دانشگاه ارسال می گردد و پیگیری وصول پرونده  -10

 پاسخگویی به مکالمات تلفنی و مراجعین به صورت حضوری در مورد رفع مشکالت اداری کارکنان  -11

 انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق  -12
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل فنچیتل عنوان شغل

 7/5/95تاریخ ابالغ :   تلفنخانه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 تحصیالت : دیپلم کامل متوسطه

 سال سابقه کار در بیمارستان 1تجربه: 

به موقع، مهارت حفظ خونسردی  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: آشنایی باروشهای برقراری ارتباط مؤثر، آشنایی با شرایط بحرانی ، مهارت تصمیم گیری

 در مواقع بحران

 دوره های آموزشی مورد نیاز :  روشهای برقراری ارتباط 

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : مدیر

 هم رده : خدمات

 -سطح پایین تر:  

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 ل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذی

 
 افراد تلفنی مراجعات به پاسخگویی و مربوطه دواح کارکنان بین داخلی تلفنی ارتباط برقراری .1

 مافوق دستور و مقررات طبق ، شهر خارج یا داخل سازمانهای  و سایرموسسات کارکنان بین تلفنی ارتباط برقراری .2

 زنیا مورد تعمیرات موقع به گزارش و نظر تحت تلفنی خطوط و تلفن مرکزی بردستگاههای مداوم نظارت .3

 مکالمات موقع به پاسخگویی و تلفن دستگاه نگهداری و حفظ .4

 مشکالت بروز از جلوگیری جهت جایگزین تعیین ترک درصورت  و مخابرات ترک عدم .5

 احیاء تیم واعضاء پزشکان ، کارکنان موقع به فراخوان .6

  تلفنی مکالمات در اخالقی شئونات حفظ و رعایت .7
  مدت طوالنی در تلفن بودن غالاش از ریجلوگی .8

 دستورمافوق طبق امورمحوله سایر انجام .9
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل امین اموال عنوان شغل

 7/5/95تاریخ ابالغ :   امورمالی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 تحصیالت : کارشناسی و باالتر در رشته حسابداری، گرایشهای رشته مدیریت

 سال سابقه کار در بیمارستان 1: تجربه

 توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: 

  دوره های آموزشی مورد نیاز :

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : رئیس امورمالی

 هم رده : حسابدار ، انباردار ، کارپرداز

 -سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 ساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر برا

 
 بیمارستان ثابت های دارایی حسابداری و اموال جمعداری سیستم آوری روز به و ،توسعه،استقرار طراحی .1

 شده تصویب اموال موضوع با مرتبط مقررات و قوانین کلیه از مندی بهره و نگهداری ،مطالعه، اوری جمع .2

 بیمارستان اموال فهرست در پزشکی علوم دانشگاه از دریافتی یا اهدایی شده، خریداری جدید اموال ثبت با طمرتب های فعالیت کلیه انجام .3

 و ها بخش تکفیک به اموالبیمارستان به مربوط اطالعات آوری بروز و نگهداری و بیمارستان های دارایی اقالم تک تک جهت گذاری پالک و گذاری کد .4

 بیمارستان مختلف واحدهای

 بیمارستان ثابت های دارایی استهالک با مرتبط های فعالیت امانج .5

 بیمارستان استفاده قابل غیر اموال و ثابت های دارایی اقالم شناسایی .6

 اموال سیستم در الزم تعدیالت و تغییرات اعمال و رفته فروش استفاده قابل غیر های دارایی به مربوط حسابداری اسناد صدور .7

 ها بخش و واحدها به اموال مرتبط های لیتفعا کلیه انجام پیگیری .8

 انبارها امور و تدارکات اداره مشارکت و همکاری با اموال کنترل و گردانی اموال امور با مرتبط های فعالیت کلیه انجام .9

 الزم قداماتا کلیه انجام و پیگیری و ها بخش و واحدها اعالم یا و گردانی اموال طریق از شده سرقت / شده مفقود اموال شناسایی .10

 مذکور اموال تکلیف تعیین جهت .11

 بیمارستان نگهبانی با هماهنگی برقراری و مقتضی موارد در بیمارستان از اموال خروج مجوز صدور با مرتبط های فعالیت انجام .12

 خدمت پایان زمان در اموال موضوع خصوص در پیمانکاران و پرسنل با حساب تسویه .13

 بیمارستان مختلف های بخشی بین اموال گیرنده تحویل افراد جابجایی هنگام در اموال ولتح و تحویل با مرتبط امور انجام .14

 مربوطه مقررات و بیمارستان های سیاست با مطابق اموال فروش منظور به الزم اقدامات کلیه انجام پیگیری .15

 تثاب های دارایی حسابداری و اموال جمعداری با مرتبط های فعالیت و اقدامات سایر انجام .16

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

125 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل مسئول خدمات عنوان شغل

 7/5/95تاریخ ابالغ :   خدمات واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 تحصیالت : دیپلم کامل متوسطه 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1تجربه: 

آشنایی با اصول گزارش نویسی ، آشنایی با ،  راه حلهای مناسب توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت شناسایی عوامل آالینده محیط مهارت کنترل و ارائه

 ، مهارت برنامه ریزی و تصمیم گیری،مهارت برقراری ارتباط مهارت آموزش دستورالعملها، مهارت انجام کار گروهی،  سیستم اتوماسیون اداری

 رالعملهای بهداشت محیطروشهای گندزدایی و ضدعفونی ، آشنایی با دستو دوره های آموزشی مورد نیاز :

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : کارشناس بهداشت محیط، مدیر

 -هم رده : 

 سطح پایین تر:  خدمتگذار

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 کند می دریافت مربوطه سرپرست از را کار برنامه و دستور .1

 کند می تعیین را خدمتگزاران کار محل .2

 نماید می نظارت و همکاری حشرات بردن بین از برای مداوم طور به سمپاشی های برنامه اجرای رد .3

 کند می همکاری آنها بردن بین از و زباله آوری جمع برای بهداشتی روشهای اجرای در .4

 نماید می همکاری اضطراری مواقع در کارکنان آگاهی برای سوزی آتش تتمرینا انجام بر نظارت و دستورالعمل تهیه در .5

 آورد می عمل به را سوزی آتش مواد دیگر و ها رنگها،روغن نگهداری طرز مورد در .6

 کند می تهیه نیاز صورت در را مربوطه های نویس پیش .7

 نماید می نظارت آن تأسیسات و ساختمان ساختمان،نظافت نگاهداری به مربوط امور انجام بر .8

 کند می تهیه را الزم گزارشهای -9 .9

 دهد می انجام برابر را مربوطه کارهای دیگر .10

 مینماید تنظیم و تقسیم آنان خدمت ساعات و تخصص برابر را سرپرستی تحت پرسنل کاری برنامه .11
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل CCU سرپرستار عنوان شغل

 10/5/95تاریخ ابالغ :   CCUبخش واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 RNو مدرک تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری

 RNدارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری یا مدیریت خدمات پرستاری و مدرک 

 سال سابقه کار در بخش مرافبتهای ویژه قلبی1تجربه: مدرک کارشناسی ارشد: حداقل 

 سال سابقه کار در بخش مراقبتهای ویژه 1سال سابقه کار در بخش مراقبتهای ویژه قلبی و یا حداقل  3مدرک کارشناسی:حداقل 

ل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلی

، مهارت تحلیل  ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاریپرستاری 

 ی ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون ادارHISاطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40دوره های آموزشی مورد نیاز : گذراندن حداقل 

 های استراتژیک بیمارستان  مراقبتهای ویژه ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر

 هم رده : سرپرستار

 سطح پایین تر:  پرستار

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
به شرح  یهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرستاری واستانداردهای مراقبتشرح وظایف سرپرستارمرکز) ب

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 دمات و کیفیت مراقبت بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خ .1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  .2

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  .3

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  .4

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( .5

 وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از .6

 یکی ،وسایل وبرنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیز .7

 تجهیزات وآشنایی باسایر قسمت های مرکز 

 بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...(برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / .8

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  .9

 پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن  .10

 در هرشیفت کاری و کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش درهرشیفت  حدمربوطهبرنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات وا .11

 ب: سازماندهی :

 تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...( .1

 توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی  .2

 ی حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها برقرار .3

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  .4

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها .5
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت  .6

 ران وارائه گزارش الزمهمراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیما .7

 ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و  .8

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان .9

 اری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرست .10

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری .11

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران  .12

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی  .1

 نان جهت پرسنل تحت سرپرستی تکمیل فرم ارزشیابی کارک .2

شاهده ، ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) م .3

 چک لیست و...(

 کی با موازین شرع مقدس نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزش .4

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  .5

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن  .6

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه  .7

 های پرستارینظارت برحسن اجرای تعرفه  .8

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها  .9

 همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی   .10

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه .11
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل ICU سرپرستار عنوان شغل

 10/5/95تاریخ ابالغ :   ICU بخش واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 RNو مدرک تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری

 RNدارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری یا مدیریت خدمات پرستاری و مدرک 

 مرافبتهای ویژه قلبیسال سابقه کار در بخش 1تجربه: مدرک کارشناسی ارشد: حداقل 

 سال سابقه کار در بخش مراقبتهای ویژه 1سال سابقه کار در بخش مراقبتهای ویژه قلبی و یا حداقل  3مدرک کارشناسی:حداقل 

حلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت ت

پرستاری ، مهارت تحلیل  پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISتم اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیس

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40دوره های آموزشی مورد نیاز : گذراندن حداقل 

 مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان  مراقبتهای ویژه ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر

 هم رده : سرپرستار

 سطح پایین تر:  پرستار

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 ح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شر

 
ی به شرح تاری واستانداردهای مراقبتشرح وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرس

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 ظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت ن .12

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  .13

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  .14

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  .15

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( .16

 برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار .17

 یکی ،وسایل وبرنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیز .18

 مرکز  تجهیزات وآشنایی باسایر قسمت های

 برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...( .19

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  .20

 آن پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین  .21

 در هرشیفت کاری و کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش درهرشیفت  برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه .22

 ب: سازماندهی :

 تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...( .13

 ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی توجه به نیازهای کارکنان و .14

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها  .15

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  .16

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها .17
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 وضعیت  شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود .18

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران وارائه گزارش الزم .19

 ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و  .20

 کنانمشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کار .21

 مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه  .22

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری .23

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران  .24

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 پرسنل تحت سرپرستی کنترل حضورو غیاب  .12

 تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی  .13

شاهده ، ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) م .14

 چک لیست و...(

 فتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای ر .15

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  .16

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن  .17

 ید سرپرست مربوطه مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحد .18

 نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری .19

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها  .20

 همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی   .21

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه .22
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل اتاق عمل سرپرستار عنوان شغل

 10/5/95تاریخ ابالغ :   اتاق عمل واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 RNو مدرک تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد پرستاری

 RNدارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری یا اتاق عمل یا بیهوشی و مدرک 

 سال سابقه کار در بخش اتاق عمل1: حداقل تجربه: مدرک کارشناسی ارشد

 سال سابقه کار در بخش اتاق عمل  3مدرک کارشناسی:حداقل 

ل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلی

ری ، مهارت تحلیل ی ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاپرستار

 اری ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون ادHISاطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40دوره های آموزشی مورد نیاز : گذراندن حداقل 

 مه های استراتژیک بیمارستان مراقبتهای ویژه ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنا

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر

 هم رده : سرپرستار

 سطح پایین تر:  پرستار

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
ی به شرح تبهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرستاری واستانداردهای مراقب شرح وظایف سرپرستارمرکز)

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 خدمات و کیفیت مراقبت  بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان 

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی 

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف 

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار(

 از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیماربرنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل 

یکی ،وسایل و برنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیز

 تجهیزات وآشنایی باسایر قسمت های مرکز 

 /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...( برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی 

 پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن 

 در هرشیفت کاری و کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش درهرشیفت  واحدمربوطهبرنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات 

 ب: سازماندهی :

 تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...(

 توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 

 اری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها برقر

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس 
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها

 شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت 

 ماران وارائه گزارش الزمهمراهی با پزشک به هنگام ویزیت بی

 ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و 

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان

 ستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پر

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران 

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی 

 رکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی تکمیل فرم ارزشیابی کا

شاهده ، چک ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) م

 لیست و...(

 زشکی با موازین شرع مقدس نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپ

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان 

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن 

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه 

 ه های پرستارینظارت برحسن اجرای تعرف

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها 

 همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی  

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 غلکد ش اورژانس بخش سرپرستار عنوان شغل

 10/5/95تاریخ ابالغ :   اورژانس واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 RNو مدرک تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد پرستاری

 RNدارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری و مدرک 

 سال سابقه کار در بخش ورژانس1تجربه: مدرک کارشناسی ارشد: حداقل 

 ال سابقه کار در بخش اورژانس س 3مدرک کارشناسی:حداقل 

ل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلی

خشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاری ، مهارت تحلیل پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانب

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISاطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش  40ای مدیریت عمومی ، ساعت دوره ه 40دوره های آموزشی مورد نیاز : گذراندن حداقل 

 ارستان مراقبتهای ویژه ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیم

 سلسله مراتب سازمانی:

 : مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر سطح باالتر

 هم رده : سرپرستار

 سطح پایین تر:  پرستار

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
یت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرستاری واستانداردهای مراقبتی به شرح شرح وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعا

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت 

 داف کلی سازمان تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اه

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی 

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف 

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار(

 برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار

آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیزیکی ،وسایل و  برنامه  ریزی جهت

 تجهیزات وآشنایی باسایر قسمت های مرکز 

 برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...(

 ه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی برنام

 پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن 

 ربخش درهرشیفتدر هرشیفت کاری و کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده د  برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه

 ب: سازماندهی :

 تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...(

 توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها 

 های پرستاری درمواقع اورژانس  انجام مراقبت
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها

 شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت 

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران وارائه گزارش الزم

 سئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به م

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان

 مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه 

 تحقیقات کاربردی پرستاری مشارکت و همکاری درپژوهش ها و

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران 

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی 

 تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی 

کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) مشاهده ، چک  ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط

 لیست و...(

 نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس 

 کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن 

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه 

 نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری

 ونت ها نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عف

 همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی  

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل جراحی بخش سرپرستار عنوان شغل

 10/5/95تاریخ ابالغ :   بخش جراحی واحد تابعه

 رازشرایط اح

 

 RNو مدرک تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد پرستاری

 RNدارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری و مدرک 

 سال سابقه کار در بخش جراحی1تجربه: مدرک کارشناسی ارشد: حداقل 

 سال سابقه کار در بخش جراحی  3مدرک کارشناسی:حداقل 

رت ارتباطی و رفتاری با بیمار،مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مها

مهارت تحلیل  پرستاری ، پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISاطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ای حرفه ای تکمیلی بخش ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره ه 40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40دوره های آموزشی مورد نیاز : گذراندن حداقل 

 ارستان مراقبتهای ویژه ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیم

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر

 هم رده : سرپرستار

 ر:  پرستارسطح پایین ت

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
به شرح ی تاری واستانداردهای مراقبتشرح وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرس

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت  .1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  .2

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  .3

 م برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف تنظی .4

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( .5

 برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار .6

تی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیزیکی ،وسایل و تجهیزات برنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقب .7

 وآشنایی باسایر قسمت های مرکز 

 برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...( .8

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  .9

 بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن پیش  .10

 در هرشیفت کاری و کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش درهرشیفت  برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه .11

 ب: سازماندهی :

 درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...( تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان .1

 توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی  .2

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها  .3

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  .4

 ی و سایرواحدهاایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستار .5
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت  .6

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران وارائه گزارش الزم .7

 ونقایص ، نیازهای و ...( ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها .8

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان .9

 مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه  .10

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری .11

 انش ومهارت حرفه ای پرستاران برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح د .12

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی  .1

 تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی  .2

مکاران با ابزار مناسب ) مشاهده ، ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، ه .3

 چک لیست و...(

 نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس  .4

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  .5

 جرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن کنترل و پی گیری ثبت و ا .6

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه  .7

 نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری .8

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها  .9

 روه های بازرسی  همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گ .10

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه .11
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل داخلی بخش سرپرستار عنوان شغل

 10/5/95تاریخ ابالغ :   بخش داخلی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 RNو مدرک تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد پرستاری

 RNا بودن حداقل کارشناسی پرستاری و مدرک دار

 سال سابقه کار در بخش داخلی1تجربه: مدرک کارشناسی ارشد: حداقل 

 سال سابقه کار در بخش داخلی 3مدرک کارشناسی:حداقل 

بات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاس

پرستاری ، مهارت تحلیل  پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISت ثبت اطالعات در سیستم اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهار

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40دوره های آموزشی مورد نیاز : گذراندن حداقل 

 تاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان مراقبتهای ویژه ، آگاهی از قوانین و مقررات پرس

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر

 هم رده : سرپرستار

 سطح پایین تر:  پرستار

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 ف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظای

 
ی به شرح تاری واستانداردهای مراقبتشرح وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرس

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 یت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت بررسی وضع .1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  .2

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  .3

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  .4

 ت نظارت ) تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تح .5

 برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار .6

 یکی ،وسایل وبرنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیز .7

 نایی باسایر قسمت های مرکز تجهیزات وآش

 برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...( .8

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  .9

 و پیگیری جهت تامین آن  پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف .10

 در هرشیفت کاری و کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش درهرشیفت  برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه .11

 ب: سازماندهی :

 تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...( .1

 به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی توجه  .2

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها  .3

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  .4
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها .5

 ن/ بیماران جهت بهبود وضعیت شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویا .6

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران وارائه گزارش الزم .7

 ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و  .8

 ت ، بازآموزی و...کارکنانمشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدم .9

 مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه  .10

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری .11

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران  .12

 ی ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیاب

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی  .1

 تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی  .2

شاهده ، ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) م .3

 چک لیست و...(

 ر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس نظارت وارزشیلبی مستم .4

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  .5

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن  .6

 مارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه مشارکت و همکاری با کمیته های بی .7

 نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری .8

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها  .9

 همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی   .10

 هنظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوط .11
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل اعصاب و روان بخش سرپرستار عنوان شغل

 10/5/95تاریخ ابالغ :   بخش اعصاب و روان واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 RNو مدرک تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد پرستاری

 RNدارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری و مدرک 

 سال سابقه کار در بخش روانپزشکی1کارشناسی ارشد: حداقل  تجربه: مدرک

 سال سابقه کار در بخش روانپزشکی 3مدرک کارشناسی:حداقل 

روز  ت بهل مسائل مبتنی براطالعاتوانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلی

پرستاری ، مهارت تحلیل  پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان

 ار اتوماسیون اداری ، آشنایی با نرم افزHISاطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40دوره های آموزشی مورد نیاز : گذراندن حداقل 

 با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان مراقبتهای ویژه ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی 

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر

 هم رده : سرپرستار

 سطح پایین تر:  پرستار

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
بتی به شرح تانداردهای مراقف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرستاری واسشرح وظای

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت  بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت .1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  .2

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  .3

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  .4

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( .5

 ائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیماربرنامه ریزی جهت ثبت و ار .6

 یکی ،وسایل وبرنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیز .7

 تجهیزات وآشنایی باسایر قسمت های مرکز 

 وزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...(برنامه ریزی جهت آم .8

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  .9

 پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن  .10

 در هرشیفت کاری و کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش درهرشیفت  وتحول تجهیزات واحدمربوطه برنامه ریزی جهت تحویل .11

 ب: سازماندهی :

 تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...( .1

 ضایت شغلی توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش ر .2

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها  .3

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  .4

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها .5
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت  .6

 هنگام ویزیت بیماران وارائه گزارش الزم همراهی با پزشک به .7

 ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و  .8

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان .9

 زش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه مشارکت وهمکاری درآمو .10

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری .11

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران  .12

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی  .1

 فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی تکمیل  .2

شاهده ، ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) م .3

 چک لیست و...(

 و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس  نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان .4

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  .5

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن  .6

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه  .7

 رحسن اجرای تعرفه های پرستارینظارت ب .8

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها  .9

 همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی   .10

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه .11
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل کودکان خشب سرپرستار عنوان شغل

 10/5/95تاریخ ابالغ :   بخش کودکان واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 RNو مدرک تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد پرستاری

 RNدارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری و مدرک 

 سال سابقه کار در بخش اطفال1تجربه: مدرک کارشناسی ارشد: حداقل 

 سال سابقه کار در بخش اطفال 3رشناسی:حداقل مدرک کا

ل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلی

اقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاری ، مهارت تحلیل پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مر

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISاطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40دوره های آموزشی مورد نیاز : گذراندن حداقل 

 ارستان مراقبتهای ویژه ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیم

 سلسله مراتب سازمانی:

 سطح باالتر : مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر

 هم رده : سرپرستار

 سطح پایین تر:  پرستار

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرستاری واستانداردهای مراقبتی به شرح شرح وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت 

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت  .1

 در راستای اهداف کلی سازمان  تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه .2

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  .3

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  .4

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( .5

 برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار .6

و  ،وسایل امه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیزیکیبرن .7

 تجهیزات وآشنایی باسایر قسمت های مرکز 

 ی و...(برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخش .8

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  .9

 پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن  .10

 مورداستفاده دربخش درهرشیفتدر هرشیفت کاری و کنترل عملکرد تجهیزات   برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه .11

 ب: سازماندهی :

 تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...( .1

 توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی  .2

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها  .3

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  .4

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها .5
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت  .6

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران وارائه گزارش الزم .7

 ای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحده .8

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان .9

 مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه  .10

 درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری مشارکت و همکاری .11

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران  .12

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی  .1

 تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی  .2

رائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) مشاهده ، ارزشیابی مستمرخدمات ا .3

 چک لیست و...(

 نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس  .4

 ی داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان ارزشیابی اثربخشی آموزش ها .5

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن  .6

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه  .7

 نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری .8

 پیشگیری از عفونت ها نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور  .9

 همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی   .10

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه .11
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل سرپرستار بخش نوزادان عنوان شغل
 13/5/95تاریخ ابالغ :   بخش نوزادان واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 RNو مدرک دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد پرستاری : تحصیالت

 RNمدرک و  دارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری

 نوزادانسال سابقه کار در بخش 1: مدرک کارشناسی ارشد: حداقل تجربه

 نوزادان سال سابقه کار در بخش 3مدرک کارشناسی:حداقل 

مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات  مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،ز: ارتهای مورد نیاتوانایی ها ومه

برای کارکنان پرستاری ، مهارت مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی .به روز پرستاری ،

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISتحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی ساعت دوره های مدیریت پر 40،  ساعت دوره های مدیریت عمومی 40گذراندن حداقل  دوره های آموزشی مورد نیاز :

 اتژیک بیمارستان مصوب اداره سالمت کودکان ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استر

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر سطح باالتر :

 سرپرستار رده :هم 

 پرستار   سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

ی به شرح تاری واستانداردهای مراقبتشرح وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرس

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت -1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  -2

 هت اجرای استانداردهای مراقبتی برنامه ریزی درج -3

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  -4

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( -5

 برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار -6

جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیزیکی ،وسایل و تجهیزات وآشنایی برنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان  -7

 باسایر قسمت های مرکز 

 برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...( -8

 تقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی برنامه ریزی جهت ار -9

 پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن  -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 درهرشیفتو کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش  هرشیفت کاریدر   برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه -11

 ب: سازماندهی :

 و...( تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیماران-12

 توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی  -13

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها -14

 جام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس ان -15

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها -16

 شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت  -17

 ویزیت بیماران وارائه گزارش الزمهمراهی با پزشک به هنگام  -18

 لیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و ...(ثبت و گزارش ک -19

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان -20

 بوطه مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمر -21

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری -22

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران  -23

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی  -24

 نل تحت سرپرستی تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرس -25

 شاهده ، چک لیست و...(ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) م -26

 با موازین شرع مقدس نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی  -27

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  -28

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن  -29

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه  30

 اجرای تعرفه های پرستارینظارت برحسن  -31

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها  -32

 همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی   -33

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه -34
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل یالیزد سرپرستار عنوان شغل
 10/5/95تاریخ ابالغ :   بخش دیالیز واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 RNو مدرک دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری : تحصیالت

 RNمدرک مدیریت خدمات پرستاری و  یا دارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری

 دیالیزسال سابقه کار در بخش 1ل : مدرک کارشناسی ارشد: حداقتجربه

 دیالیزسال سابقه کار در بخش  1و یا حداقل  دیالیزسال سابقه کار در بخش  3مدرک کارشناسی:حداقل 

به  مبتنی براطالعات مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائلز: توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

ل مهارت تحلی مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاری ،.روز پرستاری ،

 نایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ، آشHISاطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی  40،  ساعت دوره های مدیریت عمومی 40گذراندن حداقل  دوره های آموزشی مورد نیاز :

 آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان بخش دیالیز ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، 

 سلسله مراتب سازمانی:

 مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر سطح باالتر :

 سرپرستار هم رده :

 پرستار  سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

تی به شرح واستانداردهای مراقب وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرستاری شرح

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت  بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین-1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  -2

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  -3

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  -4

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( -5

 نامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیماربر -6

یکی ،وسایل و تجهیزات وآشنایی برنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیز -7

 مرکز  باسایر قسمت های

 برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...( -8

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  -9

 جهت تامین آن پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری  -10

 و کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش درهرشیفت هرشیفت کاریدر   برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه -11

 ب: سازماندهی :
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...(-12

 به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی  توجه -13

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها -14

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  -15

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها -16

 ارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای ک -17

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران وارائه گزارش الزم -18

 ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و  -19

 در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان مشارکت وهمکاری -20

 مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه  -21

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری -22

  برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران -23

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی  -24

 تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی  -25

 مناسب ) مشاهده ، چک لیست و...( ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار -26

 نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس  -27

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  -28

 ی دستورات پزشک و نظارت اجرای آن کنترل و پی گیری ثبت و اجرا -29

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه  30

 نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری -31

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها  -32

 ین مافوق و گروه های بازرسی  همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئول -33

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه -34
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل ماما مسئول  عنوان شغل
 13/5/95تاریخ ابالغ :   بلوک زایمان واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 ماماییدارا بودن حداقل کارشناسی  : تحصیالت

 کار در بخش مربوطهسال سابقه 3 :تجربه

کامپیوتر ا آشنایی ب -ایی با استانداردهای اعتباربخشی بلوک زایمان آشن -آگاه به اصول مدیریت و برنامه ریزی عملیاتی و.. ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 آشنایی با مهارت های رفتاری و ارتباطی –

  دوره های آموزشی مورد نیاز :

  مراتب سازمانی:سلسله 

 مترون  سطح باالتر:

 منشی -پرسنل خدماتی بلوک زایمان -مامای بلوک زایمان تر: سطح پایین

  :هم رده  

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :  

 مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین

 تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی -

 برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی -

 تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف -

  ) تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار -

 زی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیماربرنامه ری -

جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، مامایی برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان  -

 ت های مرکزوسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسم

  ...( برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ) مراقبت از خود و توانبخشی و -

 پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن -

 در هر شیفت کاری برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه -

 برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت -

  : سازماندهی –ب 

  ...) تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه ) کارکنان ، مددجویان / بیماران و -

 ت افزایش رضایت شغلیتوجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جه -

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها -

 در مواقع اورژانس بالینیانجام مراقبت های  -

 و سایر واحدها ماماییایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر -

 بهبود وضعیت شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت -

  همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش الزم -

 … درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و : ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ) شامل

 موزی و ... کارکنانمشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآ -
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 و سایر کارآموزان در واحد مربوطه ماماییمشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان  -

 ماماییمشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی  -

 ماماییبرپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای -
 

 زشیابیهدایت و رهبری : کنترل هدایت و ار –ج 

 
 کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی -

 تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی -

 ک لیستارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ) مشاهده ، چ -

 … و

ابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های نظارت و ارزشی -

  ... داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و دانشجویان

 کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن -

 ارکت و همکاری با کمیته های بیماران بنا بر صالحدید سرپرست مربوطهمش -

 مامایینظارت بر حسن اجرای تعرفه های  -

 نظارت مستمر بر اقدامات ضروری بمنظور پیشگیری از عفونت ها -

 همراهی و ارائه گزارش دقیق هنگام بازدید مسئولین مافوق -

 واحد مربوطه در مامایینظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات  -
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل NICUسرپرستار بخش  عنوان شغل
 13/5/95تاریخ ابالغ :   بخش نوزادان واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 RNو مدرک دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد پرستاری : تحصیالت

 RNمدرک و  دارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری

 NICUسال سابقه کار در بخش 1ارشناسی ارشد: حداقل : مدرک کتجربه

 NICU سال سابقه کار در بخش 3مدرک کارشناسی:حداقل 

مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات  مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،ز: توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

مهارت  مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاری ،.ستاری ،به روز پر

 ن اداری ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیوHISتحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی  40،  ساعت دوره های مدیریت عمومی 40گذراندن حداقل  دوره های آموزشی مورد نیاز :

 اف و برنامه های استراتژیک بیمارستان مصوب اداره سالمت کودکان ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهد

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر سطح باالتر :

 سرپرستار هم رده :

 پرستار   سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

اقبتی به شرح دهای مرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرستاری واستاندارشرح وظایف سرپر

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 بط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرت-1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  -2

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  -3

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  -4

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( -5

 هت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیماربرنامه ریزی ج -6

یکی ،وسایل و تجهیزات وآشنایی برنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیز -7

 باسایر قسمت های مرکز 

 رنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...(ب -8

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  -9

 ن پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آ -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 و کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش درهرشیفت هرشیفت کاریدر   برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه -11

 ب: سازماندهی :

 و...( تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیماران-12

 ی کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی توجه به نیازها -13

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها -14

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  -15

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها -16

 ددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، م -17

 ویزیت بیماران وارائه گزارش الزمهمراهی با پزشک به هنگام  -18

 ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و  -19

 های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان مشارکت وهمکاری در برنامه -20

 مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه  -21

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری -22

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران  -23

 ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی  ج: هدایت

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی  -24

 تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی  -25

 شاهده ، چک لیست و...(ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) م -26

 نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس  -27

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  -28

 پزشک و نظارت اجرای آن کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات  -29

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه  30

 نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری -31

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها  -32

 گروه های بازرسی   همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و -33

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه -34
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل CCUپرستار بخش  عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   CCUبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -وزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آم

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 ه دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط ب

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

یل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحل

عمال نظارت و ارزیابی فعالیت پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت ا

 ، HISمهارت ثبت اطالعات در سیستم ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، 

،آشنایی با اهداف و برنامه های  CCUدوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، گذراندن دوره تخصصی 

 استراتژیک بیمارستان 

 سلسله مراتب سازمانی: 

 ول بخشسطح باالتر : سرپرستار ، مسئ

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 پذیرش وتحویل بیمار با مدارک بیمار .1

  انجام معاینات فیزیکی الزم وثبت آن ها وگزارش موارد ضروری .2

 ارزیابی وضیعت دردوتدابیرجهت تسکین درد .3

 روانی بیماروخانواده وبه کارگیری روش های آرام سازی جهت کاهش اظطراب  –حمایت روحی  .4

 آشناسازی بیمارجهت انجام روش های تشخیصی ودرمانی .5

 ودرمانی تهاجمی و غیرتهاجمی ارائه بکارگیری تدابیرپرستاری به منظور حمایت جسمی و روانی بیماردرحین انجام روش های تشخیصی  .6

 مانیتورینگ قلب ، تشخیص دیس ریتمی های مختلف اطالع به پزشک در صورت لزوم وانجام اقدامات فوری درصورت بروز دیس ریتمی های خطرناک  .7

پیس میکر از قبیل کنترل  ارائه مراقبت های الزم پس از انجام روش های تشخیصی ودرمانی بخصوص روش های تهاجمی مانند آنژیوگرافی ، گذاشتن  .8

 ینامیک ، کنترل عوارض روش های درمانی وآموزش مراقبت از خود به بیمارو خانوادهدوضیعت همو

 هماهنگی وهمکاری با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتوانی قلبی با توجه به وضیعت مددجو .9

 ت از خود ومراقبت درمنزلمشاوره وآموزش به مددجووخانواده درزمینه شیوه های زندگی مراقب .10

 انجام اینتوباسیون درمواردضروری .11

 CPRم کدوشروع اقدامات احیاء قلب وریه اعال .12

 شوک درمواردضروریDCتنظیم وبکارگیری  .13

 به منظور تعدیل فعالیت واستراحت مددجوCCUانجام مراقبت های پرستاری روتین بخش  .14

 بررسی آزمایشات روتین بخش وگزارش موردضروری به پزشک .15

 NasotracheaIوOsotracheaIانجام ساکشن ترشحات راه هوایی ولوله تراشه ،تراکیاستومی، .16

 انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار .17

 بررسی ونظارت برصحت عملکردتجهیزات تخصصی بخش  .18

 ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده .19
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل ICUبخش پرستار  عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   ICUبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری 

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –ژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولو

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

یل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحل

مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، 

 ، HISها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان دوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ،

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح 

 
 پذیرش وتحویل بیمارومدارک بیمار .1

 اعصاب مرکزی و محیطی ، ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعی  –تنفس  –مانیتورینگ کامل سیسم های حیاتی بیمار شامل عالئم حیاتی ، قلب  .2

 انجام معاینات فیزیکی الزم ، ثبت آنها و گزارش مواردغیرطبیعی  .3

 GCSتعیین سطح هوشیاری وبررسی  .4

 حفظ مراقبت درست از راه هوایی ، تهویه ، اکسیژناسیون وانجام اینتوباسیون درمورد ضروری .5

 آموزش وتشویق مددجوبه سرفه وتنفس عمیق .6

 اتصال آرترالین ) راه شریانی( بیماربه وسیله مربوطه  .7

 گرفتن نمونه خون شریانی وسایرترشحات بدن طبق نظر پزشک .8

 بررسی آزمایشات روتین بخش مربوطه وگزارش مواردضروری به پزشک .9

 برنامه ریزی ، اجراوارزیابی برنامه مراقبت کامل از پوست .10

 حرکتی به منظور تشخیص و پیشگیری از عوارض بی حرکتی  –مراقبت از مددجویان دچاراختالت حسی  .11

 بررسی مددجودرنحوه استفاده از وسایل مصنوعی ، پروتزها وکمکی .12

 تنظیم وکنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت بیمار .13

 همکاری با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی ، درمانی وتوانبخشی  .14

 TPNانجام فرآیندتغذیه مددجواز طریق لوله های گوارشی و  .15

 تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه ونتیالتور باتوجه به وضیعت تنفسی مددجو .16

 رای اصول مراقبت و همکاری در جداسازی بیماراز ونتیالتوراج .17

 بانظر پزشک انجام اکسیژن درمانی با توجه به شرایط مددجو –خارج کردن لوله تراشه  .18

 مانیتورینگ قلب ، تشخیص دیس ریتمی های مختلف اطالع به پزشک در صورت لزوم وانجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی خطرناک .19

 شوک درمواردضروری D.Cوبه کارگیری دستگاه  تنظیم .20

 انجام حمایت های روانشناختی از بیماران وخانواده بیمار .21

 لوله تراشه، تراکیاستومی nasotracheaIو  OS0TraheaIانجام ساکشن ترشحات راه هوایی از طریق دهانی و  .22

 ( SEif careهای الزم در مراقبت از خود )تعیین نیازهای آموزشی مشاوره با بیمار و خانواده بیمار و ارائه آموزش  .23
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ، سوند فولی ، پیس میکر ، لوله تراشه و انواع درنها و ثبت و گزارش موارد غیرطبیعی chest tube  ،NGT ،IABPارزیابی عملکرد  .24

 ( ، وبرقراری میزان جریان داروهای مورد نیاز با توجه به تجویز پزشک C.V.Pکنترل فشار وریدمرکزی ) .25

 قدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت های بیمارستانی ) آموزش و پژوهش (انجام ا .26

 تنظیم میزان محرکهای حسی به منظور تقویت حسی بیمار .27

 آرام سازی محیط فیزیکی ، کنترل دما و نور سروصدای محیط و سایر عوامل و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار .28

 بی قراری حرکتی  –توهم  –هنگام بروز اختالالت شعوری همچون هذیان  انجام مراقبت های پرستاری ویژه به .29

 ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدمات انجام شده  .30
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل پرستار بخش اکوکاردیوگرافی عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   بخش اکوکاردیوگرافی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری 

یلی دکترای فیزیولوژی مدرک تحص–گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با

عمال نظارت و ارزیابی فعالیت پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت ا

 ، HIS، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم ها 

 راتژیک بیمارستان دوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ،آشنایی با اهداف و برنامه های است

 اتب سازمانی: سلسله مر

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 پذیرش بیمار وانجام هماهنگی های الزم  .1

 مش روحی ، روانی به بیمارجهت کاهش اضطراب دادن آرا .2

 گرفتن شرح حال ازبیماردرخصوص وجودبیماریهای خاص ، احساس سنگینی درقفسه سینه یاوجود درددرقفسه سینه  .3

 آماده نمودن بیمارجهت انجام تست مربوطه ، دادن پوزیشن مناسب به بیمارجهت انجام اکو .4

 ار، کمک به بیماران بدحال جهت انتقال به تخت قطع مصرف داروهای قلبی ، ناشتا نبودن بیم .5

 تعویض لباس بیمار  .6

 بیمارقبل از شروع تست BPکنترل   .7

 (بیمار، چسباندن چسب لید، وصل الکترودها(shaveاقدامات الزم جهت مانیتورینگ)چک .8

 اقدامات الزم جهت انجام تست ورزش وثبت زمان شروع  .9

 ارخون درطول مدت انجام تست همراهی با پزشک درحین انجام تست وکنترل فش .10

 کنترل وضعیت حال عمومی بیماروتوانایی اودرراه رفتن ، کنترل از نظرسنگینی قفسه سینه ودرحال درد  .11

 به پزشک معالجECGاطالعات تغییرات  .12

 کنترل دستگاه واطمینان از خاموش بودن دستگاه درپایان هرشیفت  .13

 معالج آموزش بیمارجهت شروع مجدد دارودرمانی بانظرپزشک .14

 ارائه آمارماهیانه به دفتر پرستاری وریاست  .15

 انجام سایرامورمحوله طبق دستور .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل پرستار بخش آندوسکوپی عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   بخش آندوسکوپی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی گردش خون ،آموزش  -ی ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستار

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی –بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 شروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.م

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

رت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز پرستاری ،.مهارت توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مها

یابی فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارز

 ، HISمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی مع

 راتژیک بیمارستان دوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ،آشنایی با اهداف و برنامه های است

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 رستارهم رده : پ

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :
 کسب دستوراز پزشک مربوطه  .1

 کنترل وچک کردن دستگاه آندوسکوپی واتصاالت  .2

 مصرفی  کنترل وسایل نیاز وتکمیل جایگزین کردن وسایل .3

 چک کردن وتکمیل ترالی ، اورژانس بخش آندوسکوپی  .4

 ثبت موارد مصرف داروهای مخدر .5

 همکاری بامنشی بخش جهت پذیرش بیماران وآماده کردن فرمهای وگرفتن رضایت شخصی  .6

 گرفتن شرح حال بیمار راهنمایی وآماده کردن بیمار از لحاظ روحی وآموزشهای الزم قبل از آندوسکوپی  .7

 ردن وسایل ولوازم مورد نیاز جهت آندوسکوپی آماده ک .8

 رعایت حفاظت فردی پوشیدن گان دستکش و دادن پوزیشن مناسب به بیمار جهت انجام آندوسکوپی  .9

 مسکن و...، تزریق داروهای آرام بخش  LINEگرفتن  .10

 قبل حین وبعدازآندوسکوپی ومانیتورینگ واکسیژن تراپی بیمار  بی حرکت نگه داشتن بیمار کنترل حال عمومی بیمار واطالع به پزشک کنترل عالئم حیاتی بیمار .11

 کمک همکاری با پزشک تاپایان کار آندوسکوپی  .12

 کنترل دستگاهها درپایان شیفت  .13

 انجام اقدامات سریع درمانی در مواقع اورژانس  .14

 پرکردن فرم بیوپسی همراه بامشخصات کامل بیمار .15

 ها هماهنگی بابخش پاتولوژی جهت ارسال نمونه  .16

 کنترل عالئم حیاتی در اتاق پس ازانجام آندوسکوپی  .17

 کمک به بیمار درصورت لزوم درجابه جایی ازتخت به برانکاردیاویلچر .18

 پیگیری مشاوره های بیمار درصورت نیاز  .19

 دادن آموزش های الزم به بیمار بعدازانجام آندوسکوپی  .20

 هماهنگی با بخش جهت فرستادن بیمار  .21

 ان بدحال به پرستاربخش وتحویل بیمار گزارش دادن حال بیمار .22

 تهیه کردن کلیه کمبودهای دارویی وتجهیزاتی در هر روز یا هرهفته .23

 انجام امور محوله طبق دستورمقام مافوق  .24
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل تریاژپرستار بخش  عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   تریاژبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -ودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری تحصیالت : دارا ب

وژی مدرک تحصیلی دکترای فیزیول–گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

ینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معا

عمال نظارت و ارزیابی فعالیت پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت ا

 ، HISیج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم ها ، مهارت تحلیل نتا

 راتژیک بیمارستان دوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ،آشنایی با اهداف و برنامه های است

 سلسله مراتب سازمانی: 

 طح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخشس

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

تکیه بر رعایت منشور حقوق بیمار مبتنی بر فرایند پرستاری و استناندارد های خدمات پرستاری به شرح زیر انس با ژعالوه بر وظایف عمومی وظایف تخصص پرستار تریاژ در بخش اور

 می باشد : 

 ارزیابی سریع واولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات در مدد جویان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده .-1

 احتمالی   برای شناسایی کلیه آسیب ها  ارزیابی سیستمیک وسریع )ثانویه (بیماران از سر تا پا-2

 ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار -3

 فوری مدد جو   براوردن نیازهای-4

 قرار دادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعالم کد در صورت نیاز -5

 بررسی مجدد ومتناوب بیماران -6

 تکمیل فرم بررسی تر یاژ -7

 مدد جویان در اتاق انتظار و اطالع وضعیت مدد جویان به آنها   بررسی ارتباط مناسب و موثر با خانواده-8

 اطالع به پزشک جهت ویزیت مدد جو -9

 راهنمایی و انتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستری-10                        
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 د شغلک جراحیپرستار بخش  عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   جراحیبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری 

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –ی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشک

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.

 یرفته می شود.تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذ

یل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحل

اوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مش

 ، HISها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 قبت ازبیمار ،آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان دوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مرا

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 زمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سا

 جلب اعتماد واطمینان مددجووبرقراری ارتباط حرفه ای موثر وپاسخ به سواالت ، درخواستهاومشکالت بادادن اختیار به وی  .1

 بررسی وشناخت وکسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده ودر صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک  .2

 و ثبت مشکالت و نیازهای بهداشتی مددجو تعیین .3

 تشخیص پرستاری مبتنی بردانش ، مهارت ، پژوهش ، برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف و اولویتها وثبت آن در پرونده  .4

 مشارکت و همکاری در انجام آزمایشات کلینکی و پاراکلینکی  .5

پرستاری و ثبت و پیگیری آن با توجه به تلمین نیازهای جسمی ، روانی، اجتماعی و معنوی مددجودرموارد زیر:بهداشت انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای حرفه  .6

 از سوند ودرنها ، مراقبت از) پوست ، مو، دهان(خواب ، تغذیه ، متابولیک ) رژیم های غذایی ، روش های تغذیه درمانی( ، دفع ) سوند گذاری، شستشوی مثانه ، مراقبت 

وزین روزانه ی عالئم حیاتی ، تکلستومی ، انواع تنقیه و...( تنفس ) تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی، ساکشن ، مراقبت از تراکئوستومی و...( پانسمان ، گردش خون) بررس

بکارگیری ازوسایل کمک حرکتی و...( تعادل الکترولیتها) و...( تحرک ) حرکت درتخت ، خروج از تخت، انتقال به صندلی ، تغییر وضعیت ، انجام حرکات فعال و غیر فعال ، 

سیستم عصبی و حواس  کنترل جذب ودفع، بررسی وحفظ تعادل الکترولیتی و...( مراقبت ازسیستم پوششی )مراقبت از پوست ، انواع زخمها ، پاسمان و...( مراقبت از

دی با نظارت پزشک ، تزریق خون و فرآورده های خونی ، پیشگیری و کنترل اثر درمان وعوارض جانبی پنچگانه ، بخور، داروهای خوراکی ، رکتال ، تزریقی ، مایعات وری

 ه گزارشات مربوطه آنها، ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی تالحضور تیم احیاء ارائه اقدامات پرستاری دربیماران بدحال و فوریتهاتاحضور پزشک و ثبت وارائ

 ئه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبتهاارزشیابی نتایج خدمات ارا .7

 بکارگیری روشهای تصمیم گیری وحل مشکل به کمک سایر اعضای تیم در موقعیتهای خاص و بحراتنی و حوادث غیر مترقبه .8

 شوک درمواردضروریDC تنظیم وبکارگیری -اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی و پیشگیری از حوادث شغلی  .9

معه به منظور تامین ، حفظ بررسی نیازهای آموزش ، تعیین سطح انگیزش فراگیر ، توسعه برنامه های آموزشی ، اجرای آموزش وارزیابی یادگیری در مددجو ، خانواده وجا .10

 و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی 

 مراقبت و نظارت در توزیع غذای بیماران  .11

 وره با مددجو ، در صورت لزوم ارجاع به سایرین منابع تخصصی ، حمایت اجتماعی راهنمایی ومشا .12

 مشارکت با مراکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری جهت پیگیری اقدامات مراقبتی در منزل  .13

 انجام و نظارت مستمر براقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها ازآموزش تا پژوهش  .14

 ی جهت رفع مشکالت محیطی ، حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاری و همیاری ومشارکت جامعه و پیگیری آنها همکاری با گروه بهداشت .15

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزشی ، پژوهشی  .16

 مشارکت درارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات  .17



  
 

157 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 از جسد طبق موازین شرعی نظارت و کنترل برمراقبت  .18

 )احیاء( با مشارکت در دوره های آموزش مربوطه  CPRآشنایی کامل به اصول  .19

 پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار .20

 آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهای مربوطه ، تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاری و گزارش به پزشک معالج وتحویل بالینی بخش .21

 وغیره ، مراقبت الزم قبل و بعد از انجام آزمایشات  MRIوLP، Xray،CTscanجهت آمادگی جسمی و روحی برای انجام آزمایشهای تشخیصی مانندآموزش الزم  .22

 کمک به بیماران در انجام مراقبت از خود .23

 اضطراب وکاهش درد تسکین بیمارجهت به سازی آراما تکنیکهای آموزش .24

 پرستاری تدابیر سایر و معالج دستورپزشک طبق شده تجویز داروهای به باتوجه اردردبیم تسکین درجهت ضروری اقدامات .25

 کاری شیفت درهمان بیمار به مربوط پیگیریهای نجاما .26

 درمانی دارو در بروزخطاها از پیشگیری جهت مناسب قداماتا انجام .27

 درمنزل الزم اقدامات و مراقبت درمورد صترخی وهنگام جراحی عمل انجام از خودبعد از مراقبت جهت وخانواده بیمار به آموزش .28

 عمل از بعد و قبل پرستاری مراقبتهای وانجام نظارت .29

 درمنزل الزم اقداماتآموزش  .30

 :میباشد صورت بدین وظایف شرح بیماردچارسوختگی وجود درصورت

 ..)و سوختگی وعمق سوختگی،اندازه سوزاننده،محل ماده سوختگی،نوع نوع(مددجوازنظرسوختگی وضعیت بررسی .1

 بیماریهای وجود ادم، تنفسی، وضعیت هوشیاری، قلبی، وضعیت(وروانی جسمی وازنظروضعیتجمدد وضعیت بررسی .2

 …)وروانی روحی وضعیت سوختگی، بودن غیرعمدی یا بودن عمدی کلیه، درعملکرد اختالل دیابت، مثل دیگری .3

 مراقبت تنفس، راحتی و تعداد،عمق وثبت سی،برر .. و هوایی راه انسداد حنجره، ازادم غیرموثرناشی تهویه درصورت .4

 ... و مرطوب هوای نمودن وفراهم درمانی،ساکشن اکسیژن تراشه، لوله از .5

 ،وزن ودفع، جذب وثبت کنترل ادراری، دستگاه سوندگذاری دستور، طبق بر وریدی ازمایعات استفاده وریدی، راه دسترسی به اقدام با مایعات حجم کاهش جبران جهت .6

 ... انتهاهاو کنترل عصبی، سیستم اتی،عالئمحی عالئم

 تریل،اس وملحفه ازلباس استفاده بیمار، پوست نظافت حفظ فردی، بهداشت حفظ ژنیتال، وناحیه ادراری سوند از مراقبت ایزوله، روش از بااستفاده عفونت احتمال کاهش .7

 عفونت عالئم وبررسی وکنترل ازپوست مراقبت

 ن،بد شستشوی سوختگی، محل اطراف موهای نمودن کوتاه تجویزی، دردهای ضد از استفاده روانی، آمادگی ارتباط، برقراری پانسمان، هب اقدام پوستی، صدمات ترمیم .8

 ... و زخم از برداری بانداژوکشت پوست، مرده های الیه دبرید نیاز درصورت زخم، نوع به هجتو با پانسمان عون انتخاب

 ... و فیزیوتراپی حرکات براستمرار نظارت مناسب، وزیشنپ با مفاصل شکل ازتغییر پیشگیری .9

 مافوق دستورمقام طبق سایرامورمحوله انجام .10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل داخلیپرستار بخش  عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   داخلیبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -شته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از ر

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.سالمندشناسی ، آموزش پزشکی 

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

ات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسب

عمال نظارت و ارزیابی فعالیت پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت ا

 ، HISمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آز

 راتژیک بیمارستان دوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ،آشنایی با اهداف و برنامه های است

 سلسله مراتب سازمانی: 

 خشسطح باالتر : سرپرستار ، مسئول ب

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 دن اختیار به وی جلب اعتماد واطمینان مددجووبرقراری ارتباط حرفه ای موثر وپاسخ به سواالت ، درخواستهاومشکالت بادا .1

 بررسی وشناخت وکسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت در پرونده ودر صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به پزشک  .2

 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهای بهداشتی مددجو .3

 داف و اولویتها وثبت آن در پرونده تشخیص پرستاری مبتنی بردانش ، مهارت ، پژوهش ، برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اه .4

 مشارکت و همکاری در انجام آزمایشات کلینکی و پاراکلینکی  .5

 وی مددجودرموارد زیر:بهداشتانجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای حرفه پرستاری و ثبت و پیگیری آن با توجه به تلمین نیازهای جسمی ، روانی، اجتماعی و معن .6

، مراقبت از ان(خواب ، تغذیه ، متابولیک ) رژیم های غذایی ، روش های تغذیه درمانی( ، دفع ) سوند گذاری، شستشوی مثانه ، مراقبت از سوند ودرنها ) پوست ، مو، ده

وزین روزانه ) بررسی عالئم حیاتی ، تکلستومی ، انواع تنقیه و...( تنفس ) تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی، ساکشن ، مراقبت از تراکئوستومی و...( پانسمان ، گردش خون

تها) تی و...( تعادل الکترولیو...( تحرک ) حرکت درتخت ، خروج از تخت، انتقال به صندلی ، تغییر وضعیت ، انجام حرکات فعال و غیر فعال ، بکارگیری ازوسایل کمک حرک

شی )مراقبت از پوست ، انواع زخمها ، پاسمان و...( مراقبت از سیستم عصبی و حواس کنترل جذب ودفع، بررسی وحفظ تعادل الکترولیتی و...( مراقبت ازسیستم پوش

اثر درمان وعوارض جانبی  پنچگانه ، بخور، داروهای خوراکی ، رکتال ، تزریقی ، مایعات وریدی با نظارت پزشک ، تزریق خون و فرآورده های خونی ، پیشگیری و کنترل

 قلبی تالحضور تیم احیاء ارائه اقدامات پرستاری دربیماران بدحال و فوریتهاتاحضور پزشک و ثبت وارائه گزارشات مربوطه  آنها، ارائه اقدامات اولیه احیاء

 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبتها .7

 سایر اعضای تیم در موقعیتهای خاص و بحراتنی و حوادث غیر مترقبه بکارگیری روشهای تصمیم گیری وحل مشکل به کمک .8

 شوک درمواردضروری DCتنظیم وبکارگیری  -اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی و پیشگیری از حوادث شغلی  .9

یری در مددجو ، خانواده وجامعه به منظور تامین ، حفظ بررسی نیازهای آموزش ، تعیین سطح انگیزش فراگیر ، توسعه برنامه های آموزشی ، اجرای آموزش وارزیابی یادگ .10

 و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی 

 مراقبت و نظارت در توزیع غذای بیماران  .11

 راهنمایی ومشاوره با مددجو ، در صورت لزوم ارجاع به سایرین منابع تخصصی ، حمایت اجتماعی  .12

 ت پیگیری اقدامات مراقبتی در منزل مشارکت با مراکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری جه .13

 انجام و نظارت مستمر براقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها ازآموزش تا پژوهش  .14

 همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی ، حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاری و همیاری ومشارکت جامعه و پیگیری آنها  .15

 رنامه های آموزشی ، پژوهشی مشارکت وهمکاری در ب .16

 مشارکت درارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات  .17
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 نظارت و کنترل برمراقبت از جسد طبق موازین شرعی  .18

 )احیاء( با مشارکت در دوره های آموزش مربوطه  CPRآشنایی کامل به اصول  .19

 رپاسخ سریع به زنگ اخبار بیما .20

 آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهای مربوطه ، تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاری و گزارش به پزشک معالج وتحویل بالینی بخش .21

 یشات وغیره ، مراقبت الزم قبل و بعد از انجام آزما MRIوLP، Xray،CTscanآموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی برای انجام آزمایشهای تشخیصی مانند -22

 ومراقبتهای پرستاری  مربوطه CVAانجام مراقبتهای توانبخشی و فیزیوتراپی در بیماران دچار بی حرکتی  -23

 کمک به بیماران در انجام مراقبت از خود -24
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل دیالیزپرستار بخش  عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   دیالیزبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری 

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –پرستاری گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی 

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

تباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ار

رزیابی فعالیت عمال نظارت و اپرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت ا

 ، HISها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 رستان راتژیک بیمادوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ،آشنایی با اهداف و برنامه های است

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 الیزپذیرش وارزیابی مددجوقبل از دی .1

 دیالیز مددجوجهت جسمی –بررسی وحمایت روانی  .2

 وانجام تدابیر الزم درصورت مثبت بودن آزمایشات فوق HIVبررسی وضیعت مددجواز نظر انواع هیپاتیت  .3

 رعایت اصول جداسازی درصورت مثبت بودن آزمایشات فوق .4

 برنامه ریزی واجرای واکسیناسیون براساس ضوابط مربوطه  .5

 یابی به عروق و انتخاب بهترین راه ممکنبررسی راههای دست  .6

 دستیابی به عروق به روش استاندارداز طریق فیستول /کاتترهای دوجداره ، کورتکس وسایر روشها  .7

 انجام مراقبت پرستاری از راه عروقی باز درمددجویان  .8

 تقله از راه خونرعایت اصول احتیاطات همه جانبه استانداردبه منظور پیشگیری از ابتال به بیماری های من .9

 انتخاب صافی مناسب براساس وضیعت مددجو .10

 انجام و بررسی آزمایشات قبل ،حین و بعد از دیالیز و تعیین شرایط دیالیز مددجو .11

 آماده کردن دستگاه دیالیز و وسایل مربوطه جهت وصل نمودن به مددجو .12

 اه دیالیزست کردن دستگاه به روش استاندارد،شستشو و آماده کردن ست و صافی دستگ .13

 اتصال مددجو به دستگاه دیالیز با توجه به وزن خشک و راه های دستیابی به عروق،تنظیم دستگاه بر اساس نیازهای خاص .14

 ROهماهنگی ،کنترل و نظارت بر کالیبراسیون منظم و مستمر دستگاه های دیالیز و سیستم  .15

 ضروری به پزشکبررسی نتایج ازمایشات قبل و بعد از همو دیالیز و گزارش موارد  .16

 ارائه تدابیر الزم در مواقع اظطراری از قبیل : پارگی ست و صافی،لخته شدن صافی،قطع برق،خرابی دستگاه .17

 ینه و سایر مواردارائه مراقبت های خاص حین دیالیز جهت پیشگیری از عوارض، کنترل و درمان حین دیالیز از قبیل افت فشار خون ،کرامپ عضالنی، درد قفسه س .18

 ی وضعیت مددجو از نظر میزان نیاز به هپارین و تنظیم دستگاه جهت تزریق هپارینبررس .19

 بررسی مددجو و ارائه مراقبت های خاص دارویی با توجه به ویژگی های دارو به منظور پیشگیری از عوارض .20

 بررسی مددجو از نظر عالئم کم خونی و اتخاذ تدابیر الزم با نظر پزشک .21

 فیت دیالیز درمدجویان و اتخاذ تصمیمات الزم با نظر پزشک تعیین و محاسبه میزان کی .22
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل کودکانپرستار بخش  عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   کودکانبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -رستاری تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پ

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 ناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارش

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

وز ریل مسائل مبتنی براطالعات به توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحل

عمال نظارت و ارزیابی فعالیت پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت ا

 ، HISها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

دوره  اآگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان و آشنایی بدوره های آموزشی مورد نیاز : 

 های واکسیناسیون کودکان

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 ده : پرستارهم ر

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 برقراری ارتباط مناسب با کودک و خانواده بر اساس رشد و تکامل کودک .1

 رش موارد غیر طبیعی و انحراف معیارهای استاندارد سالمتبررسی و ارزیابی وضعیت سالمت کودک و گزا .2

 بررسی وارزیابی وضعیت رشد وتکامل وانجام تدابیر متناسب با سن کودک .3

 واردتشخیص وارزیابی کودکان در معرض خطر واقدامات مراقبتی ویژه از نظر تغییرات عالئم حیاتی ، تغییرات سطح هوشیاری ودیسترس تنفسی وسایرم .4

 آموزش به خانواده ، درمود مراقبت از کودک با توجه به مراحل رشد و تکامل و مبتنی برموازین بهداشت فردیمشاوره و  .5

ستری از قبیل ایجاد تالش و پی گیری برای برنامه ریزی و اجرای تدابیر پرستاری به منظور حفاظت کودک از صدمه ناشی از حوادث و خطرات جسمی در زمان ب .6

 سوختگی ، مسمومیت ، برق گرفتگی وسایر مواردآسپیراسیون ، سقوط ، 

 برقراری محیطی ، شاد و مناسب برای کودک براساس مراحل رشد و تکامل کودک .7

 کودک برقراری زمینه مناسب جهت بازی با تاکید برضرورت وجود اتاق بازی در کلیه بخش های کودکان به منظور استمرار رشد و تکامل وکاهش اضطراب .8

 ) کمی وکیفی( وپیشگیری از کم آبی و یا دریافت اضافی مایعات در کودکانی که مایع وریدی دریافت می دارند کنترل جذب و دفع .9

 برقراری تعامل وحمایت روحی و روانی از کودک به منظورکاهش درد و اضطراب .10

 سال2مشاوره وآموزش به والدین جهت تغذیه با شیرمادربرای نوزادان وکودکان زیر .11

 ه کودک مناسب با سن وتشخیص مددجو و آموزش آن به والدینهماهنگی جهت تغذی .12

 ارزیابی وضعیت سالمت وبهداشت دهان ودندان درکودک ،آموزش به والدین وارجاع کودک درصورت لزوم .13

 ارزیابی وضعیت سالمت روانی کودک وخانواده واطالع به پزشک و در صورت نیاز انجام مشاوره های ضروری .14

 والدین درحد امکان جهت پیشگیری از محرومیت های عاطفی آنحمایت روانی از کودک و  .15

 )باتوجه به امکانات(ک برگزاری شرایط وامکانات حضورواقامت یکی از والدین درکنارکود .16

 رعایت اصول واعتقادات صحیح والدین وکودک واحترام به آن درانجام مراقبتهااز کودک .17

 از کودک وگزارش به پزشک بررسی وشناسایی مواردکودک آزاری وغفلت از مراقبت .18

 کنترل برنامه واکسیناسیون ورسم نمودارسالمتی کودک .19

 درصورت نیاز هماهنگی ، همکاری ، پیگیری وارجاع کودک به مراکز حمایتی وتوانبخشی  .20

 ثبت کلیه مواردفوق الذکر .21
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل نوزادانپرستار بخش  عنوان شغل

 13/5/95: تاریخ ابالغ   نوزادان بخش واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری 

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –رشناسی پرستاری گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کا

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

هارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: م

ارت و ارزیابی فعالیت عمال نظپرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت ا

 ، HISها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ژیک بیمارستان ، دوره تخصصی آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتدوره های آموزشی مورد نیاز : 

 مراقبت از نوزادان نارس ، آشنایی با دوره های واکسیناسیون نوزادان

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد : وظایف پست فوق

 پذیرش نوزاد -1

 تحویل مدارک مددجو -2

 برقراری  ارتباط مناسب با نوزادو خانواده -3

 بررسی وارزیابی وضعیت سالمت نوزادوگزارش موارد غیرطبیعی معیارهای استانداردسالمت -4

 انجام مراقبت های پرستاری تخصصی از نوزادنارس -5

 نداردهای مراقبت های جداسازی به روش مستقیم و غیرمستقیماجرای استا -6

 برقراری محیط ایمن وآرام  به منظور پیشگیری از تحریکات عصبی  -7

 ارائه مراقبت های ویژه به نوزادان تحت درمان با فتوتراپی ، پیشگیری از عوارض آن در نوزاد -8

 عوارض احتمالی نمونه گیری شریانی ، وریدی وسایر ترشحات بدن نوزاد با مسئولیت پزشکانجام مراقبت های قبل ، حین و پس از فتوتراپی  وپیشگیری از  -9

 گزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمایشات مکرربه منظورپیشگیریاز کم خونی احتمالی نوزاد -10

 ترمی انجام تدابیرپرستاری الزم به منظورحفظ و تثبیت درجه حرارت نوزادجهت پیشگیری از هیپوترمی /هیپر -11

 کنترل جذب و دفع به طور دقیق -12

 اکسیژن درمانی و پیشگیری از عوارض آن -13

 بررسی و ارزیابی وضعیت درد در نوزاد و استفاده از روش های کنترل درد -14

 مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد -15

 غذیه تکمیلی و از شیر گرفتن در زمینه چگونگی شروع تغذیه با شیر مادرو ت-مشاوره و آموزش  -16

، و سایر Diaper Rashبکارگیری اصول دصحیح مراقبت های پرستاری در زمینه مسئل و مشکالت شایع دوران نوزادی و شیرخوارگی)مراقبت از نبد ناف ، ورم ملتحمه، -17

 موارد(

 انجام مراقبت های الزم قبل ،حین و پس از تعویض خون -18

 میزان داروی تجویز شدهاجرای دارو درمانی با توجه به  -19

 مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واکسیناسیون ،بهداشت جسمی،تغذیه ،خواب و استراحت و سایر موارد -20

 آموزش در زمینه پیشگیری از بارداری های پی در پی -21

 پیگیری وضعیت نوزاد بی سرپرست و همکاری در ارجاع مناسب آنان -22

 ین مربوطه مرکز ساماندهی نوزادان بی سرپرستهماهنگی و همکاری با مسئول -23

 ثبت کلیه موارد فوق الذکر -24



  
 

163 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل بخش اورژانس پرستار عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش اورژانس واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -دیریت خدمات پرستاری تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، م

 مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی سالمندشناسی–گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 ک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدر

  تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

ز براطالعات به رویل مسائل مبتنی توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحل

مال نظارت و ارزیابی فعالیت پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اع

 HISبا کودکان ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت های رفتار 

 تراتژیک بیمارستان دوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های اس

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 ه : پرستارهم رد

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 خدمات پرستاری به شرح زیر می باشد:عالوه بروظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار باتکیه بررعایت منشورحقوق بیمار برفرآبیند پرستاری واستانداردهای 

 ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات درمددجویان با وضیعت بحرانی یا آسیب دیده -1

 ارزیابی سیستماتیک وسریع ) ثانویه (بیماران از سرتاپابرای شناسایی کلیه آسیبهای احتمالی -2

 ثبت مواردارزیلبی شده باتوجه به مشکل اساسی بیمار -3

 برآوردن نیازهای فوری مددجو -4

 قراردادن بیماردریکی از رده های طبقه بندی فوریتی واعالم کددرصورت نیاز -5

 بررسی مجدد ومتناوب بیماران -6

 تکمیل فرم بررسی تریاژ -7

 برقراری ارتباط مناسب وموثرباخانواده مددجویان دراتاق انتظارواطالع وضیعت مددجویان به آنها -8

 مددجو اطالع به پزشک جهت ویزیت -9

 راهنمایی وانتقال بیماران به اورژانس درصورت نیاز به بستری -10
11- CPR 
 CPRاطمینان ازعملکرد صحیح وسایل و تجهیزات اتاق  -12

 CPRاطمینان از کفایت داروهاوسرمهای اتاق  -13

 تحویل وبدون وقفه بیماربحرانی وبدحال -14

 بررسی راه هوایی بیمارواطمینان از برقراری راه هوایی مناسب -15

 ض محیطی بررسی نب -16

 بررسی سطح هوشیاری بیمار -17

 انجام اقدامات مقدماتی احیا  -18

 .شوک و.....  D.Cانجام اقدامات پیشرفته احیا شامل: برقراری راه هوایی مناسب ،لوله گذاری در صورت عدم حضور پزشک، -19

 گرفتن نمونه خون شریانی  -20

 رفع آن  مانیتورینگ قلبی وتشخیص دیس ریتمی خطرناک وانجام اقدامات الزم جهت -21

 مانیتورینگ تخصصی بیمار و انجام پالس اکسیمتری وتشخیص مشکالت تنفسی خطرناک وانجام اقدامات الزم جهت رفع آنها -22

 اکسیژن تراپی به روشهای غیر تهاجمی)بکارگیری انواع ماسک وکانوالها( -23
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ساکشن کردن مددجو)دهانی,بینی حلقی,اندوتراکئالوتراکئوستومی( -24

 ر به دستگاه تهویه میکانیکی ست کردن واتصال بیما -25

 فلبتومی درمانی با تجویز پزشک -26

 لیدECG12،18،15گرفتن  -27

 اندازه گیری قند خون مددجو با دستگاه گلوکومتری -28

 برقراری راه وریدی از طریق ورید ژوگوالرخارجی,داخلی,ورید ساب کالوین -29

 ثبت گزارش وعملکرد تیم احیا -30

 پرستاراورژانس عمومی

 CPRارتریاژیاپرستارتحویل بیمار از پرست -1

 برقراری ارتباط متناسب وموثر بابیماروهمراهان -2

 کنترل وضیعت تنفس ، قلب وعروق و هوشیاری و...بیمار -3

 و ... در پرونده بیمار –اختالل خلقی  –ناشنوایی  –ثبت مواردغیرعادی نظیر نابینایی یاکم بینایی از یک چشم یاهردو چشم  -4

 مصرف داروهای خاص و ثبت درپروندهکنترل مواردحساسیتهای دارویی یا  -5

 کنترل و ثبت بیماریهای گذشته  -6

 سالمندان ومعلولین ذهنی وگزارش به مقام مسئول در بیمارستان  –زنان  –کنترل وثبت موارد مربوط به آزارواذیت کودکان  -7

 کنترل عملکرد وتعدادمناسب تجهیزات مورد استفاده در بخش درهر شیفت -8

 لف جهت انچام اقدامات کلینکی و پاراکلینکی هماهنگی با واحدهای مخت -9

 گرفتن نمونه خون شریانی  -10

 مانیتورینگ قلبی و تشخیص دی ریتمی های خطرناک وانجام اقدامات الزم جهت رفع آنها -11

 مانیتورینگ تنفسی بیمار وانجام پالس اکسی متری و تشخیص مشکالت تنفسی خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها  -12

 ن تراپی به روشهای غیر تهاجمی ) بکارگیری انواع ماسک وکانوالها(اکسیژ -13

 بکارگیری دستگاه تهویه مکانیکی  -14

 ساکشن کردن مددجو) دهانی ، بینی حلقی، اندوتراکئال و تراکئوستومی ( -15

 فلبوتومی درمانی با تجویز پزشک -16

 لیدECG12 ،15 ،18گرفتن  -17

 ه گلوکومتراندازه گیری قند خون مددجو با استفاده از دستگا -18

 برقراری راه وریدی از طریق وریدژگوالر خارجی  -19

 CVPاندازه گیری  -20

 سایر وظایف تخصصی در این بخش به شرح ذیل می باشد:

 بکارگیری نبوالیزر -1

 لوله گذاری و..( –پیشرفته ) بکارگیری دستگاه دفیبریالتور CPRانجام  -2

 گذاشتن پیس میکرموقت خارجی  -3

 ی به روش تهاجمی اندازه گیری فشار خون شریان- -4

 ) کاتترداخلی بطن مغز EVDکنترل و مراقبت از  -5

 اندازه گیری فشاز داخل مغزی  -6

 OGTو NGTگذاشتن  -7

 انجام گاواژ والواژ معده -8

 بکارگیری دستگاه همودیالیز وانجام همودیالیز درموارداورژانس  -9

 انجام دیالیز صفاقی در صورت نیاز  -10

 و...( مخدر وسداتیو با تجویز پزشکTPAرپتوکیناز، اجرای پروتکل انفوزیون ترمبولیک ) است -11

 اجرای پروتکل بحران در بخش اورژانس -12

 اورژانس زایمان ) در مراکزی که مرکز زایمان ندارند( 

 بررسی وضیعت مادراز نظر فشارخون ، تنفس، نبض ، وعالیم پراکالمپسی یا اکلبامپسی - -1

 تحمایت تنفسی مادر و قرار دادن وی در پوزیشن راح- -2

 انجام زایمان درموارد اورژانس -3

 بررسی وضیعت نوزاد از نظرجسمی تنفسی ، جریان خون ، سطح هوشیاری و... -4

 گرم نگه داشتن نوزاد -5

 اورژانس چشم 

 گرفتن مارکوس گان ) کنترل مردمک چشم از نظیر نقص عصبی آوران مردمک( -1
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 انجام تست شیرمرجهت بررسی میزان اشک و شست و شوی مجرای اشکی -2

 اشتن سرچور قسمت های خارجی چشم ) پلک و مجرای اشکی چشمی (برد -3

 گذاشتن و خارج کردن لنزهای تماسی و پروتزهای چشمی  -4

 شستشوی ساده چشم با سرم فیزیولوژی یا آب ساده -5

 شستشوی کامل چشم با استفاده از بلفارستات  -6

  خارج کردن جسم خارجی سطحی از ملتحمه و بی حرکت کردن اجسام خارجی عمیق -7

 ، اسنلن چارت(FC ،LP ،HMاندازه گیری و ثبت حدت بینایی )  -8

 کنترل فشارخون چشم با استفاده از تونومتر -9

 تزریق زیر ملتحمه چشم -10

 گرفتن نمونه از ملتحمه جهت کشت -11

 کمپرس گرم و مرطوب  -12

 معاینه سگمان قدامی چشم با استفاده از اسلیت المپ -13

 اورژانس گوش و حلق بینی

 شستشوی گوش -1

 CSFایع خروجی از گوش از نظر افتراق با مایع بررسی م -2

 گذاشتن تامپون قدامی بینی -3

 خروج اجشام خارجی از حلق با استفاده از مانورهای هلیخ و.. -4

 اورژانس مسمومین:

 الواژ معده -1

 دادن داروهای آنتی دوت برطبق دستورپزشک -2

 درمان تشنج بیماربرحسب دستورپزشک -3

 PHاندازه گیری گازهای خون شریانی و  -4

 دادن شارکول فعال یامسهل  -5

 بررسی بیماریهای همراه  -6

 سم زدایی فوری برحسب نوع مسمومیت ) استنشاقی ، پوستی، خوراکی، و غیره(و کنترل اختالالت دمای بدن )هیپوترمی ،هیپر ترمی( -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل NICUبخش پرستار  عنوان شغل

 13/5/95غ : تاریخ ابال  NICUبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری 

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –کارشناسی پرستاری  گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

 ز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روتوانایی ها ومهارتهای مورد نیاز

نظارت و ارزیابی فعالیت  عمالپرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت ا

 ، HISها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 اتژیک بیمارستان ردوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ،آشنایی با اهداف و برنامه های است

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 
 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 
 نوزادومدارک  نوزادپذیرش وتحویل  .1

 اعصاب مرکزی و محیطی ، ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعی  –تنفس  –مانیتورینگ کامل سیسم های حیاتی بیمار شامل عالئم حیاتی ، قلب  .2

 انجام معاینات فیزیکی الزم ، ثبت آنها و گزارش مواردغیرطبیعی  .3

 اینتوباسیون درمورد ضروری حفظ مراقبت درست از راه هوایی ، تهویه ، اکسیژناسیون وانجام .4

 گرفتن نمونه خون شریانی وسایرترشحات بدن طبق نظر پزشک .5

 بررسی آزمایشات روتین بخش مربوطه وگزارش مواردضروری به پزشک .6

 برنامه ریزی ، اجراوارزیابی برنامه مراقبت کامل از پوست .7

 تنظیم وکنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت بیمار .8

 مکاری با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی ، درمانی وتوانبخشی ه .9

 TPNانجام فرآیندتغذیه مددجواز طریق لوله های گوارشی و  .10

 تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه ونتیالتور باتوجه به وضیعت تنفسی مددجو .11

 اجرای اصول مراقبت و همکاری در جداسازی بیماراز ونتیالتور .12

 بانظر پزشک انجام اکسیژن درمانی با توجه به شرایط مددجو –له تراشه خارج کردن لو .13

 انجام حمایت های روانشناختی از بیماران وخانواده بیمار .14

 لوله تراشه nasotracheaIو  رشحات راه هوایی از طریق دهانیانجام ساکشن ت .15

 ( SEif careی الزم در مراقبت از خود )تعیین نیازهای آموزشی مشاوره با بیمار و خانواده بیمار و ارائه آموزش ها .16
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 F087,00 کد شغل پرستار  عنوان شغل

 13/5/95غ : تاریخ ابال  بخشهای درمانی  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، تکنولوژی  -تحصیالت : دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری 

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –کارشناسی پرستاری گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی 

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.

 تجربه: انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود.

مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

نظارت و ارزیابی فعالیت عمال پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ،، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت ا

 ، HISها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 اتژیک بیمارستان آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استردوره های آموزشی مورد نیاز : 

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سرپرستار ، مسئول بخش

 هم رده : پرستار

 سطح پایین تر:  کمک پرستار ، منشی بخش ، خدمه بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

الت ، درخواست ن مددجو ) فرد، خانواده وجامعه ( وبرقراری ارتباط حرفه ای موثر آشنا سازی با محیط ، معرفی خود وهمکاران به مددجو پاسخ صحیح به سواجلب اعتماد واطمینا-1

محیطی امن وحفظ استقالل وکیفیت زندگی ها ومشکالت با دادن اختیار به وی بابکارگیری مهارت های کالمی وغیرکالمی ودرنظر گرفتن تفاوت های مددجویان ( ، تالش درایجاد

 وسالمت مددجو
 بررسی شناخت وکسب اطالعات از وضیعت سالمت مددجو وثبت درپرونده -2

 تعیین ، ثبت مشکالت ، نیازهای بهداشتی مددجو وتشخیص پرستاری مبتنی بردانش مهارت وپژوهش  -3

 ثبت آن درپرونده برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف واولویت ها و -4

 مشارکت وهمکاری با پزشک درانجام معاینات ونظارت برفعالیت های تیم پیراپزشکی -5

 انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای خدمات پرستاری وثبت وپیگیری آن ، باتوجه به: -6

 الف: نیازهای جسمی

 تامین بهداشت فردی) پوست ، مو، دهانو...( -1

 سایشخواب ، استراحت، آ -2

 ( ، گاواژ وانجام مراقبت های الزم NDTتغذیه : تعیین نیازهای تغذیه ای ورژیم غذایی بیمار، سوندگذاری معده ) -3

ی من ها ، مراقبت از کلستوتامین نیازهای دفعی بیمار، کنترل وارزیابی عملکرد سیستم ادراری وگوارشی ، سوند گذاری مثانه ، شست وشوی مثانه ، مراقبت از سوند ودر -4

 وانواع تنقبه

 تنفس ) تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از لوله تراشه وتراکتوستومی ( -5

 گردش خون ) کنترل عالئم حیاتی ( -6

 ری از وسایل کمکگی نظارت برایجادحداکثر تحرک دربیمار) حرکت در تخت ، خروج از تخت ، انتقال به صندلی ، تغییر وضیعت ، انجام حرکات فعال وغیر فعال بکار -7

 حرکتی

 تعادل آب الترولیت ها ) کنترل جذب ودفع ، بررسی وحفظ تعادل الکترولیتی ، توزین روزانه (- -8

 (مراقبت از سیستم پوستی ) مراقبت از پوست ومخاط ، مراقبت از انواع زخم ها کشیدن بخیه ها -9

 (محیطی مناسبمراقبت از سیستم عصبی ) کنترل سطح هوشیاری بیمارو کنترل تحریکات   -10

شویق ، اجتماعی مددجو ) ت حفظ وارتقاء کیفیت زندگی وخودکفایی در فعالیت های روزمره زندگی با مشارکت تیم توانبخشی ، اعتالی مفهوم خود در بیمار ، تطابق روانی -11

 معنوی و مذهبی مددجو براساس منشور حقوق بیماربیمار به شرکت فعال تر در تصمیم گیری های درمانی خود و ...( ایجاد محیط مناسب جهت تامین نیازهای 
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 ب:انجام مراقبت های تشخیصی ، درمانی تجویز شده درموارد زیر:

پیشگیری رده های آن کنترل اثر درمان ودادن داروهای خوارکی ، واژینال ، رکتال ، تزریقی ) جلدی ، زیرجلدی، وریدی، عضالنی وواکسناسیون ( ، مایعات وریدی ، تزریق خون وفرآو

( ،گچ گیری ، آتل گیری ، کشش پوستی ، بخیه  الیه اول  NGTگذاشتن سوندفولی ، گذاشتن سوند معده)  -EEGانجام  -ECG انجام –از عوارض جانبی آنها تغذیه کامل وریدی 

 پوست ، برقراری خط وریدی

 ج:انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء

 پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر وارائه گزارشات مربوطهه:ارائه اقدامات 

 ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجوودر صورت لزوم بررسی وبرنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبت های الزم  -1

 ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد -2

 وقیعت ها وحوادث غیر مترقبهشرکت در تیم واجرای وظایف از پیش تعیین شده در م -3

 اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو وپیشگیری از حوادث احتمالی  -4

 سرپرستی ونظارت مستمر برحسن اجرای اقدامات توسط سایر اعضای گروه پرستاری -5

یابی یادگیری در مددجو ، خانواده وجامعه به منظور تامین ، حفظ و بررسی نیازهای آموزشی ، تعیین سطح انگیزش ، توسعه برنامه های آموزشی ، اجرای آموزش وارز -6

 ارتقاء سطح سالمت 

 ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل -7

 راهنمایی ومشاوره بامددجو، درصورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی واجتماعی -8

 آماده سازی مددجو جهت ترخیص  -9

 ی واقدامات مراقبتی در منزل پس از ترخیص با هماهنگی مرکز درمانیپی گیری وارائه خدمات پرستار -10

 انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها ) آموزش و پژوهش ( -11

درسه ، کارخانه و...( م همکاری باگروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی، حفاظتی وخدماتی با استفاده ازهمفکری وهمیاری ومشارکت جامعه ) فرد ، خانواده ، گروه ، -12

 وپیگیری آن ها

پژوهشی ) آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی ها ، آموزش دانشجویان پرستاری وسایر اعضای گروه بهداشتی  –شرکت دردوره های آموزشی وهمکاری دربرنامه ریزی آموزشی  -13

 درمانی همکاری درانجام پژوهش های مورد نیاز در جهت اعتالی کیفیت خدمات پرستاری(

 شارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی وبهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدماتم -14

 مراقبت ازبیماردرحال احتضار وخانواده بیمار ونظارت برامر مراقبت از جسد مطابق موازین شرعی  -15

 م شدهتحویل بخش از پرسنل شیفت قبل وبه پرسنل شیفت بعد بربالین بیماران و گزارش اقدامات انجا -16

 وی تیم پزشکی شرکت و همراهی با پزشکان در ویزیت بیماران گزارش واقدامات انجام شده مشاهدات و پاسخ های بیمار جهت تعیین خط مشی درمانی مناسب از س -17

 ثبت کلیه اقدامات انجام شده   -18

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحدسازمانی به شرح ذیل می باشد:

 ن مددجو وبرقراری ارتباط حرفه ای موثر وپاسخ به سواالت ، درخواستها ومشکالت بادادن اختیار به وی جلب اعتمادواطمینا -1

 بررسی وشناخت وکسب اطالعات از وضیعت سالمت مددجو وثبت در پرونده ودر صورت تغییر در وضیعت عمومی بیمار اطالع به پزشک -2

 تعیین و ثبت مشکالت و نیازهای بهداشتی مددجو -3

 رستاری مبتنی بردانش ، مهارت، پژوهش ، برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف و الویتها وثبت آن در پرونده تشخیص پ -4

 مشارکت وهمکاری در انجام آزمایشات کلنیکی و پاراکلنیکی  -5

جسمی ، روانی اجتماعی و معنوی مددجو در موارد زیر: بهداشت  انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای حرفه پرستارو ثبت و پیگیری آن با توجه به تامین نیازهای -6

بت از سوندودرنها، مراقبت از ) پوست ، مو، دهان ( خواب ، تغذیه، متابولیک، ) رژیم های غذایی، روش های تغذیه درمانی ( ، دفع ) سوند گذاری ، شستشوی مثانه ، مراق

فسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از تراکئوستومی و...( پانسمان ، گردش خون) بررسی عالئم حیاتی ، توزین کلستومی ، انواع تنقیه و ...( تنفس ) تمرینات تن

ایل کمک حرکتی و...( تعادل روزانه و...( تحرک ) حرکت در تخت ، خروج از تخت ، انتقال به صندلی ، تغییر وضیعت ، انجام حرکات فعال و غیر فعال ، بکار گیری از وس

ستم مان و...( مراقبت از سیکترولیتها ) کنترل جذب و دفع ، بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و ...( مراقبت از سیستم پوششی ) مراقبت از پوست ، انواع زخمها ، پانسال

رآوردهای خونی ، پیشگیری و کنترل اثر درمان و عصبی و حواس پنج گانه ، بخور، داروهای خوراکی ، رکتال ، تزریقی ، مایعات وریدی با نظارت پزشک ، تزریق خون و ف

 هزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطعوارض جانبی آنها ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی تا حضور تیم احیاء ارائه اقدامات پرستاری در بیمارستان بدحال و فوریتهاتا حضور پ

 ررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبتها ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم ب -7

 بکار گیری روشهای تصمیم گیری و حل مشکل به کمک سایر اعضای تیم در موقعیتهای خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه -8

 اقدامات در جهت تامین ایمنی وپیشگیری از حوادث احتمالی  -9

توسعه برنامه های آموزشی ، اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری درمددجو، خانواده وجامعه به منظور تامین ، حفظ بررسی نیازهای آموزش ، تعیین سطح  انگیزش فراگیر،  -10

 وارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی

 مراقبت و نظارت در توزیع غذای بیماران -11

 ، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایت اجتماعیوراهنمایی و مشاوره با مددج -12
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 ارکت با مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری جهت پیگیری اقداامات مراقبتی در منزلمش -13

 انجام و نظارت مستمر براقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ازآموزش تا پژوهش  -14

 جامعه و پیگیری آنها همکاری با گروه بهداشتی جهت  رفع مشکالت محیطی ، حفاطتی و خدماتی با استفاده از همکاری وهمیاری ومشارکت -15

 مشارکت و همکاری در برنامه آموزشی، پزوهشی  -16

 مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات -17

 نظارت وکنترل برمراقبت از جسد طبق موازین شرعی  -18

 ربوطه )احیاء( بامشارکت در دوره های آموزش م CPRآشنایی کامل به اصول  -19

 پاسخ به زنگ اخبار بیمار -20

 آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشهای مربوطه ، تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاری و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی بخش  -21

 اقبت الزم قبل و بعد از انجام آزمایشات و غیره ، مرMRIوRAY- Scan- ctوLPآموزش الزم جهت آمادگی جسمی و روحی برای انجام آزمایشهای تشخیصی مانند  -22

 ومراقبتهای پرستاری مربوطه CVAانجام مراقبتهای توانبخشی و فیزیوتراپی در بیمارستان دچار بی حرکتی  -23

 کمک به بیماردر انجام از خود -24

 مل گذارنده باشدرابه صورت کاCPRانجام اینتوباسیون طبق دستورپزشک ومواردضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون و  -25

ی ، کمک ی و غیر تهاجمبررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب ، انجام تستهای آزمایشگاهی ، آنزیمهای قلبی ، کنترل انجام آزمایشات تشخیص تهاجم -26

 مربوطه  به بیماروپزشکدر انجام تستها ، مانیتورینگ قلبیو همودینامیک بیمار و گزارش مورد غیر طبیعی به پزشک

 بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی  -27

 تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق در صورت امکان دستورپزشک  -28

 کمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد -29

 ورت وجودتغییر وضیعت بیمار هر دو ساعت در تخت ) برای پیشگیری از زخم بستر( و مراقبت از زخم بستر در ص -30

 شده که به حالت به پشت خوابیده قرارداردsedateدربیمارفاقد هوشیاری یا Airwayاستفاده از  -31

 ساعت 24-72مراقبت از لوله تراشه در بیماراینتوبه از نظر حفظ راه هوایی ، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد از  -32

 حفظ بهداشت دهان در هر شیفت  -33

 پزشک نفی بیمار به هر صورت ممکن ) اکسیژناسیون با ماسک یا نازال ، ونتیالسیون مکانیکی در بیماراینتوبه یا بیمار با تراکئوستومی ( تارسیدحفظ ونتیالسیون کا -34

 ساکشن لوله تراش یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحیح وارزیابی رنگ حجم ، غلظت و بوی ترشحات  -35

 C.V.PLineوNGTوtube.chest زشک در انجام پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی وکنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانندکمک به پ -36

 دستگاه ونتیالتورواقدام مناسب جهت رفع مشکلAIarmتوجه به  -37

 کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی آسپراسیون  -38

ی مرتب چشمها ، استفاده از پماد یا قطره چشمی ، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک زدن از دست داده اند ، باال مراقبت از چشمهای بیمار شامل بررس -39

 شده اندpupiIedemaآوردن سرتخت در بیمارانی که دچار 

 ت از بیمار در زمان اضطرابمراقبت روانشناختی ، آشنا سازی خانواده با محیط فیزیکی ساعات مالقات ، گزارش وضیعت بیمار، حمای -40

 کنترل عالئم سایکوز در بیماران -41

 رعایت نکات استریل ، پیشگیری و کنترل عفونت در کلیه موارد: بیمار، پرستار، دستگاهها، وسایل محیط و... -42

 کنترل تورگورپوستی وادم -43

 بررسی اداری بیمار -44

 بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و گزارش جهت اقدام الزم  -45
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل پرستار کمک  عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخشهای درمانی  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 تحصیالت : مدرک کمک پرستاری

 سال سابقه کار در بیمارستان 1 تجربه: 

 فیزیکی، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات

تراتژیک بیمارستان ، دوره تخصصی دوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های اس

 نوزادان مراقبت از نوزادان نارس ، آشنایی با دوره های واکسیناسیون

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : پرستار

 هم رده : کمک پرستار

 سطح پایین تر:  کمک بهیار

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه  -1

 ی اولیه مددجو برحسب صالحدید سرپرست مربوطه شامل :تامین نیازهای بهداشت -2

، ماساژ ، تغییر  حمام دادن یا کمک درحمام کردن دهان شویه ، امورنظافتی مانند شستن دست وصورت ، کوتاه کردن ناخن ها ، تعویض البسه ، مرتب کردن مددجو -3

 وضیعت ، شیو

 دکمک در خوردن غذا به مددجویانی که قادربه این کار نیستن -4

 دادن لگن ولوله به مددجویان نبا به نیاز بیمارو شست شووضدعفونی آنها بارعایت اصول بهداشتی -5

 کمک به مددجو درحرکت و نقل و اتقال ) راه رفتن ، انتقال به برانکاردو صندلی چرخدارو ...( -6

جمع آوری آنها پی از اتمام کار، شست  شوی وسایل ودرصورت لزوم انتقال آماده کردن وسایل الزم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستاران ) وسایل پانسمان و...(  -7

 برحسب سیاست بیمارستان به مرکز استریلیزاسیون

 آماده کردن تخت ها ) یا بابدون بیمار( وبرانکارد -8

 شمارش البسه قبل از تحویل به رخشورخانه وهنگام تحویل گرفتن آنها -9

: برقراری ارتباط دادن وضیعت مناسب به بیمار، حفظ محیط مناسب برای معاینه ، برداشتن پوشش ودر معرض قراردادن عضو آماده کردن بیماربرای معاینه پزشک شامل -10

 مورد معاینه در دسترس قراردادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه با رعایت موازین شرعی و اصول طرح انطباق امور پزشکی با شرح 

 زات پزشکی موجود ) تخت بیمار، میز بیمار، مانیتورینگ ها، وسایل کمک تنفسی و...( پاکیزه نگه اشتن کلیه وسایل و تجهی -11

 مراقبت درحفظ ونظم و نظافت بخش و پاکیزگی و شست وشوی کلیه لوازم بخش  -12

 تحویل وسایل بخش طبق روتین در هرشیفت  -13

 شیشه های ساکشن و... –افت و ضدعفونی آنها مانندکیسه های اداری تخلیه کردن ترشحات ، کلیه کیسه ها و ظرفهایی که نیاز به تخلیه داردوهمچنین نظ -14

 مشارکت در انجام آنها بیماران طبق دستور وروتین بخش  -15

 حفظ امنیت بیماردر رابطه با پیشگیری از بروز حوادث احتمالی -16

 کمک در امرتوانبخشی مددجو) کمک دربکاربردن چوب زیربغل( -17

 ی انجام مراقبت از جسد طبق موازین شرع -18

 حفظ و نگهداری وسایل و اموال شخصی بیماربراساس سیاست های مرکز مربوطه  -19

 جمع آوری وکنترل نمونه های آزمایشگاهی تحت نظارت پرستارمربوطه -20

 انجام کلیه امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه  -21

 

 

 



  
 

171 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل ماما عنوان شغل
 13/5/95تاریخ ابالغ :    واحد تابعه

 رازاحشرایط  

 

 ماماییدارا بودن حداقل کارشناسی  : تحصیالت

 سال سابقه کار 1: حداقل تجربه

آشنایی  –کامپیوتر آشنایی با  - بلوک زایمانآشنایی با استانداردهای اعتباربخشی  - مراقبت های ماماییآگاه به اصول ز: توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 با مهارت های رفتاری و ارتباطی

  ره های آموزشی مورد نیاز :دو

  سلسله مراتب سازمانی:

 مترون -مامای مسئول  سطح باالتر:

 منشی بخش –پرسنل خدماتی بخش  تر: سطح پایین

 مامای بلوک زایمان :هم رده  

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 با پزشک در معاینه و تجویز دارو  به بیمار همکاری  .1

 انجام زایمانهای طبیعی و دادن دستورات بهداشتی  الزم به مادران قبل از وضع حمل  .2

 انپس از زایم نظارت در نظافت بخش و بیماران و انجام دستورات بهداشتی و طبی مربوط به مادر و نوزاد و مراقبت با اجرای این دستورات در مراحل پیش و  .3

 صدور گواهی والدت وگزارش والدت   تهیه پرونده پزشکی جهت مادر و  .4

 تزریق داروهای مورد نیاز بنا به تجویز پزشک  .5

 طرح ریزی ،تنظیم برنامه و رهبری و نظارت بر خدمات مامائی   .6

 ارزشیابی کار کارکنان مامائی و ارشاد آنها و تنظیم و فرستادن گزارش برای مسئولین مربوطه    .7

 یدگی به نیازهای مامائی بیمارستان و در خواست وسایل مورد نظررس  .8

 همکاری در اجرای برنامه های تحقیقاتی از نظر بهداشت زنان باردار و علل سقط جنین و غیره   .9

 طرح ریزی و اجراء برنامه های بهداشت عمومی  .10

 شرکت درکنفرانس ها و سمینارهای مامائی  .11

 رانشرکت و اداره کالس های آموزش ماد .12

 انجام سایر امور مربوطه.  .13
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل پرستار بخش اعصاب و روان عنوان شغل
 12/5/95تاریخ ابالغ :   بخش اعصاب و روان واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 کارشناسی ارشد پرستاریسالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا 

 انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود. : تجربه

مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات  مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،ز: توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

و ارزیابی مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت .اری ،به روز پرست

 ت کنترل خشم ، مهار HISفعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان : دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 سرپرستار ، سوپروایزر ، مسئول شیفت ، مدیر خدمات پرستاری: سطح باالتر 

 سایر پرستاران م رده :ه

 بهیار ، کمک بهیار ، خدمه بخش  سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 شرح به مراقبتی واستانداردهای پرستاری یندبرفرآ ومبتنی مددجو منشورحقوق بررعایت باتکیه روان پرستاردربخش تخصصی وظایف ، عمومی بروظایف عالوه  

 :باشد می زیر

 مددجو پذیرش -1

 : شامل که آن وخانواده روانی ی مددجو ارزیابی-2

 مقیاس و ابزارها براساس روانی و فیزیکی وضعیت معاینه ، مصاحبه ، مشاهده تکنیک از استفاده با ) معنوی اجتماعی روانی جسمی ( بهداشتی وضعیت با رابطه در اطالعات آوری جمع

 موارد سایر و مددجو، سوابق ، نهادها ، ها سازمان ، مراکز ، درمانی تیم اعضاء ، پرونده شامل که منابع سایر و خانواده و مددجو از استاندارد های

 استاندار معیارهای براساس آنها بندی طبقه و اطالعات وتحلیل تجزیه-3

 پرستاری های برتشخیص مبتنی مددجو مشکالت تشخیص و تعیین -4

 وهرمددج برای انفرادی شیابیارز معیارهای یا انتظار مورد برآیندهای تعیین -5

 ومددج تشخیصی های اولویت براساس پرستاری های مراقبت اجرای منظور به ریزی برنامه و طراحی-6

 زیر موارد قبیل از خانواده و مددجو جهت )پرستاری روان مداخالت ( مراقبتی طرح انجام و اجرا -7

 گذشته تطابقی های توانایی مجدد کسب یا اصالح رمنظو به وخانواده مددجو وگروهی فردی مشاوره انجام :الف

 )دیده پرستاردوره پرستاریا روان توسط (زیر های مهارت از استفاده با ناتوانی و عوارض از پیشگیری و روانی سالمت ارتقاء و تقویت :ب

  درمانی ارتباط -

 در بحران مداخله -
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل  سرپرستار عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   خشهای درمانیب واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 RNو مدرک دارا بودن حداقل کارشناسی ارشد پرستاری : تحصیالت

 RNمدرک اتاق عمل یا بیهوشی و  یا دارا بودن حداقل کارشناسی پرستاری

 اتاق عملسال سابقه کار در بخش 1: مدرک کارشناسی ارشد: حداقل تجربه

  اتاق عملسال سابقه کار در بخش  3اقل مدرک کارشناسی:حد

مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات  مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار،ز: توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

ی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاری ، مهارت مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبت.به روز پرستاری ،

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISتحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ،  40،  عت دوره های مدیریت عمومیسا 40گذراندن حداقل  دوره های آموزشی مورد نیاز :

 مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر سطح باالتر :

 سرپرستار هم رده :

 پرسنل بخش: سطح پایین تر 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

تی به شرح واستانداردهای مراقب تاریشرح وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرس

 زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت -1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  -2

 جرای استانداردهای مراقبتی برنامه ریزی درجهت ا -3

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  -4

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( -5

 برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار -6

الورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیزیکی ،وسایل و تجهیزات وآشنایی برنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید -7

 باسایر قسمت های مرکز 

 برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...( -8

 کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  برنامه ریزی جهت ارتقاء -9

 پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن  -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 شیفتو کنترل عملکرد تجهیزات مورداستفاده دربخش درهر هرشیفت کاریدر   برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه -11

 ب: سازماندهی :

 تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...(-12

 توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی  -13

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها -14

 راقبت های پرستاری درمواقع اورژانس انجام م -15

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها -16

 شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت  -17

 ویزیت بیماران وارائه گزارش الزمهمراهی با پزشک به هنگام  -18

 مورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و ...(ثبت و گزارش کلیه ا -19

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان -20

 مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه  -21

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری -22

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران  -23
 

 ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی 

 کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی  -24

 حت سرپرستی تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل ت -25

 شاهده ، چک لیست و...(ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) م -26

 وازین شرع مقدس نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با م -27

 ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان  -28

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن  -29

 مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه  30

 ی تعرفه های پرستارینظارت برحسن اجرا -31

 نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها  -32

 همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی   -33

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه -34
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل بهیار عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخشهای درمانی واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 دیپلم بهیاری : تحصیالت

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل  : تجربه

 ، مهارت کار گروهی مهارت ارتباطی و رفتاری ز: توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 : دوره های آموزشی مورد نیاز 

  اتب سازمانی:سلسله مر

 مدیر خدمات پرستاری ، مدیر ، مدیر بهبود ، رئیس بیمارستانسطح باالتر :

 سایر دبیران کمیته هاهم رده : 

 -  سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کسب دستور و برنامه کار از مسئول شیفت -1

 اشتی درمانی و انتقال بیمار از بخش به بخشکمک در امر پذیرش ، ترخیص و انتقال مددجویان به / از مراکز بهد -2

 تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو شامل : تامین بهداشت و پوست و مو تامین بهداشت دهان و دندان -3

 لوله معده )کمک در تامین نیازهای تغذیه ای مددجو شامل : کمک در دادن غذا به بیمارانی که نمی توانند به تنهائی غذا بخورند و تغذیه به وسیله  -4

 گاواژ(

 کیسه کلستوئی و ...( –تعویض –انما  –لگن  –تامین نیازهای دفعی مددجو )استفاده از لوله  -5

 کمک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن)استفاده از کیف آب گرم ، یخ ، پاشویه و غیره ( -6

 بدون بیمار ( و برانکارد –آماده نمودن تخت ها)با بیمار  -7

 خت و راه رفتن ویکمک به خروج بیمار از ت -8

 کنترل عالئم حیاتی ، جذب و دفع مایعات و ثبت در پرونده -9

 گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل مدفوع ، ادرار ، خلط -10

 حضور در زمان تحویل شیفت با حضور پرسنل و گزارش اقدامات انجام شده -11

غییرات حال مددجویان و گزارش به سرپرست مربوطه و ارائه آموزشهای الزم برقراری ارتباط موثر و مداوم با مددجویان و پاسخ به آنها و مالحظه کلیه ت -12

 به مددجو و همکاران زیر گروه

 گزارش و ثبت مراقبتهای انجام شده به طور کامل از بیماران در پرونده بالینی بیماران -13
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس رادیولوژی عنوان شغل
 18/7/95ابالغ : تاریخ   تصویربرداری واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

ت پرتویی ظمدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی ) رادیولوژی ( ، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته رادیوبیولوژی و حفا تحصیالت :

ر اری پزشکی )سی تی اسکن ( مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی د، نانوتکنولوژی پزشکی ، فیزیک پزشکی ، فناوری تصویربرداری پزشکی ، فناوری تصویربرد

 رشته تکنولوژی پرتوشناسی)رادیولوژی(

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل ه : تجرب

ارهای آمار و اطالعات ، مهارت عیب یابی ابزارهای گیری ابز مهارت برقراری ارتباط با بیمار ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت به کار ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

مهارت اعمال حفاظت  رادیولوژی و رادیوگرافی ، مهارت تزریق ماده حاجب با نظارت و سرپرستی پزشک ، مهارت انجام فنون ساده و پیشرفته و تخصصی رادیوگرافی ،

 کالیبراسیون و تمیزکردن دستگاهها .-نگهداری –سازی  ، مهارت آمادهدرمقابل اشعه)برای خود ،بیمار و سایرافراددرمعرض اشعه(

 :ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط ، آشنایی با روشهای رایج تصویربرداری ، احیای قلبی و ریوی پایهدوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 رئیس بخش ، مسئول شیفت ، سوپروایزر : سطح باالتر 

 کارشناس رادیولوژی :هم رده 

 کاردان رادیولوژی ،منشی رادیولوژی سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 
 :باشد می ذیل شرح به سازمانی واحد وظایف براساس الذکر فوق پست وظایف

 یرادیولوژ فنی مسئول ونظارت باهمکاری آموزشی های برنامه وانجام ریزی رحط-1

 زیونسا پرتوهای کاربا برای مناسب وشهایر انتخاب بمنظور مطالعه -2

 گرافی انجام بمنظور بیماران به الزم دستورات دادن -3

 دپذیرباش امکان عکسبرداری بیماربرای عضو مشاهده که نحوی به رادیولوژی بیمارزیردستگاه نمودن آماده -4

 آید می بیماربعمل نظر ورد عضو از رادیوگرافی جهت که فنی عوامل وسایر الزم شعشعت مدت به باتوجه دستگاه وبکارانداختن نمودن آماده به امورمربوطه انجام -5

 مربوطه مسئول به دستگاه نقص موارد واعالم رادیوگرافی دستگاههای مختلف قسمتهای وکنترل بررسی -6

  رادیولوژیست دستورات براساس فوق امور انجام بهنگام های تکنسین کنترل راهنمایی -7

  آن به مربوطه نتایج وارائه وپیشترفته پیچیده موردتکنیکهای در مطالعه -8

 )رادیولوژی فنی ئولمس ( رادیولوژیست نظارت تحت پرتوها کنترل ذیصالح ومراکز سازمانها با وهمکاری دستگاهها وکاربرد نگهداری درنحوه همکاری -9

 همربوط مسئول نظر تحت افراد کار برنحوه نظارت-10

 شغلی زمینه در پیشرفتها آخرین ومطالعه آموزشی ریزی مهدربرنا شرکت -11

 رادیوگرافی دستگاه کلیدهای کنترل -12

  رادیولوژیست نظارت تحت پرتوها برابر در افراد حفاظت بمنظور مناسب روشهای انتخاب زمینه در مربوطه کارشناسان با همکاری-13

  بیمار وهمراه بیمار جهت مناسب حفاظتی وسایل از استفاده -14

  زمانی شده تنظیم برنامه براساس ساده های گرافی انجام -15

 یگراف انجام از بیمارقبل ازآمادگی یافتن اطمینان -16

 همربوط واحد به ها کلیشه تمامی تحویل -17

  درخواست های برگه پشت یا درپایین )پرسنل نام تاریخ، انجام، ساعت درج ( پرسنلی مهر به درخواست های برگه نمودن مهمور -18

  آن ثبت و تنظیمی برنامه براساس پرتابل گرافی انجام -19

 - ) مربوطه پزشک ، سن ، تاریخ ، مراجعه نوع بیمار، نام(بیمار مشخصات ودرج شده تهیه های کلیشه نمودن پاکت-20

 یبعد شیفت تاحضورکارکنان حضوردرشیفت بعد نوبت به شیفت تحویل -21

 نیاز صورت در سونوگرافی و گرافی از قبل آمادگی جهت بیماران به مالز راهنمایی ارائه -22

 نیاز صورت در سونوگرافی و گرافی از قبل آمادگی جهت بیماران به الزم لباس از استفاده -23

  مربوطه کشیک در شده انجام وسونوگرافی گرافی درخواست های برگه تمام ثبت -24

 مافوق قامم دستور طبق امورمحوله سایر انجام -25
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کاردان رادیولوژی عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   تصویربرداری واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های تکنولوژی پرتوشناسی ) رادیولوژی (  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل ه : تجرب

گیری ابزارهای آمار و اطالعات ، مهارت عیب یابی ابزارهای  مهارت برقراری ارتباط با بیمار ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت به کار ز:ا ومهارتهای مورد نیاتوانایی ه

) به استثنای تخصصی رادیوگرافی ساده و پیشرفته و  تکنیکهایرادیولوژی و رادیوگرافی ، مهارت تزریق ماده حاجب با نظارت و سرپرستی پزشک ، مهارت انجام 

 کالیبراسیون و تمیزکردن دستگاهها .-نگهداری –مهارت آماده سازی ، فلوروسکوپی(

 :ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط ، آشنایی با روشهای رایج تصویربرداری ، احیای قلبی و ریوی پایهدوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 کارشناس رادیولوژی،رئیس بخش ، مسئول شیفت ، سوپروایزر : باالتر  سطح

 کاردان رادیولوژی هم رده :

 منشی و خدمه رادیولوژی  سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 :باشد می ذیل شرح به سازمانی واحد وظایف براساس الذکر فوق پست وظایف

 - .باشد پذیر امکان عکسبرداری برای بیمار عضو مشاهده که بنحوی لوژیرادیو دستگاه زیر بیمار نمودن آماده-1

 .آید می عمل به بیمار موردنظر عضو از فلوروسکوپی ویا رادیوگرافی جهت که فنی عوامل وسایر الزم تشعشع مدت به توجه با دستگاه انداختن وبکار نمودن آماده-2

 یرادیوگراف دستگاه کلیدهای کنترل-3

 تصویربرداری واحد نیاز مورد وداروهای لوازم تهیه جهت در اقداماتی-4

  وماهانه هفتگی اقدامات وگزارش آمار وتنظیم تهیه-5

 وتحقیقات آموزشی های برنامه وانجام ریزی طرح در مربوطه کارشناسان با همکاری-6

 دوار تازه وپرسنل کارآموزان وعملی تئوری اموزش-7

 مربوطه احدو رادیولوژیست نظارت وتحت برابرپرتوها در افراد حفاظت منظور به مناسب روشهای انتخاب زمینه در مربوطه کارشناسان با همکاری-8

  روزانه کارهای انجام در کارشناسان با مشارکت-9

 تصویربرداری بخش سوپروایزر نظارت تحت مربوطه امور سایر انجام-10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کاردان آزمایشگاه عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   آزمایشگاه واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 مدرک تحصیلی کاردانی در رشته علوم آزمایشگاهی : تحصیالت 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل ه : تجرب

ق اصول علمی ؛ مهارتهای تشخیص آزمایشگاه روتین؛ مهارت بررسی آزمایشگاهی خون، دیگر مایعات  و انساج بدن انسان طبمهارت  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 آموزش به بیمار؛ مهارت آماده سازی ، نگهداری ، کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاهها

 ریتضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی ؛ اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ؛ روشهای صحیح نمونه گی :دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ، کارشناس آزمایشگاهمدیر  ،رئیس بخش ، مسئول شیفت ، سوپروایزر : سطح باالتر 

 کاردان آزمایشگاه هم رده :

 تکنسین آزمایشگاه سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 

 کنترل نمونه از نظرکیفیت و کمیت قبل از انجام آزمایش -1

 نظر کیفیت و کمیت و تاریخ مصرف آنها کنترل محلولها از -2

 کنترل کیفی دستگاه قبل از انجام آزمایش و حین انجام آزمایش و درصورت داشتن هرگونه مشکل و نارسایی ، گزارش به مقام مسئول -3

 استفاده از استانداردها و مواد تعیین شده جهت تثبیت نتایج به دست آمده -4

 و سیتولوژی مشارکت در انجام آزمایشهای آسیب شناسی -5

 انجام نمونه برداری استاندارد براساس نوع نمونه در صورت نمونه برداری -6

 انجام آزمایش در بخشهای محوله براساس استانداردهای تعریف شده -7

 انجام آزمایش مجدد روی نمونه های بیش و کمتر از حد نرمال -8

 ل در صورت داشتن سابقه بیماریکنترل سابقه افراد در صورت بدست آمدن نتایج کمتر و بیش از حد نرما -9

 انجام آزمایشهای مجدد در موارد مشکوک -10

 تطبیق اتیکت ظروف نمونه برداری بانمونه برداری اخذ شده در صورت نمونه برداری -11

 کنترل محلولهای ظروف در صورت داشتن محلول در نمونه برداریها -12

 انجام نمونه گیری مجدد در صورت مشکوک بودن نمونه و نتیجه آن -13

 رفتن شرح حال در صورت نتایج بدست آمده غیر معقول از بیمار و در خصوص بعضی آزمایشات )کشت(گ -14

 ثبت و نگهداری نتایج براساس استانداردهای تعریف شده -15

 رعایت اصول ایمنی آزمایشگاهی -16

 همکاری با کارشناسان آزمایشگاه در انجام وظایف مربوطه جهت ارجاع -17

 رعایت اصول ایمنی آزمایشگاهی -18

 کاری باکارشناسان آزمایشگاه در انجام وظایف مربوطه جهت ارجاعهم -19

 انجام آزمایشهای ساده و استاندارد آزمایشگاهی و نگهداری سوابق مربوطه -20

 قالب گیری نمونه های ارسالی -21

 برش نمونه ها و رنگ آمیزی و آماده سازی و نوشتن شماره الم ها -22

 بایگانی بلوکها و المها و حفظ سوابق مربوطه -23
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ویض مایعات دستگاههای آزمایشگاهیتع -24

 همکاری در تایپ و جوابدهی به آزمایشها -25

 همکاری درتهیه المهای آموزشی و هماری باکارشناسان در انجام فعالیتهای علمی و کاربردی -26

 تنظیم گزارش کارهای جاری آزمایشگاهی ئ ارائه آن به مسئول ذیربط -27

 وزشی درجهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آم -28

 انجام سایروظایف محوله بر طبق دستور مافوق -29
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس آزمایشگاه عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   آزمایشگاه واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

اکارشناسی ارشدیادکترای علوم آزمایشگاهی ، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا دریکی از رشته های بیوشیمی بالینی ، مدرک تحصیلی کارشناسی ی: تحصیالت 

سی ، خون اانگل شناسی پزشکی ، ویروس شناسی پزشکی ، ایمنی شناسی پزشکی ، بافت شناسی ، میکروب شناسی پزشکی ، سم شناسی ، هماتولوزی ، باکتری شن

 یشگاهی و بانک خون )هماتولوژی ( ، ژنتیک انسانی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهیشناسی آزما

 مدرک تحصیلی دکترای تخصصی در رشته های آسیب شناسی تشریحی و بالینی ، علوم آزمایشگاهی.

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل ه : تجرب

بررسی آزمایشگاهی خون، دیگر مایعات  و انساج بدن انسان طبق اصول علمی ؛ مهارتهای تشخیص آزمایشگاه روتین و مهارت  ز:د نیاتوانایی ها ومهارتهای مور

هارت دهی آزمایش ؛  ماختصاصی ؛ مهارت اعمال روش کنترل کیفی در آزمایشگاهای بالینی ؛ مهارت به کارگیری فرآینداستانداردروشهای آزمایشگاهی ؛ مهارت گزارش 

 آموزش به بیمار؛ مهارت آماده سازی ، نگهداری ، کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاهها

 تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی ؛ اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ؛ روشهای صحیح نمونه گیری :دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر  ،بخش ، مسئول شیفت ، سوپروایزر رئیس : سطح باالتر 

 کارشناس آزمایشگاه هم رده :

 کاردان آزمایشگاه سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 

 نظارت مستمربرفعالیتهای آزمایشگاه و ارائه گزارش به مسئولین مربوطه -1

 انجام کنترل کیفی آزمایشات و تجهیزات در بخشهای مختلف آزمایشگاهی -2

 ری باکمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهیهمکا -3

قع موادمصرفی بخش نظارت و کنترل کیفیت و چگونگی مصرف کیتها و دقت در امور مربوط به آن)موجودی ، تاریخ انقضاء و... ( و اقدام الزم جهت درخواست به مو -4

 مربوطه.

 رش آنهامشارکت در تهیه بلوکهای آسیب شناسی و ب -5

 استخراج آمار روزانه و ماهانه و بررسی اطالعات موجود در حد آمار توصیفی -6

 انجام پالسما فرز ، لکوفرز ، اریتروفرز ، پلیتت فرز -7

 همکاری در امر آموزش دروس عملی دانشجویان در آزمایشگاههای مربوطه -8

 انجام راهنماییهای الزم به کاردانهای آزمایشگاه -9

 صی ازجمله هورمون شناسی ، میکروب شناسی ، هماتولوژی ، سرولوژی ، بیوشیمی و تست مرفینانجام آزمایشات اختصا -10

 پذیرش و نگهداری مناسب نمونه قبل از انجام اقدامات الزم جهت بررسی آنان  -11

 برش با دستگاه برش میکروسکوپی )میکروتوم(و رنگ آمیزی به روش معمول و ایمنوهیستوشیمی –قالب گیری نمونه ها  -12

 نتاژ و پوشاندن الم های سلول شناسی )سیتولوژی ( و آسیب شناسیمو -13

 آماده سازی نمونه های دریافتی جهت آزمایش -14

 بررسی دقیق نمونه ها از نظر وجود مایکوباکتریومها و گزارش موارد مثبت به مراجع ذیربط -15

 رآیندهای پاالیش خون و فرآورده های آنبه کاربردن ضوابط و روشهای اهدا ، نگهداری و انتقال خون و همچنین آزمایشات و ف -16

 ارائه بسته های پیشنهادی آموزش در مورد ارتقاء علمی نیروی انسانی آزمایشگاهی تحت پوشش -17

 ف  محولهشرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظای -18

 ارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطهمش -19
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس اتاق عمل عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   اتاق عمل واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 ه دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی اتاق عمل.مدرک تحصیلی کارشناسی اتاق عمل ، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون مشروط ب: تحصیالت 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل ه : تجرب

های برقراری ارتباط بابیمار ، مهارت ارزیابی بیمار، مهارت بررسی و کنترل تجهیزات اتاق عمل )قبل ازانجام عمل( ، مهارت مهارت  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

از جراحی ی / ریوی ، مهارت در اولویت بندی مسائل در شرایط اورژانس و پر استرس ، مهارت در مدیریت بحران ، مهارت کاستن سطح اضطراب بیمار قبل انجام احیای قلب

 ارت استفاده از اصول صحیح، مهارت پیشگیری از عوارض ناشی از دریافت بیهوشی، مهارت آماده سازی محیط اتاق عمل باتکنیک های آسپتیک )استریل و غیرعفونی( ، مه

 وضعیت دادن به بیمار ، مهارت استفاده از تکنیکهای مناسب در هموستاز.

 کنترل عفونت ، استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات اتاق عمل ، احیای قلبی و ریوی پیشرفته. :دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 سرپرستار ، مدیر خدمات پرستاری.،ول شیفت ، سوپروایزر رئیس بخش ، مسئ: سطح باالتر 

 کارشناس اتاق عمل، کارشناس بیهوشی هم رده :

 کاردان اتاق عمل سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 :باشد می ذیل شرح به سازمانی واحد وظایف براساس الذکر فوق پست وظایف

 

 اسکراب: فیوظا

 

  یالزم جهت عمل جراح لیوسا یسازکمک به سرکولر درآمد -1

  ماریدادن به ب شنیکمک به سرکولرجهت پوز -2

 بداند و بکار برداسکراب را  یاصول کل -3

 دیآماده نما کیآسپت یها کیرا با تکن یعمل جراح تیسا یهوشیاجازه جراح و ب با  -4

 میت یراعضایسا دنیدستکش پوشکمک به گان و  -5

  ماریکمک به درپ ب -6

 قرار دهد  ارجراحیازمحل عمل دراخت یکاف دید -7

 کمک به جراح درهموستاز رابه کار برد  یمناسب برا یها کیتکن-8

 بدن را بداند  یزدن محورها هیبخ یمناسب برا یها کیتکن -9

 سرعت بخشد  یجراح به عمل جراح یازهاین ینیب شیبا پ-10

 داشته باشند  کیپاتولوژنرمال و  یولوژیزیوف یدانش الزم درمورد آناتوم -11

 بلند  یگاز، لنگاز، ...به همراه سرکولر باصدا لیشمارش وسا -12

  زدیوازهرگونه اظهار نظر بدون درخواست جراح بپره دیمداخله ننما یدر کارجراح -13

 محل عمل را ترک نکند  کیآسپت طیوجه در شرا چیبه ه -14

 قرار دهد safety box ودر  یو برنده را جمع آور زیت لیوسا ریوسا یستوریب غیسوزن ها وت هیکل -15

 CPRضمن شمارش به مسئول   لیوسا لیتحو-16

 

 :سرکولر وظایف

 

 - کار تقسیم از پس و جراحی اعمال آغاز از قبل عمل اتاق نمودن آماده -1

 عمل اتاق بیماربه وانتقال هوشبری تکنسین با همراه پرونده وکنترل بیمار تحویل -2

 جراحی عمل نوع برچسب وسایل سایر و کوتر پلیت نقرارداد-3

 جراح و بیهوشی متخصص نظارت و حضور بیماربا به دادن پوزیشن -4

 بیهوشی ازالقای پس و نیاز درصورت عمل محل ضدعضونی یا پرپ-5
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 جراحی عمل درطول الزم تجهیزات و لوازم نمودن فراهم -6

 مصرف تاریخ و بودن سالم ، نبودن خیس نظر از ها بسته نمودن چک -7

 هرالیه شدن بسته از قبل و بلند صدای با و اسکراب همراه به...و سرسوزن ، لنگاز گاز، شمارش -8

 آزمایشگاه به پالوژی برگه همراه به آن ارسال و ها نمونه آوری جمع ظرف نمودن آماده -9

 کاربرد شروع زمان ثبت و تورنیکه اسمارک باند بستن کمک-10

 ریکاوری به بیمار کامل تاانتقال جراحی عمل انجام از پس و وحین قبل وصدای سر ایجاد از خودداری -11

 بیمار پوستی حساسیت به توجه و جراحی برش محل پانسمان-12

 ریکاوری به عمل اتاق بیماراز انتقال به کمک -13

 ندارد را واسکراب جراح واطالع جانشین تعیین بدون ریکاوری به بیمار املک انتقال لحظه تا اتاق ترک وحق بوده اتاق مسئول سرکولر که نمود توجه باید-14

 باشد نیز دراتاق سایرحاضرین توسط فوق نکات رعایت مراقب باید آسپتیک نکات رعایت ضمن -15

 باشد کوشا بیمار خصوصی حریم درحفظ-16

 نکند تردد استریل فضای دو هرگزبین -17

 نماید خودداری جراحی اعمال انجام حین موبایل با ازگفتگو-18

 برگرداند خود درسرجای را وسایل کلیه کرده مرتب را اتاق جراحی اعمال اتمام از پس -19

 قراردهد فرمالین دردیش و راتمیز الکتریکی وسایل 20-1

 نماید خارج پریز از آنرا کابل و تخلیه را تورنیکه -21

 اتاق خدمات توسط اولیه شدن تمیز از وپس اسکراب باکمک جراحی اعمال تماما از پی تجهیزات سطوح کلیه وروزانه الکلی چک -22
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کاردان اتاق عمل عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   اتاق عمل واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 مدرک تحصیلی کاردانی اتاق عمل : تحصیالت 

 سابقه کار در بیمارستان سال 1حداقل ه : تجرب

های برقراری ارتباط بابیمار ، مهارت ارزیابی بیمار، مهارت بررسی و کنترل تجهیزات اتاق عمل )قبل ازانجام عمل( ، مهارت مهارت  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

س ، مهارت در مدیریت بحران ، مهارت کاستن سطح اضطراب بیمار قبل از جراحی انجام احیای قلبی / ریوی ، مهارت در اولویت بندی مسائل در شرایط اورژانس و پر استر

ح استفاده از اصول صحی ، مهارت پیشگیری از عوارض ناشی از دریافت بیهوشی، مهارت آماده سازی محیط اتاق عمل باتکنیک های آسپتیک )استریل و غیرعفونی( ، مهارت

 تکنیکهای مناسب در هموستاز.وضعیت دادن به بیمار ، مهارت استفاده از 

 کنترل عفونت ، استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات اتاق عمل ، احیای قلبی و ریوی پیشرفته. :دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ق عمل.سرپرستار ، مدیر خدمات پرستاری ، کارشناس اتا،رئیس بخش ، مسئول شیفت ، سوپروایزر : سطح باالتر 

 کاردان اتاق عمل، کاردان بیهوشی هم رده :

 تکنسین اتاق عمل ، تکنسین بیهوشی سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 :باشد می ذیل شرح به سازمانی واحد وظایف براساس الذکر فوق پست وظایف

 اسکراب: فیوظا

  یالزم جهت عمل جراح لیوسا یکمک به سرکولر درآمدساز -1

  ماریدادن به ب شنیکمک به سرکولرجهت پوز -2

 بداند و بکار برداسکراب را  یاصول کل -3

 دیآماده نما کیآسپت یها کیرا با تکن یعمل جراح تیسا یهوشیاجازه جراح و ب با  -4

 میت یراعضایسا دنیدستکش پوشکمک به گان و  -5

  ماریکمک به درپ ب -6

 رار دهد ق ارجراحیازمحل عمل دراخت یکاف دید -7

 کمک به جراح درهموستاز رابه کار برد  یمناسب برا یها کیتکن-8

 بدن را بداند  یزدن محورها هیبخ یمناسب برا یها کیتکن -9

 سرعت بخشد  یجراح به عمل جراح یازهاین ینیب شیبا پ-10

 داشته باشند  کینرمال و پاتولوژ یولوژیزیوف یدانش الزم درمورد آناتوم -11

 بلند  یگاز، لنگاز، ...به همراه سرکولر باصدا لیوساشمارش  -12

  زدیوازهرگونه اظهار نظر بدون درخواست جراح بپره دیمداخله ننما یدر کارجراح -13

 محل عمل را ترک نکند  کیآسپت طیوجه در شرا چیبه ه -14

 قرار دهد safety box ودر  یو برنده را جمع آور زیت لیوسا ریوسا یستوریب غیسوزن ها وت هیکل -15

 CPRضمن شمارش به مسئول   لیوسا لیتحو-16

 

 :سرکولر وظایف
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

  کار تقسیم از پس و جراحی اعمال آغاز از قبل عمل اتاق نمودن آماده -1

 عمل اتاق بیماربه وانتقال هوشبری تکنسین با همراه پرونده وکنترل بیمار تحویل -2

 جراحی عمل نوع برچسب وسایل سایر و کوتر پلیت قراردادن-3

 جراح و بیهوشی متخصص نظارت و حضور بیماربا به دادن پوزیشن -4

 بیهوشی ازالقای پس و نیاز درصورت عمل محل ضدعضونی یا پرپ-5

 جراحی عمل درطول الزم تجهیزات و لوازم نمودن فراهم -6

 مصرف تاریخ و بودن سالم ، نبودن خیس نظر از ها بسته نمودن چک -7

 هرالیه شدن بسته از قبل و بلند صدای با و اسکراب همراه به...و سرسوزن ، گازلن گاز، شمارش -8

 آزمایشگاه به پالوژی برگه همراه به آن ارسال و ها نمونه آوری جمع ظرف نمودن آماده -9

 کاربرد شروع زمان ثبت و تورنیکه اسمارک باند بستن کمک-10

 ریکاوری به بیمار کامل تاانتقال جراحی عمل انجام از پس و وحین قبل وصدای سر ایجاد از خودداری -11

 بیمار پوستی حساسیت به توجه و جراحی برش محل پانسمان-12

 ریکاوری به عمل اتاق بیماراز انتقال به کمک -13

 ندارد را واسکراب جراح واطالع شینجان تعیین بدون ریکاوری به بیمار کامل انتقال لحظه تا اتاق ترک وحق بوده اتاق مسئول سرکولر که نمود توجه باید-14

 باشد نیز دراتاق سایرحاضرین توسط فوق نکات رعایت مراقب باید آسپتیک نکات رعایت ضمن -15

 باشد کوشا بیمار خصوصی حریم درحفظ-16

 نکند تردد استریل فضای دو هرگزبین -17

 نماید خودداری جراحی اعمال انجام حین موبایل با ازگفتگو-18

 برگرداند خود درسرجای را وسایل کلیه کرده مرتب را اتاق جراحی اعمال اتمام از پس -19

 قراردهد فرمالین دردیش و راتمیز الکتریکی وسایل -20

 نماید خارج پریز از آنرا کابل و تخلیه را تورنیکه -21

 اتاق خدمات توسط اولیه شدن تمیز از وپس اسکراب باکمک جراحی اعمال اتمام از پی تجهیزات سطوح کلیه وروزانه الکلی چک-22

 

 : باشد می زیر شرح به مراقبتی استانداردهای و پرستاری برفرآیند مبتنی مددجو حقوق منشور بررعایت تکیه با عمل کاردان وظایف شرح

 

 مربوطه سرپرست کاراز برنامه و دستور دریافت-1

 گزارش و ...)و سیالتیک چراغ ، کتروکوترلا دستگاه ، ساکشن شامل ( عمل شروع از قبل جراحی عمل جهت نیاز وردم تجهیزات و دستگاهها وکارایی بودن سالم از یافتن اطمینان -2

 مافوق ئولسم به خرابی یا نقص هرگونه

  مافوق مسئول به نقایص و ها کمبود و ناکافی موارد گزارش و جراحی اعمال نیاز مورد وامکانات لوازم وجود از اطالع -3

 مافوق مسئول به نقایص و ها کمبود و ناکافی موارد گزارش و جراحی اعمال نیاز مورد امکانات و لوازم وجود زا اطالع -4

 - آنها بکارگیری و ضدعفونی و اسیون استریلیز روشهای با آشنایی -5

 جراحی عمل لیست برطبق الزم جراحی وسایل و لوازم با عمل اطاق نمودن آماده -6

 مصنوعی وسایل داشتن عدم ، عمل از قبل داروهای، عمل آمادگیهای و عمل اجازه مانند ( نیاز مورد پزشکی مدارک بودن کامل از اطمینان برای جراحی از قبل ربیما پرونده کنترل -7

 )...و زیورآالت و

 وسایل های بسته و لوازم بودن استریل از اطمینان و کنترل-8

  عمل از قبل سیار نقش ایفای-9 

 ربیما به الزم های آموزش ارائه و باطارت برقراری

 جراحی عمل جهت روانی و جسمی آمادگی نظر بیماراز کنترل

 مشخصات دستبند و عمل لیست و پرونده با بیمار نام کنترل

 ریکاوری به انتقال جهت بیمار نمودن وآماده موازین رعایت با پوششها برداشتن

 دبو گردیده ثبت عمل ابتدایاز که ثبتی موارد و گزارشات کلیه نمودن تکمیل

  بعدی عمل جهت اتاق نمودن وآماده قبلی جراحی عمل به مربوط وسایل نمودن خارج

 جراحی ناحیه وضیعت مورد در وکتبی شفاهی گزارش وارائه ریکاوری به بیمار انتقال و جابجایی در کمک-10
  عمل درحین  )اسکراب ( شسته دست نقش ایفای -11

 لتورالعمدس برطبق شستن دست

 لاستری دستکش و گان پوشیدن

 - )..گازو درنها، نخ، ، جراحی وسایل شامل ( آنها برروی استریل شکل به لوازم و وسایل دادن قرار و استریل پوشش با میزها پوشاندن

 فردسیار همراه به ملن عوپایا عمل ودرطول شروع در)...درنها نخ، سوزن، ، پنس ، قیچی لنگاز، گاز، ( شده مصرف لوازم و وسایل کلیه کنترل و شمارش-12

  جراحی ست هر شناسنامه برطبق عمل از قبل جراحی های ست درون جراحی لوازم کنترل

 استریل پوششهای بیماربا پوشاندن. )درپ(بیمار پوست نهایی شستن در کمک
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

  عمل طول در جراحی تیم توط استریل نکات بررعایت نظارت

 کوتر با سوختگی از جلوگیری شانهاجهت بودن خیس تدرصور جراحی تیم به عاطال

 لعم درپایان شسته دست نقش ایفای

  عمل محل پانسمان به کمک-13
  ریکاوری به انتقال بیمارجهت نمودن وآماده بیمار حریم و شرعی موازین بارعایت استریل پوششهای برداشتن

 ریکاوری مسئول بیماربه به متصله وسایل - و شده انجام اقدامات کلیه گزارش

 گردیده ثبت عمل ابتدای از که ثبتی موارد و گزارشات کلیه نمودن تکمیل

 بیمارستان سیاست برحسب استریلیزاسیون مراکز به آنها وانتقال استفاده مورد وسایل وشوی وشست آوری جمع

 عمل دراتاق احیا عملیات درانجام شرکت-14

 اردهاواستاند شرع موازین طبق جسد از مراقبت -15

  بخش و بیمارستان پژوهشی آموزشی های برنامه دراجرای همکاری -16

 یبازآموز خدمت ضمن آموزشهای در شرکت-17

 بیمارستان جاری های سیاست طبق عمل اتاق وشوی شست دربرنامه مشارکت -18
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس هوشبری عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   عمل اتاق واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته هوشبری. مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون مشروط به دارا بودن مدرک : تحصیالت 

 تحصیلی کارشناسی هوشبری

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل ه : تجرب

مهارت ارزیابی بیمار، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی ، مهارت انجام احیای قلبی  ز:ومهارتهای مورد نیا توانایی ها

مهارت ارزیابی هوشیاری و پایش عالئم / ریوی ،مهارت آموزش به بیمار و خانواده وی ، مهارت پایش مداوم عالئم حیاتی بیمار ، مهارت مانیتورینگ تجهیزات کنترلی ، 

بیهوشی در جراحیهای تخصصی  حیاتی بیمار ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت استفاده از ریاضی )جهت تعیین دوز دارویی ( ، مهارت به کارگیری تجهیزات و وسائل و داروهای

 و فوق تخصصی ، مهارت مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی.

 آشنایی با قوانین و مقررات اتاق عمل ، ایمنی بیمار ، کنترل عفونت ، احیای قلبی و ریوی پیشرفته. :ی آموزشی مورد نیاز دوره ها

  سلسله مراتب سازمانی:

 سرپرستار ، مدیر خدمات پرستاری.،رئیس بخش ، مسئول شیفت ، سوپروایزر : سطح باالتر 

 وشبریکارشناس اتاق عمل، کارشناس ه هم رده :

 ، کاردان هوشبری کاردان اتاق عمل سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 
 بیهوشی حین مراقبت

 آن ثبت و حیاتی عالئم مدوام پایش

 آن ثبت و مایعات دفع و جذب میزان کنترل

 طبیعی غیر موارد وگزارش هایپوکسی عالئم وجود احتمال نظر بیماراز بررسی

 طبیعی غیر موارد گازهاوگزارش جریان میزان و دستگاهها کارائی از یافتن اطمینان و کنترل

 بیمار هوایی راههای کنترل

 عفونت وانتشارات انتقال از بررسی

 )...و محیطی اعصاب به وارده فشار ، برقی وسایل با سوختگی ، قرنیه خراش ( بدن اعضای به وارده های آسیب از پیشگیری

 غیرطبیعی موارد سایر گزارش

 بیهوشی از بعد بیمار از قبتمرا

 بیماران آوری هوش در بیوشی متخصص وهمراهی کمک

 مربوطه فرم در آن ثبت و غیرطبیعی موارد گزارش و بیمار حیاتی عالئم کنترل

 طبیعی غیر موارد گزارش و )...ادارو دفع میزان ، خون ، اکسیژن اشباع درصد ، قلب ریتم (بیمار مانیتورینگ در دقت

 هایپوکسی های نشانه وجود نظر ارازبیم بررسی

 بیهوشی متخصص نظر تحت ) PACU ( بیهوشی از پس های مراقبت واحد مسئول بیماربه تحویل و انتقال در کمک

 ازبیهوشی پس های مراقبت واحد مسئول به )...و خونریزی ها، رفلکس ، هوشیاری سطح ، حیاتی عالئم (بیمار وضعیت آخرین مکتوب گزارش

 مربوطه های درفرم آن ثبت و هوشیاری مرحله به ورود و ها رفلکس بازگشت نظر اواز وکنترل بیمار زا مراقبت

 طبیعی غیر موارد گزارش و عمل از پس عوارض کنترل

 دستورپزشک طبق درمانی اکسیژن مختلف وسایل بکارگیری

 بیمار از حفاظتی و ایمنی اصول رعایت

 بیمار دهپرون در آن درج و مربوطه فرمهای تکمیل

 ریکاوری واحد نیاز مورد داروهای و تجهیزات ، وسایل سازی آماده و تهیه

 بیهوشی پزشک کتبی اجازه با کامل هوشیاری از پس بخش به بیمار تحویل

 معالج پزشک و بیهوشی متخصص نظر زیر بیمارستان مختلف های بخش در بیماران مغزی و ریوی ، قلبی احیاء در کمک
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل ردان هوشبریکا عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   اتاق عمل واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 مدرک تحصیلی کاردانی در رشته هوشبری.: تحصیالت 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل ه : تجرب

یط بحرانی ، مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی ، مهارت انجام احیای قلبی مهارت ارزیابی بیمار، مهارت تصمیم گیری در شرا ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

ابی هوشیاری و پایش عالئم / ریوی ،مهارت آموزش به بیمار و خانواده وی ، مهارت پایش مداوم عالئم حیاتی بیمار ، مهارت مانیتورینگ تجهیزات کنترلی ، مهارت ارزی

، مهارت استفاده از ریاضی )جهت تعیین دوز دارویی ( ، مهارت به کارگیری تجهیزات و وسائل و داروهای بیهوشی در جراحیهای تخصصی  حیاتی بیمار ، مهارت برنامه ریزی

 و فوق تخصصی ، مهارت مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی.

 مار ، کنترل عفونت ، احیای قلبی و ریوی پیشرفته.آشنایی با قوانین و مقررات اتاق عمل ، ایمنی بی :دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 سرپرستار ، مدیر خدمات پرستاری.،رئیس بخش ، مسئول شیفت ، سوپروایزر : سطح باالتر 

 کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری هم رده :

 تکنسین هوشبری سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 
 

 : باشد می زیر شرح به مراقبتی استانداردهای و پرستاری فرآیند بر مبتنی مددجو، حقوق منشور بر تکیه با هوشبری کاردان یفوظا شرح

 

 عمل اطاق سرپرستار از کار تقسیم رنامهبو دستور دریافت -1

 گزارش و)...و متر اکسی پالس ، ساکشن،مانیتور ، بیهوشی دستگاههای املش ( کاری هرشیفت شروع از قبل بیهوشی تجهیزات و دستگاهها کارآیی , بودن سالم از اطمینان -2

 سرپرستار به خرابی یا نقص هرگونه

 کمبودها یا - و ناکافی موارد گزارش و موجود بیهوشی امکانات و نیاز مورد داروهای وجود از اطالع -3

 عمل مراحل تمام در ترعای و آن کاربرد - و عفونی وضد استریلیزاسیون روشهای با آشنایی -4

 جراحی عمل لیست برطبق بیهوشی نیاز لوازم و - دستگاهها کلیه نمودن آماده -5

 )... خون بودن آماده ، مشاوره قلب، نوار- ، ضروری آزمایشات ، عمل اجازه مانند ( نیاز مورد پزشکی مدارک بودن کامل از اطمینان برای جراحی از قبل بیمار پرونده کنترل -6

 بیمار بیهوشی از قبل تدابیر و قداماتا -7

 عمل از قبل آمادگی کنترل -8

 تمشخصا دستبند و عمل ولیست پرونده با بیمار نام کنترل-9

  عمل تخت به بیمار هدایت10

 عمل انتهای ابتداتا از بیمار همراهی-11

 بیهوشی مورد در توضیحات دادن-12

 ، ثابت نمودن سربیمار IV )ی) ورید راه برقراری، غیرطبیعی موارد گزارش و حیاتی عالئم کنترل-13

 پزشک به بیهوشی نیاز مورد لوازم و اداروه دراختیارگذاردن-14

 یکدیگر جای به آنها استفاده از پرهیز جهت بیهوشی گازهای کنترل-15

 پزشک با همکاری و دستورات اجرای-16

 بیمار بیهوشی تدابیرحین و اقدامات-17

 یحیات عالئم کنترل-18

  بیهوشی سطح کنترل یا مانیتورینگ-19
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 عدف و جذب کنترل بیمار هوایی راه کنترل-20

  شفاهی دستورات شدن مکتوب-21

 یشرع موازین طبق بیمار حریم ورعایت پوشش حفظ-22

 مربوطه فرم در موارد کلیه دقیق ثبت-23

 کوتر با سوختگی از جلوگیری جهت بیمار از حفاظت-24

 بیمار بیهوشی از بعد وتدابیر اقدامات-25

 بیمار آوردن بهوش در پزشک با وهمکاری کمک-26

  طبیعی غیر موارد گزارش و آنها ثبت ، حیاتی عالئم کنترل-27

 یهوشیار مرحله به ورود و رفلکسها و اه العمل عکس بازگشت نظر بیماراز کنترل-28
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 
 F087.00 کد شغل روانشناس  عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   بخش اعصاب و روان واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ،روانشناسی اصالح و تربیت ،علوم تربیتی )آموزش و پرورش  مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در یکی از رشته های: تحصیالت 

 ت ، روانشناسی شخصیت ، کاردرمانی با گرایش روانی ، علوم شناختی.کودکان عقب مانده (، روانشناسی سالم

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل ه : تجرب

اجرای تستهای روانی ، مهارت تشخیص اختالالت ذهنی )خلی ، شخصیتی ، روانی( ، مهارت به یادسپاری، مهارت مدیریت مهارت  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

ارش نویسی ، مهارت بحرانی ، مهارت مذاکره ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت برداشت آگاهانه از اطالعات ، مهارت تهیه اصولی مقاله علمی و پژوهشی ، مهارت گز موارد

 مصاحبه با بیماران.

 ی انجام آزمون اختالالت روانی ، شناخت درمانی.آشنایی با آخرین طبقه بندی اختالالت ذهنی ، آشنایی با آخرین روشها :دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 سرپرستار ، مدیر خدمات پرستاری.،رئیس بخش ، مسئول شیفت ، سوپروایزر : سطح باالتر 

 روانشناس هم رده :

 بخش روانپزشکی.منشی و خدمه  کمک پرستار ، سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 :باشد می ذیل شرح به سازمانی واحد وظایف براساس الذکر فوق پست وظایف

 استانداردهای الزم برای بهداشت و سالمت روان و تدوین و اجرای شاخصها و الگوهای سالمت روان.مطالعه در زمینه تعیین -1

 برنامه ریزی و نظارت برارتقاء سطح بهداشت و روان بیماران.-2

 ماریهای روانی و تعیین نوع و حجم بیماریهای روانی.بررسی و تحقیق در خصوص بی-3

 مشارکت و همکاری در تدوین و اجرای برنامه های توسعهروانشناسی جامعه نگر.-4

 هماهنگی و جلب همکاریهای درون بخشی و برون بخشی درپیشبرد برنامه های بهداشت روان.-5

 جهت انجام گزارشات مربوطه. تهیه ، جمع آوری ، کنترل ، تجزیه و تحلیل آمارهای الزم-6

 پایش و ارزیابی مداوم عملکرد اجرایی بهداشت روان در مراکزدرمانی.-7

 نظارت و ارائه مشاوره به کلیه مراکز و واحدهای ارائه دهنده خدمات روانشناختی.-8

 ها به منظور کمک به تشخیصهای روانپزشکی.انجام آزمونهای روانی ازقبیل آزمون هوش،شخصیت و استعدادهای فرد ، ساخت و هنجاریابی آزمون-9

 تکمیل پرونده روانشناختی مراجعان و ثبت اطالعات مورد نیاز.-10

 مصاحبه ، ارزیابی ، تشخیص و مشارکت در برنامه های درمانی مناسب به بیماران و گروههای هدف.-11

 ای الزم به پزشک معالج.ویزیت دوره ای بیماران روانی بستری در بخشهای مرکز و انعکاس گزارشه-12

 کمک به روانپزشک در زمینه روان سنجی و تهیه شناسنامه روانی افراد و تعیین شغل برای آنها با توجه به استعدادهای آنان.-13

 همکاری در اجرای مداخالت روانی در بالیا برای سطوح مختلف.-14

 تهیه و تنظیم برنامه ها و متون آموزشی برای گروههای هدف.-15

 حوله.شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی درجهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف م-16

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

 انجام سایر وظایف محوله بر طبق دستور مافوق-17
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل اسی بینایی سنجیکارشن عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   درمانگاه  واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 مدرک تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته بینایی سنجی: تحصیالت 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل ه : تجرب

ام معاینات بینایی سنجی )اپتومتریک( ، مهارت انجام آزمونهای مکان نگاری )توپوگرافی(قرنیه ، اندازه گیری دید محیطی انج مهارت  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

ی امهارت درمان نارساییه ) پریمتری ( ، مهارت عیب یابی ابزارهای بینایی سنجی )اپتومتری ( ، مهارت تشخیص بیماریهای انکساری )اپتیکی ( مهارت تحقیق و پژوهش ،

 بینایی

 آسیب شناسی چشم ، تحلیل مشاهدات بالینی ، بهداشت و مراقبتهای چشمی :دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر ، مدیربهبود ، مدیرخدمات پرستاری ، رئیس بیمارستان : سطح باالتر 

 کارشناس شنوایی سنجی،  کارشناس فیزیوتراپی هم رده :

 - پایین تر:سطح  

 اختیارات:شرح وظایف و 

 

 از آن انجام مطالعات الزم در زمینه دانش بینایی سنجی و پیشرفتهای حاصله -1

 انجام مشاوره در امور بهداشتی چشم و بینایی در محیط های کار -2

 برسی نارساییهای بینایی ، تشخیص و تصحیح عیوب انکساری با تجویز عدسیهای مناسب -3

 خیص بیماری بخش قدامی چشم از قبیل آب سیاه )گلوکوم( ، آب مروارید) کاتاراکت ( و ...انجام آزمونهای تش -4

 انجام آزمونهای ویژه از قبیل مکان نگاری )توپوگرافی ( ، سونوگرافی چشم -5

 اندازه گیری میدان بینایی چشم -6

 ارائه تمرینات ویژه و ورزشهای ارتوپتیک جهت بهبود بینایی -7

 ال یابی چشم از جهت تنبلی ، نزدیک بینی ، دوربینی ، تاربینی )آستیگماتیسم(معاینه دقیق چشم جهت اشک -8

 تعیین نمره و تجویز عینک برای رفع عیوب انکساری به کمک داروهای فلج کننده عضالت چشم -9

 ساخت و ارائه عینکهای مربوط به عیوب انکساری -10

 های کامپاند( و ...تجویزوسائل کمک بینایی از قبیل بزرگنما ، چشمی های مرکب )اکولر -11

 تشخیص و درمان غیر داروئی و غیرجراحی اختالالت دیددوچشمی ، انحرافات عضالنی آشکار و غیر آشکار ، فلجی و غیر فلجی -12

 لهمحوشرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف  -13

 انجام سایروظایف محوله بر طبق دستور مافوق -14
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل فیزیوتراپیست عنوان شغل
 13/5/95تاریخ ابالغ :   فیزیوتراپی واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان 1ه : تجرب

مهارت تصمیم گیری ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی  مهارت ارتباطی و رفتاریز: توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ، مهارت انجام کار گروهی ، داشتن مهارت آموزش به دیگران HISفعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، آشنایی با اهداف و برنامه های  40،  ساعت دوره های مدیریت عمومی 40ذراندن حداقل گ دوره های آموزشی مورد نیاز :

 استراتژیک بیمارستان ، اصول گزارش نویسی ، آشنایی با مکاتبات اداری

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیرخدمات پرستاری ، سوپروایزر سطح باالتر :

 ومتریست اپت هم رده :

 -  سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 نظارت بر فعالیتهای درمانی دستیار فیزیوتراپی، تسکین فیزیوتراپی، کمک فیزیوتراپی-1

 تشکیل پرونده جهت بیماران فیزیوتراپی-2

 وط به بیمار و مراحل درمان وکلیه وقایع در حین درمانثبت کلیه نکات مرب-3

 جمع آوری و گزارش کلیه آمار درمانی بیماران به مسئول بخش-4

 آموزش و توصیه به بیماران یا همراهان آنها-5

 شرکت  در بازآموزی ها بطور سالیانه و ارائه مدارک مربوطه-6

 رعایت اصول اخالق حرفه ای-7

 ادی و گروهی نقص های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای عملکردی، ناتواناییهابررسی و معاینه انفر-8

 تشخیص محدودیتهای حرکتی، ناتواناییها یا بیماریها-9

 طراحی و برنامه ریزی برای درمان-10

 مشاوره و آموزش به بیمار-11

 روتراپیاجرای مداخالت درمانی مانند: مانوال تراپی، الکتروتراپی، تمرین درمانی، هید-12

 ارزیابی پیشرفت بیمار-13

 ثبت مراحل درمان-14

 تهیه گزارش درمان در پایان آخرین جلسه درمانی جهت ارائه به پزشک ارجاع دهنده-15

 ارائه خدمات درمانی به بیماران اعم از سرپایی یا بستری مطابق  دستورالعمل مسئول بخش-16

 اضطراری حسب االمر مسئول بخش ارائه خدمات درمانی در ایام تعطیل یا مواقع-17

 انجام سایر امور محوله از طرف مسئول بخش در حدود اخالق حرفه ای -18

 حفظ اطالعات و اسرار مربوط به کارکنان و بیماران -19

 عدم دخالت در امور درمانی همکاران و در صورت نیاز گزارش به مسئول بخش-20

 فیزیوتراپیممنوعیت هرگونه فعالیت غیرمرتبط در بخش -21
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل یی سنجیشنواکارشناسی  عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   درمانگاه  واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 شناسی شنوایی رشته در دکترا یا ارشد کارشناسی کارشناسی، تحصیلی مدرکتحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل تجربه : 

 هارتم شنوایی، میزان محاسبه در ریاضی کارگیریبه مهارت شنوایی، سنجش هایآزمایش کارگیریبه مهارت ادیوگرام، تفسیر مهارت ا ومهارتهای مورد نیاز:توانایی ه

 افراد یتوانبخش مهارت شناسی، شنوایی هایآزمون بر مبتنی تشخیصی مهارت شنوایی، حفاظت و پیشگیری مهارت سنجی، شنوایی ابزارهایی یابیعیب مهارت خوانی،لب

 هارتم فیزیولوژیک، و رفتاری هایآزمون و بالینی معاینات انجام مهارت شنوایی، اختالالت به مبتالیان به مشاوره و آموزش مهارت شناسی، شنوایی مشاوره مهارت شنوا،کم

 پژوهش و تحقیق مهارت شنوایی، کمک وسایل توزیع و سازگاری به کمک و( فیتینگ) جاسازی و ارزیابی و تجویز و انتخاب

 گوش تعادل و شنوایی هایآزمون آن، هایتکنولوژی و شنیداری کمک وسایل با آشنایی شنوایی، توانبخشی جدید هایروش :دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 رستان : مدیر ، مدیربهبود ، مدیرخدمات پرستاری ، رئیس بیماسطح باالتر 

 ی سنجیبینایکارشناس ،  کارشناس فیزیوتراپیهم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 انجام سایروظایف محوله بر طبق دستور مافوق -1

 کاری دانش بردن باال برای تازه علمی هاییافته بررسی و شناسی شنوایی زمین در نوین مقاالت گردآوری و تحقیق -2

 برای سمعک نوع تعیین و تجویز و ضایعه محل تعیین برای تکمیلی هایآزمایش و الکتروفیزیولوژیک هایتست و دیاپازون با سنجی شنوایی هایشآزمای انجام -3

 بیمار

 استاش شیپور عملکرد هایتست و( ادیومتری) سنجی شنوایی هایتست انجام -4

 اطفال( ادیومتری) سنجی اییشنو و شنیداری تربیت ها،پوشاننده تجویز گوش، وزوز ارزیابی -5

 (ادیوگرام) گوش تفسیر و شنوایی عیوب و میزان تعیین -6

 .ربطذی مسئولین به ارائه جهت الزم هایگزارش تهیه -7

 گفتاردرمانی به ارجاع و هایآزمایش پیگیری نظر از بیمار والدین با مشاوره -8

 سمعک و گوش قالب ساخت و گیریقالب -9

 محوله وظایف انجام در آن نتایج کارگیریبه و شغلی هایتوانمندی و معلومات ارتقاء جهت در آموزشی و مهارتی زی،کارآمو هایدوره در فعال شرکت -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل رئیس بیمارستان عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   ریاست واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 ز گرایشهای مدیریت در رشته های مرتبط با امور سالمت دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در یکی ا تحصیالت :

  دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشکی به همراه تحصیالت دانشگاهی مدیریت در رشته های مرتبط با امور سالمت 

  دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشکی به همراه مدرکMini MBA  ، درمان و آموزش پزشکیمدیریت بیمارستانی مورد تأیید وزارت بهداشت 

 پزشکی. سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمانهای خدمات درمانی و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 3حداقل تجربه : 

حرانی ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال مهارت ارتباطی و رفتاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط ب توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ، مهارت انجام کار گروهی ، داشتن مهارت آموزش HISنظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت نظارت بر اطالعات ثبت شده در سیستم 

 به دیگران 
 آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان ، اصول گزارش نویسی ، آشنایی با مکاتبات اداری دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 رئیس دانشکدهسطح باالتر : 

 روسای سایر بیمارستانهاهم رده : 

  کلیه پرسنل بیمارستانسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق 

 پاسخگویی به مشکالت خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان می باشد. -1

 ان خدمت(ت گیرندگبررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای الزم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده   می شود )رضای -2

 جلب همکاریهای برون سازمان -3

 پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق -4

 مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات -5

قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و  نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در -6

 هیئت امناء

 هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان -7

 ی آموزش دانشجویانایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کل -8

 اعالم پیشنهادات و نظرات اصالحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط -9

 پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها -10

 مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان -11

 انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان -12

 نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار -13

 نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه -14

 نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری ومسئول بهبود بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی -15

 ی کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرست -16

 انتصاب و عزل کارکنان  -17

 شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق -18

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق-19                
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مسئول فنی بیمارستان عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   ریاست واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در یکی از گرایشهای مدیریت در رشته های مرتبط با امور سالمت  :تحصیالت 

  دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشکی به همراه تحصیالت دانشگاهی مدیریت در رشته های مرتبط با امور سالمت 

  دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشکی به همراه مدرکMini MBA بیمارستانی مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مدیریت 

 پزشکی. سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمانهای خدمات درمانی و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 3حداقل تجربه : 

و رفتاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال  مهارت ارتباطی توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ، مهارت انجام کار گروهی ، داشتن مهارت آموزش HISنظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت نظارت بر اطالعات ثبت شده در سیستم 

 دیگران به 
 آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان ، اصول گزارش نویسی ، آشنایی با مکاتبات اداری دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 رئیس دانشکدهسطح باالتر : 

 روسای سایر بیمارستانهاهم رده : 

  کلیه پرسنل بیمارستانسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 . مربوطه مسئولیتهای وقبول فنی مسئول پروانه در شده درج کاری ونوبتهای ساعتها در درمرکز فعال و حضورمستمر -1

 مطب،) دیگری محل در نبایستی فنی مسئولیت قبول زمان در فنی مسئوالن مربوطه، کاری نوبت در فنی مسئول مستمر نظارت و کنترل و حضور ضرورت به توجه با- تبصره

 .گردد نمی صادر نیز همزمان فنی مسئولیت پروانه و باشند داشته اشتغال...(  و بیمارستان

 های دستورالعمل و مقررات قوانین، بر مبتنی شده نجاما اقدامات با ارتباط در پاسخگوئی و بیمارستان پیراپزشکی و پزشکی خدمات فنی امور کلیه بر نظارت -2

 وزارت

 ( اورژانس) پزشکی های فوریت و درمانگاه بستری، بخشهای کلیه سرپرستی -3

 های دستورالعمل اساس بر مربوطه جلسات تشکیل و بیمارستانی مختلف های بخش و واحدها بین الزم هماهنگی ایجاد -4

 مختلف های قسمت برای وزارت قبول مورد ضوابط اساس بر صالحیت و شرایط واجد انسانی نیروهای فعالیت و ریگی کاری به ، انتخاب بر نظارت وزارت -5

 موجود مقررات اساس بر آنان های فعالیت بر نظارت و بیمارستان

 نامه آیین این در حمصر مقررات رعایت با تعطیل ایام و روز شبانه ساعات تمام در بیماران به الزم خدمات ارائه بر نظارت و کنترل -6

 و اوژانس بیماران مورد در الزم درمانی خدمات انجام و شرط پیش بدون پزشکی های فوریت موارد پذیرش بر نظارت و کنترل -7

 شرایط واجد تخصصی مراکز به بیمار اعزام جهت هماهنگی لزوم صورت در -8

 درمان ایبر را نیاز مورد پیراپزشکی وکادر تخصص نیروهای امکانات، بایستی کرده دریافت را آنمجوز که هایی تخصص اساس بر بیمارستانها پزشکی های فوریت بخش – تبصره

 که بودهن بیمارستان تخصصی حیطه در که شرایطی در مگر شود داده انتقال دیگرنبایستی مرکز به اورژانسی بیمار هیچ و باشد داشته اختیا در ساعته 24 صورت به اورژانسی بیماران

 .گردد می پذیرش اخذ به اقدام مربوط دانشگاه رسانی اطالع و هدایت ستاد طریق از یا و مستقیما درمانی اولیه اقدامات انجام از پس ورتص این در

 . بیمارستان در پزشکی ملزومات و تجهیزات استفاده قابلیت و کیفیت بر نظارت -9

 بیمارستان دارویی و پزشکی تجهیزات درمانی، بهداشتی، وضعیت مراقبت و کنترل -10

 بیمارستان پزشکی فوریتهای و درمانی خدمات کیفی سطح ارتقاء -11

 علمی های اندیکاسیون بدون یا مجاز غیر پزشکی اعمال از جلوگیری -12

 ذیربط مراجع سایر و آنان به پاسخگویی و فنی امور در بیماران شکایات به رسیدگی -13

 – قوانین اساس بر ذیربط مراجع درخواست صورت در گزارش تهیه و بیمارستان فعالیت نحوه خدمات، ارائه به مربوط آمار و اطالعات آوری جمع بر نظارت -14

 ها دستورالعمل و مقررات

 . مرکز در اخالقی و اسالمی ، فنی ، علمی موازین و وزارت دستورالعملهای ، مقررات ، قوانین کلیه اعمال و رعایت -15

 مربوطه های دستورالعمل و مقدس شرع موازین با پزشکی ورام انطباق ضوابط اجرای و پزشکی شئون حفظ بر نظارت -16
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 . وزارت مرتبط و مصوب های دستورالعمل و ها بخشنامه اجرای حسن بر نظارت -17

 مربوطه شهرستان بهداشت مرکز/بهداشت معاونت به گزارش، قابل واگیر های بیماری به مبتال بیماران مشخصات موقع به و صحیح دهی گزارش بر نظارت -18

(  صبح فنی مسئول) رابط فنی مسئول به موسس بر عالوه را فنی ایرادهای و نواقص فنی، مسئولیت مدت در مربوطه وظایف انجام بر عالوه موظفند فنی ینمسئول -19

 .دارند اعالم

 بود خواهد رابط فنی مسئول عنوان به صبح شیفت فنی مسئول ، ذیصالح مراجع با اداری مکاتبات مسئول - تبصره
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 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مدیربیمارستان عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   مدیریت واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته مدیریتتحصیالت : 

 سال سابقه کار دربیمارستان   5حداقل تجربه : 

، آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ، مهارت ارتباطی و  مهارت برنامه ریزی ، مهارت ارزیابی اطالعات مهارت انجام کارگروهی ، :توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز

، مهارت برنامه اوره دادن رفتاری ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مش

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISریزی برای کارکنان ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان، آگاهی از قوانین و مقررات ، آشنایی با ICDL: مهارتها هفت گانه دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : رئیس بیمارستان ، معاون درمانسطح باالتر 

 مدیریت پرستاری هم رده : 

 سرپرستار، سوپروایزر ، مسئول شیفت ، پرستارسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

              

 . بیمارستان مالی و اداری امور ماهنگیه و کامل نظارت و مسئولیت  

 . بیمارستان مختلف بخشهای در صالح و مجرب مسئول انتخاب 

 . بیمارستان مصوب های برنامه اجرای در بیمارستان هدایت 

 ... و پزشکی ، بالینی ، مالی ، اداری بخشهای ، بیمارستان تاسیسات و پزشکی تجهیزات واحدهای عملکرد بر نظارت و هماهنگی 

 . غیره و بیمارستانی های کمیته ، آموزش ، اداری تحویل ، رئیسه هیات جلسات در شرکت 

 . آن اجرای حسن بر نظارت و مشی خط تعیین 

 . بیمارستان رئیس از کلی برنامه و اجرایی دستورالعمل و مشی خط کسب 

 . ستانبیمار استانداردهای به توجه با بیمارستان امور هماهنگی و تطبیق 

 .بیمارستان ریاست جهت مناسب حل راه – پیشنهاد ارائه با همراه بیمارستان واحدهای مشکالت و فعالیت از گزارش تنظیم و تهیه 

 . ها برنامه اجرای صحت از اطمینان حصول منظور به اعتبارات مصرف چگونگی به کلی نظارت 

 . سرپرستی تحت حدهایوا کلیه عملیات و فعالیتها هدایت و هماهنگی ایجاد 

 . آنان رهنمایی و آموزش ارائه و سرپرستی تحت واحدهای مسئوالن بین فعالیتها تقسیم 

 . کارکنان تنبیه و تشویق و امر تحت کارکنان در انگیزه افزایش جهت در اساسی راهکارهای ارائه و الزم تدابیر ایجاد 

 . یسرپرست تحت واحدهای کلیه عملکرد نحوه بر نظارت 

 . دانشگاه معاونتهای و مرکزی ستاد طرف از بیمارستانها امور به مربوط جلسات در شرکت 

 . بیمارستان مختلف بخشهای از بازدید و سرپرستی تحت پرسنل خصوص در همراهان و بیماران شکایات مدیریت 

 . پوشش تحت نیروهای سالیانه و ماهیانه ارزشیابی 

 . مربوطه واحدهای و درمانی بخشهای در تانبیمارس مترون با هماهنگی 
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 . مربوطه بخشهای دستگاههای نواقص رفع و دستگاهها تعمیرات و مصرفی ، پالکی اموال تقاضای جهت در پیگیری و هماهنگی 

 . بیمارستان نظافت و بهداشت اجرای حسن و کیفیت بر نظارت 

 . امر تحت پرسنل رفاهی امور پیگیری 

 . موقع به پرداخت و پرسنلی پرداختهای لیست هیهت جهت پیگیری 

 . امر تحت خانواده و همکاران ، مددجو ، بیمار رضایتمندی جهت پیگیری 

 . امر تحت کارکنان مختلف سطوح وظایف شرح اجرای حسن بر نظارت 

 . سرپرستی تحت واحدهای امور کلیه جریان حسن بر نظارت 

 . واحدها بین هماهنگی جادای منظور به الزم دستورات صدور 

 . سرپرستی تحت واحدهای اختیارات و مسئولیت حدود و وظایف تعیین و کار تقسیم و مربوط فعالیتهای دهی سازمان 

 مربوطه واحد بودجه تنظیم در نظارت و مربوطه ظوابط و دستورالعملها صدور 

 . مافوق قامم به ارائه جهت گزارش تهیه و کمیسیونها ، سمینارها در شرکت 

 در جاری و شده تهیه طرحهای اجرای بر نظارت و فعالیت کمیت و نوع اساس بر کار ساعات تعیین طرح تهیه و کارکنان کار ساعات زمینه در بررسی و مظالعه 

 . واحدها

 ..... تجهیزات و ساختمان نظر از بیمارستان کلی نیازهای به مربوط اطالعات آوری جمع 

 نگهداری ، توزیع ، خرید به مربوط طرحهای تنظیم و تهیه و بیمارستان نیاز مورد تجهیزات و دارویی و غذایی ، مصرفی و لوازم و وسایل مورد در سیبرر و مطالعه 

 . وسایل از صحیح استفاده منظور به آنها کنترل و

 . بیماران پذیرش در ولتسه ایجاد منظور به بیمارستان مدت دراز و کوتاه بیمارستانی طرحهای ریزی برنامه 

 . مافوق مقام دستور طبق محوله امور سایر انجام 
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 F087.00 کد شغل مدیرخدمات پرستاری عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   دفترپرستاری واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته پرستاریتحصیالت : 

 سال سابقه سرپرستی در بخشهای درمانی بیمارستان 3سال سابقه کار دربیمارستان  و  5حداقل جربه : ت

، آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی واحدپرستاری وبالینی  مهارت برنامه ریزی ، مهارت ارزیابی اطالعات مهارت انجام کارگروهی ، توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

تهای حرانی ، مهارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط ب، مهارت ار

ل نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاری ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعما

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISاطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ،، آگاهی از  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40، گذراندن حداقل ICDL: مهارتها هفت گانه دوره های آموزشی مورد نیاز 

 ت پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستانقوانین و مقررا

  سلسله مراتب سازمانی:

 : رئیس بیمارستان ، معاون درمانسطح باالتر 

 مدیر ، مدیر بهبودهم رده : 

 سرپرستار، سوپروایزر ، مسئول شیفت ، پرستارسطح پایین تر:  

 ف و اختیارات:شرح وظای

              

 . دارد به عهده را مربوطه مرکز پرستاری واحد اداره که است پرستاری ، توانبخشی و درمانی ، بهداشتی درمراکز )مترون(پرستاری مدیرخدمات 

 :باشد می شرح ذیل به مراقبتی یاستانداردها و پرستاری فرآیند بر مبتنی و مددجو منشورحقوق رعایت بر باتکیه پرستاری مدیرخدمات وظایف شرح

 مددجویان خدمات ارائه های فعالیت مستمر وبهبود کیفی ارتقاء های درزمینه ریزی برنامه-1

 از  اطالعات گردآوری-2

 کارکنان با مصاحبه ، کارکنان های پرونده ، پرستاری حسابرسی گزارش ، وسالیانه ماهیانه گزارشات ، فعالیت نوع هدف، ، مصوب نمودارسازمانی : مرکزشامل

 شده ارائه خدمات ، نیازمراقبتی ، بستری نوع برحسب : مددجویان -

 تجهیزات و امکانات ، وابسته، ساختارفیزیکی کادر وسایر هوشبری و عمل اتاق های کاردان و ها تکنسین ، بهیاران کمک ، بهیاران پرستاران،( انسانی نیروی شامل منابع-

 سازمانی درون های دیگرکمیته و سیاستگزاری درنهادهای فعال شرکت -3

 های مشی خط به توجه با بیمار مددجو، اجتماعی رفاه و سالمت سطح وارتقاء حفظ تامین جهت برنیازها مبتنی  )درازمدت مدت، میان مدت، کوتاه( اهداف تعیین -4

 ذیربط مقامات به پیشنهاد و متبوع مرکز

 نظر مورد اهداف به رسیدن برای بندی زمان جدول وتعیین سبمنا های روش اتخاذ و مشی خط تعیین -5

 و...( عفونت کنترل ونظارت کنترل پژوهشی، ، آموزشی( مدون وظایف شرح با خاص های کمیته در شرکت و تشکیل جهت ریزی برنامه -6

 موردنظر اهداف به دستیابی منظور موجودبه ابعمن از بهینه استفاده جهت مناسب شرایط ایجاد و مسئول به بهینه ارائه راهکار   -7          

 تدوین واجرای برنامه های آموزش به بیماروخانواده درسطوح مختلف پیشگیری -8

 ایجادهماهنگی ومشارکت فعال دربرنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی وتوانبخشی مرکز  -9

 جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف  -10

 ادهماهنگی دربرنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری ایج -11
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 مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز  -12

 تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری -13

 مشارکت درطرح های پژوهشی-14

 گیری از عفونت)کنترل عفونت(برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیش -15

 انجام برنامه ریزی وهمکاری با سایر واحدهای ذیربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه ای کارکنان پرستاری  -16

 ارائه راهکارهای اساسی دربرنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایرواحدهای ذیربط -17  

 عیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی ت -18                   

 تعیین حدود وانتظارات وعوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب  -19                

 ی افراد در شیفتهای مختلف کاری بکارگیری نیروی انسانی براساس توانای-20               

 پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان وانتخاب افراد صالحیت دارومعرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری -21                

 ذیربط واحدهای جهت مرکز ریاست به نظارت تحت کارکنان وانتقال انتصاب پیشنهاد -22

 پرستاری گروه کارکنان...و کارکنان...و ها ماموریت ها، مرخصی درمورد گیری تصمیم-23

 سازمانی اهداف تحقیق درجهت ذیربط واحدهای وهدایت رهبری-24

 و... رفتارشغلی حسن ، عملکردمطلوب موثر، ارتباط برقراری با پرستاری مناسب الگوی ارائه -25

 پرستاری گروه )تنبیه و تشویق ( رکناندرکا انگیزش ایجادتقویت درجهت اساسی راهکارهای وارائه تدابیرالزم اتخاذ -26

  واحدها وظایف با مرتبط وخارج داخل جلسات اداره -27

 مسئله حل هاعلمی آوری فن از مندی بهره با ذیربط واحدهای مشکالت درجهت وویژه اختصاصی جلسات واداره تشکیل -28

 ها و خط مشی ا مقرراتب جدیدالورود پرسنل آشناسازی :شامل کارکنان آموزشی نیازهای تامین -29
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس امور بیمارستان ها عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   مدیریت واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و امور بیمارستان هاتحصیالت : 

 تجربه : 

، آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ، مهارت ارتباطی و  مهارت برنامه ریزی ، مهارت ارزیابی اطالعات مهارت انجام کارگروهی ، توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

ن ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل اطالعات ، رفتاری ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به روز،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت مشاوره داد

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISمهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان، آگاهی از قوانین و مقررات ، اصول مدیریت ، آشنایی ICDL: مهارتها هفت گانه دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : رئیس بیمارستان ، معاون درمان . مدیریت . مدیر پرستاریسطح باالتر 

 هم رده : 

 سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

              

لی بیمارستان و ارائه راه حل های رفع کمبود از طریق استفاده صحیح از وجود آنها به صورت تمام وقت و .انجام مطالعات و بررسی های الزم در زمینه های نیاز پرسن1

 پاره وقت در مواقع اضطراری و تهیه طرح های الزم

 .شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه 2

 کار آنها بر اساس نوع و کمیت و در جهت هماهنگی امور بیمارستان  مطالعه و بررسی در زمینه ساعت کاری کارکنان و تعیین ساعت تمام وقت و نیمه وقت .2

 لوازم و تجهیزات نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوطه ,.جمع آوری اطالعات الزم در زمینه نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان 4

 توزیع و تهیه  ,و دارو و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح های مربوط به خرید لوازم مصرفی  ,.مطالعه و برسی در مورد مواد غذایی 5

 .همکاری با سایر افراد6

  منظور ایجاد سهولت.برنامه ریزی طرح های بیمارستانی کوتاه مدت و دراز مدت و فعالیت مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به 7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل معاون درمان بیمارستان عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   ریاست واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در یکی از در رشته های مرتبط با امور سالمت  تحصیالت :

  دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشکی 

 

 کی.سابقه کار اجرایی و مدیریتی در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمانهای خدمات درمانی و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش سال 3حداقل تجربه : 

طالعات ، مهارت اعمال مهارت ارتباطی و رفتاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل ا توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ، مهارت انجام کار گروهی ، داشتن مهارت آموزش HISنظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت نظارت بر اطالعات ثبت شده در سیستم 

 به دیگران 
 مارستان ، اصول گزارش نویسی ، آشنایی با مکاتبات اداریآشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بی دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 رئیس دانشکدهسطح باالتر : 

 معاون آموزشیهم رده : 

  کلیه پرسنل بیمارستانسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد 

 تابعه درمانی مؤسسات در درمان معاونت ستادی حوزه دستورالعملهای و ضوابط اجرای حسن بر نظارت -1

  درمانی مراکز و توانبخشی مؤسسات و بیمارستانها از اعم دانشگاه تابعه درمانی مؤسسات امور بر نظارت -2

 ..و خصوصی و دولتی از اعم پزشکی مراکز و پیراپزشکان و پزشکان خدمات به مربوط ضوابط و ها نامه آئین ، قوانین اجرای حسن بر نظارت و ابالغ -3

 شهرستان سطح...  و ماما دندانپزشک، عمومی، پزشکان جهت کار به اشتغال گواهی صدور -4

 شرایط واجد و متقاضی پزشکان و پوشش تحت خصوصی مراکز- بیمارستانها به فوت گواهی ارائه -5

 موجود استانداردهای و مربوطه های لیست چک ساسا بر بیمارستان عملکرد ارزیابی و نظارت -6

 اصولی موافقت و دولتی و خصوصی پزشکی مؤسسات و مراکز فنی مسئول و تأسیس پروانه صدور -7

 تابعه درمانی مؤسسات پاراکلینیکی خدمات امور بر نظارت و رسیدگی -8

 موجود های نامه آیین اساس بر.... و کار دفاتر و دندانپزشک متخصص، مومی،ع پزشکان مطب ، ها درمانگاه) اداری ساعات خارج و عصر شیفت بازدیدهای انجام -9

  دانشگاه درمان معاونت به گزارش وارائه تأسیس بدو خصوصی بخش کار دفاتر مراکز از بازدید انجام -10

 تابعه های بیمارستان در سالمت نطام تحول طرح اجرای پیگیری -11

 غیرمترقبه حوادث و بحران یریتمد زمینه در واحدها عملکرد ارزیابی و نظارت -12

 سالیانه بصورت بیمارستان مدیران و درمان حوزه کارکنان برای کاربردی آموزشی های برنامه برگزاری جهت هماهنگی و ریزی برنامه و سنجی نیاز -13

 شهرستان سطح.....و مامایی کارشناسان ، دندانپزشکان ، عمومی پزشکان اطالعات آمار رسانی بروز و ثبت -14

 آنها رسانی بروز و ها بازدید به مربوط اطالعات ثبت -15

 قوت و ضعف نقاط آنالیز و سالیانه عملکرد گزارش تهیه -16

 خصوصی بخش از واصله شکایات گزارشهاو طی متفرقه بازدید انجام -17

 تلفنی و حضوری صورت به رجوع ارباب به جوابگویی -18

 مراکز لیتعطی و پزشکی امور در صالحیت فاقد افراد دخالت از جلوگیری منظور به پزشکی زمراک و پیراپزشکان و پزشکان تخلفات ، واصله شکایات به رسیدگی -19

 . وزارت مرتبط و مصوب های دستورالعمل و ها بخشنامه اجرای حسن بر نظارتذیصال مراجع طریق از خاطی افراد پیگیری و غیرمجاز پزشکی خدمات دهنده ارائه

 مربوطه شهرستان بهداشت مرکز/بهداشت معاونت به گزارش، قابل واگیر های بیماری به مبتال بیماران خصاتمش موقع به و صحیح دهی گزارش بر نظارت -20
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل معاون آموزشی بیمارستان عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   ریاست واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 ته های مرتبط با امور سالمت دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در یکی از در رش تحصیالت :

  دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشکی 

 

 پزشکی. سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمانهای خدمات درمانی و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 3حداقل تجربه : 

ارتباطی و رفتاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال  مهارت توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

موزش ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ، مهارت انجام کار گروهی ، داشتن مهارت آHISنظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت نظارت بر اطالعات ثبت شده در سیستم 

 به دیگران 
 آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان ، اصول گزارش نویسی ، آشنایی با مکاتبات اداری دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 رئیس دانشکدهسطح باالتر : 

 معاون درمانهم رده : 

  کلیه پرسنل بیمارستانسطح پایین تر:  

 ح وظایف و اختیارات:شر

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 پزشکی علوم آموزش توسعه 

 موزشیآ نیازهای گرفتن نظر در با بیمارستان و دانشگاه های برنامه و سیاستها با متناسب بیمارستان در پزشکی آموزش کیفیت ارتقای منظور به ریزی برنامه -1

 گیرانفرا

 روشهای ،)علمی هیأت اعضای و برنامه فراگیران، از اعم( ارزشیابی آموزشی، ریزی برنامه: های زمینه در بیمارستان علمی هیأت اعضای توانمندیهای ارتقای -2

 ای حرفه وتعهدات قاخال بالینی، آموزش حیطه در تغییر مدیریت و آموزش، در پژوهش یادگیری، و تدریس

 :زمینه در بیمارستانی گروههای و بخشها آموزشی، های هکمیت هدایت و ترغیب -3

 آموزشی ارزشیابی روند و آموزشی های برنامه ارتقای 

 یادگیری و آموزشی جدید روشهای کارگیری به 

 .بالینی آموزش حیطه در آموزش در پژوهش طرحهای اجرای

 .ههاگرو و بخشها آموزشی فعالیتهای سالیانه ریزی برنامه بر نظارت و هدایت -4

 .ذیربط مراجع به زمال بازخورد ارائه و بیمارستان مختلف بخشهای و گروهها در آموزش کیفیت بر مؤثر عوامل مستمر پایش -5

 بیمارستان( EDO( آموزش توسعه دفتر فعالیتهای بر نظارت و هدایت -6

 بیمارستان در نیاز مورد آموزشی کارگاههای برگزاری و آموزشی سنجی نیاز -7

 دربیمارستان انفراگیر آمووزش ولیمت ایه شبخ و اه روهگ در وی آموزش تکنولووژی ارتقای به بوطمر طرحهای تنظیم -8

 به دهش معرفی فراگیران آموزش کیفیت در مؤثر راهکارهای اتخاذ خصوص در)  پیراپزشکی، ومامایی، پرستاری پزشکی،( دانشکدههای به مشاوره و پیشنهاد ارایه -9

 بیمارستان

 بیمارستان کتابخانه کیفی و کمی ارتقای پیگیری -10

 علمی امورهیأت) ب

 -بیمارستان در علمی هیأت اعضای فعالیت و حضور بر نظارت 

 آنها نمودن برطرف در شالت و بیمارستان در اساتید رفاهی آموزشی، تالمشک و نیازها ررسیب 

 واعمال محاسبه عنوان با( 1393زمستان( پزشکی آمووزش و درموان وتبهداش وزارت مصووبه طبق علمی هیأت اعضای فعالیتهای ارزشیابی بر نظارت در مشارکت 

 یاه دانشگاه به وابسته بیمارستانهای در شاغل پزشکان عملکرد بر مبتنی پرداخت دستورالعمل 15ماده موضووع....فلوشیپ، متخصص، پزشک عملکرد کیفی ضریب

 .پزشکی علووم

 شعاع سیستم طریق از اساتید عملکرد ارزیابی در فعال مشارکت 
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 اجرایی امور) ج

  آموزشی، ،سوپروایزر EDO مسئول بخشها، روسی یا گروه مدیران شورا، رئیس عنوان به آموزشی معاون( ترکیب با بیمارستان آموزشی شورای شکیلت

 ،)میتهک رئیس عنوان به( ایشان نماینده ای آموزشی معواون ترکیب با بیمارستان در پزشکی علوم گروههای دانشجویان و دستیاران امور بررسی کمیته تشکیل

 بیمارستان حراست مسئول و داخلی مدیر پزشکی، مختلف گروههای دانشجویان نماینده دستیاران، نماینده

 آموزشی امور در هماهنگی منظور به دانشگاه بیمارستانهای آموزشی معاونین جلسات در شرکت

 ....)و ومیر مرگ عفونت،( بیمارستانی های کمیته در فعال حضور و مشارکت

 آموزشی خدمات امور) د

 متولی گروه یا بخش با مالز های هماهنگی انجام و تحصیلی ترم هر شروع از قبل مربوطه دانشکدههای از مختلف های رشته فراگیران آموزشی برنامه دریافت

 بیمارستان در آموزش

 آموزشی بخشهای به آنها معرفی و وطهمرب های دانشکده از مختلف های رشته فراگیران لیست دریافت

  کارآموزان تقسیم نحوه در هماهنگی 

 )بخش توسط شده ارائه برنامه طبق( درمانگاهها و بخشها در آموزشی مقررات و ها برنامه اجرای بر نظارت

 مربوطه دانشکده آموزشی معاونوت به نکارورزا و کارآموزان ارزشیابی نمرات مالاع و فراگیران دوره پایان امتحان و ارزشیابی نحوه بر ظارت

 عاونتم به اند داشته حضور بیمارستان در که تحصیلی مختلف مقاطع در فراگیران تمامی رایب کارکرد گوواهی و دوره پایان کار، به شروع گواهیهای کلیه صدور

 مربوطه دانشکده آموزشی

 .بخشها در فراگیران توسط پزشکی قالاخ ورعایت حرفهای و میالاس موازین اجرای بر نظارت

 )درس کالسهای و تأتر آمفی کنفرانس، سالن( موجوود آموزشی فضاهای از بیمارستان آموزشی بخشهای/  گروهها بهینه استفاده جهت ریزی برنامه

 مربوطه امور پیگیری و بیمارستان در مختلف های رشته فراگیران رفاهی وضعیت بر نظارت
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل پزشک عمومی نوان شغلع
 16/5/95تاریخ ابالغ :   اورژانس  واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشک عمومی  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان 2حداقلتجربه : 

ده ، گوش دادن ، لمس کردن ، مهارت توجه کردن به عالئم و نشانه های بیماریها و انجام مهارت انجام معاینه فیزیکی شامل مشاه توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

ی ، مراقبتهای اختصاص تست های فیزیکی ، مهارت نسخه نویسی صحیح ، مهارت انتخاب بهترین رویکرد تشخیصی درمانی و اجرای آن ، مهارت انجام واکسیناسیون و سایر

ات با توجه به شرایط و وضعیت بیمار ، مهارت تفسیر آزمایشات و تحلیل داده ها و آزمایشات ، مهارت جمع آوری ، ثبت و نگهداری مهارت تجویز مناسب ترین آزمایش

، مهارت  ان خدمات پزشکیاطالعات ) شامل سابقه پزشکی ، گزارشها ، نتایج آزمایشات (  ، مهارت انجام پایش وضعیت بیمار ، مهارت اعمال هماهنگی بین ارائه کنندگ

 های سالمت   استفاده از دستگاهها و تجهیزات )شامل ماسک اکسیژن ، افتالموسکوپ ، ست های اتوسکوپی ، ماسک احیا ( ، مهارت برنامه ریزی برای برنامه

 : طب و قانون ، اصول و روش تحقیق ، احیای قلبی و تنفسی پیشرفته ، اخالق پزشکیدوره های آموزشی مورد نیاز 

  ه مراتب سازمانی:سلسل

 : رئیس بیمارستان ، معاون درمان سطح باالتر 

 ، پزشک داروساز پزشک عمومیهم رده :

 پرسنل اورژانسسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 ویزیت سرپائی بیماران اورژانسی و غیراورژانسی بستری در تمام ساعات برحسب نیاز)در صورت عدم وجود دستیار( -1

 زیت بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه و اورژانس بیمارستان و ارجاع به بخشها و متخصصان مربوطهوی -2

 انجام کشیکهای موظفی -3

 تکمیل برگه های مربوط به بیماران و مشاوره پزشکی )مانندبرگه های شرح حال ، خالصه پرونده و ...( -4

 ستان( بیمارCPRعضو فعال در تیم احیای قلبی و تنفسی ) -5

 معاینه ، تشخیص و درمان بیماران در سطح پزشک عمومی -6

 درخواست آزمایش و سایر اقدامات تشخیصی در صورت لزوم -7

 پپیگیری ، ارجاع و مراقبت بیماران و بررسی های اپیدمیولوژیکی بیمار و اطرافیان آن در خصوص بیماریهای قابل کنترل و مراقبت -8

 و اعزام آنان به مراکز مجهزترانجام اقدامات فوری بیماران و ارجاع  -9

 مشاوره با پزشکان دیگر در صورت لزوم -10

 مشارکت در مدیریت بحران و کنترل اپیدمی ها و شناسائی و کنترل طغیان بیماریها -11

 مشارکت فعال در برنامه کشوری پزشک خانواده -12

 ری از شیوع آنهاهمکاری برای مجزا کردن مبتالیان به امراض همه گیر در بیمارستانها به منظور جلوگی -13

 نظارت و آموزشهای الزم در مورد کارکنان فنی ، بهداشتی یا درمانی -14

 شرکت در برنامه های آموزشی و مطالعه آخرین تحقیقات پزشکی مربوط -15

 م وظایف محولهشرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجا -16

 انجام سایر وظایف محوله بر طبق دستور مافوق -17
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل پزشک متخصص عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   بخشهای درمانی  واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دانشنامه یا گواهینامه تخصصی در یکی از رشته های تخصصی پزشکی  تحصیالت :

 ه کار در بیمارستانسال سابق 2حداقلتجربه : 

مهارت معاینه سیستمی بیمار و ارجاع آن ، مهارت کاربرد و تفسیر داده های حاصل از آزمایشات و تصویربرداری ، مهارت انجام  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 ، مهارت انجام مشاوره و انتقال درخواست و بیان دقیق اقدامات الزم  اقدامات پیشگیری کننده از پیشرفت بیماری و عوارض آن ، مهارت تفسیرمفاهیم پزشکی برای بیماران 

: طب و قانون )قوانین پزشکی ، نظام پزشکی ، تخلفات پزشکی و تعهدات پزشکان در قبال بیمار( ، اصول و روش تحقیق ، احیای قلبی و دوره های آموزشی مورد نیاز 

 تنفسی پیشرفته ، اخالق پزشکی

  ازمانی:سلسله مراتب س

 : رئیس بیمارستان ، معاون درمان سطح باالتر 

 پزشک متخصص هم رده :

 پرسنل بخشهای درمانی ، پزشک عمومی سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 معاینه ، تشخیص و درمان و توانبخشی بیماران مربوط به رشته های جراحی عمومی و سایر رشته های تخصصی -1

 ع بر بالین بیمار هنگام ساعات کشیک یا آنکالی و پیگیری دستورات تشخیصی ، درمانی و پیشگیری کننده و اطمینان از انجام صحیح آنهاحضور به موق -2

 ارائه خدمات پزشکی تخصصی در سطح دوم / سوم و فوق تخصصی در سطح سوم سیستم ارجاع و موسسات دولتی و عمومی -3

 وزشی ، درمانی و نظارت بر حسن انجام دستورات پزشکی صادر شده و هدایت تیم درمانحضور فعال در بیمارستانها و مراکز آم -4

 تعیین و دستور نوع آزمایشهای پاراکلینیکی و سایر تستهای تشخیصی در صورت نیاز -5

 تجویز نوع داروهای مصرفی و تعیین روشهای درمانی مناسب بر حسب وضعیت بیمار -6

 بت از انجام دستورات داده شده در بخشها توسط پرستاران و پزشکان عمومیپیگیری مداوم بیماران عمل شده و مراق -7

 نظارت بر پیشرفت وضعیت درمانی بیماران -8

 مراقبت در اجرای دستورات داروئی و بهداشتی داده شده و راهنمایی بیماران -9

 ویزیت بیماران اورژانسی بستری در بخش در ساعات اداری و آنکال -10

 جعه کننده به درمانگاه و اورژانس بیمارستان و ارجاع به بخشویزیت بیماران سرپائی مرا -11

 انجام کشیکهای موظفی به صورت مقیم براساس ضوابط و دستورالعملهای ذیربط -12

 تکمیل برگه های مربوط به پرونده پزشکی بیماران و مشاوره پزشکی)مانندبرگه های شرح حال ،  خالصه پرونده و...( -13

 تخصصی بیمارستان و مراکز درمانی عضویت در کمیته ها و گروههای -14

 اعزام و راهنمایی بیماران فوری به مراکز تخصصی و فوق تخصصی -15

 مشاوره با پزشکان دیگر در صورت لزوم -16

و اثربخشی و کمترین کارآیی هدایت و راهبری علمی مراحل تشخیص ، درمان و باز توانی بیماران در همه سطوح از طریق ارائه آموزشها و باز آموزیها به منظور بیشترین  -17

 هزینه فرصت

 مشارکت در تدوین راهنماهای )گایدالین(تشخیصی و درمانی در گرایشهای تخصصی ذیربط -18

 مشارکت در مدیریت بحران در حیطه تخصصی و پیشگیری و کاهش آسیب های آن -19

 بررسی بیماریهای بومی و اپیدمیولوژیک منطقه و پیشگیری از گسترش بیماریهای شایع منطقه -20

 ارت ، کنترل و مراقبت از وضعیت بخش از نظر رعایت استانداردهای الزامی و پیگیری اقدامات الزمنظ -21
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 نظارت و آموزشهای الزم در مورد کارکنان فنی ، بهداشتی یا درمانی -22

 شرکت در برنامه های آموزشی و مطالعاتی و گردآوری و ارائه آخرین تحقیقات پزشکی در حیطه تخصصی مربوطه -23

 اقدامات انجام شده در قالب فایل ، فیلم ، عکس و گزارشهای علمی به صورت چند تخصصی و گزارش آنها در مجالت علمل مستندسازی -24

 شرکت در برنامه های آموزشی برحسب شرح وظایف و یا در صورت نیاز -25

 شگیری و درمان آنراهنمایی و آموزش بیمار و خانواده ایشان و ارائه اطالعات الزم در خصوص سیر بیماری و راههای پی -26

 محولهشرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف  -27

 انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق -28
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل سپزشک ارشد هموویژالن عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   بانک خون واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دارا بودن مدرک دکترای تخصصی پاتولوژی ، مدرک دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی، مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی تحصیالت :

 حداقل  سال سابقه کار در بیمارستانتجربه : 

  مورد نیاز:توانایی ها ومهارتهای 

 اصول گزارش نویسی ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل اطالعات و داده ها ، مهارت آموزش به دیگران دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 : رئیس بیمارستانسطح باالتر 

 سایرمتخصصینهم رده : 

 سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 یف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظا

و رفع  ژالنس در آن مرکزمشارکت فعال در کمیته های انتقال خون بیمارستان و جلسات برگزار شده در بیمارستان به منظور بررسی موثر بر نحوه استقرار سیستم همووی -1

 مشکالت موجود

و ارزیابی تمامی عوارض مرتبط با تزریق خون و گزارش شده به سازمان انتقال خون به کمک پزشک هموویژالنس مربوطه و تائید همکاری در تشخیص )در صورت نیاز(  -2

 عوارض گزارش شده به وسیله مهر نمودن فرم گزارش عارضه

 همکاری موثر با کلیه سیستم های مرتبط در مرکز درمانی درجهت شناسایی نقاط ضعیف فرآیند های ذیل: -3

 دیکاسیون های تزریق خونان -

 نحوه نگهداری صحیح فرآوردهای خونی در بانک خون و بخش ها -

 نحوه صحیح تزریق خون -

 مدیریت صحیح عوارض احتمالی مرتبط با تزریق خون -

 به منظور رفع نواقص موجود و نزدیک نمودن این فرایندها به حالت استاندارد خود با توجه به آموزش های داده شده -

ل به ر جهت نیکمیته بیمارستانی انتقال خون در جهت رفع کلیه مشکالت موجود در زنجیره تزریق خون و تهیه اقدامات اصالحی و یا پیشگیرانه مورد نیاز دهمکاری با  -4

 این اهداف

پیشگیرانه دیده شده در ان مرکز و ارتقاء نحوه همکاری نزدیک با دفتر هموویژالنس پایگاه انتقال خون در جهت اطمینان از انجام و پیگیری کلیه اقدامات اصالحی و یا  -5

 اسقرار سیستم 

ا کمک واحدهای ذیربط در ارائه اموزش های مداوم به کلیه پرستاران و پزشکان مقیم هموویژالنس )در موارد تغییر و یا اضافه شدن نیروهای جدید به مرکز درمانی( ب -6

 از همکاران آموزش دیده توسط پایگاه های انتقال خون جهت صدور گواهی مرکز درمانی و اعالم تاریخ های مقتضی جهت اخذ امتحان

ل منظم و موثرتر این کمیته از مهم بدیهی است در صورت عدم وجود کمیته انتقال خون و یا عدم تشکیل منظم و موثرتر این کمیته در هر مرکز درمانی اهتمام در برقراری و تشکی

 ترین وظایف دیده شده می باشد.

 به ذکر است که در انجام کلیه وظایف فوق از پزشکان هموویژالنس آموزش دیده بایستی کمک گرفته شود. الزم
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل پزشک داروساز عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   داروخانه واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 روسازی مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای یا دکترای تخصصی در رشته داتحصیالت :

 حداقل ا سال سابقه کار در بیمارستانتجربه : 

مهارت نظارت بر عملکرد ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت به کار گیری ابزارهای آمار واطالعات، مهارت حمل و کاربرد ایمن  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

استفاده از پژوهشهای علمل و عملی در حیطه علوم دارویی ، نهارت استفاده از مراجع داروسازی و علوم  موادخطرناک ، مهارت ایجاد مستندات دارویی ، مهات انجام و یا

 دارویی 

 : آخرین و جدیدترین تغییرات داروییدوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : رئیس بیمارستان ، معاون درمان سطح باالتر 

 پزشک داروساز،  پزشک عمومیهم رده :

 پرسنل داروخانه سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 رسیدگی به درخواست دارویی بخشها و تخصیص داروی مورد نیاز آنها با توجه به سهمیه هر بخش. -1

 ب نیازتشخیص و تهیه لیست داروهای مورد نیاز داروخانه و انبار داروئی و برآورد تعداد هر یک از اقالم داروئی برحس -2

 نظارت و ارائه روش به کارکنان در مورد چگونگی نگهداری داروها در بخش و داروخانه و یا انبار داروئی -3

 نظارت بر نحوه توزیع صحیح دارو به بخشها و ثبت چگونگی مصرف دارو توسط بیمار طبق دستور پزشک معالج -4

 ی و آتش زاآموزش حین خدمت کارکنان داروخانه در مورد داروهای شیمیایی ، سم -5

 نظارت بر توزیع دارو در بیمارستان و سایر موارد و پیشنهادات مناسب جهت تسهیل در امور مربوط. -6

 پیچیدن نسخه های مراجعین داروخانه -7

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق -8
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل سوپروایزرآموزشی عنوان شغل
 16/5/95الغ : تاریخ اب  واحدآموزش واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 مدرک تحصیلی کارشناسی یاکارشناسی پرستاری تحصیالت : 

 انسانی( دانشنامه دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های گروه علوم تربیتی و رشته های تحصیلی مدیریت آموزش عالی ، مدیریت )منابع

 تانسال سابقه کار در بیمارس 1حداقل تجربه : 

 

، مهارت تحلیل داده ها ، مهارت  مهارت برنامه ریزی ، مهارت برقراری ارتباط مهارت انجام کارگروهی ، آموزش به دیگران، مهارت  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 ، توانایی نیازسنجی آموزشی ،توانایی طراحی آموزشی ،توانایی ارزشیابی آموزشی ارزیابی اطالعات
 :ارزشیابی آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، توانمندسازی کارکنان ، نیازسنجی آموزشی آموزشی مورد نیاز  دوره های

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مدیر ، مدیربهبود ، مدیرخدمات پرستاری ، رئیس بیمارستان سطح باالتر 

 سایر سوپروایزر هاهم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 رات:شرح وظایف و اختیا

 

 و پرستاری فرآیند بر مبتنی مددجو، حقوق منشور رعایت بر تکیه با مدیریت اصول براساس سوپروایزآموزشی وظایف شرح

 :باشد می زیر شرح به مراقبتی استانداردهای

 )دالورو جدید کارکنان و مامایی و پرستاری کادر مختلف های رده ، خانواده ، مددجویان ( آموزشی نیازهای تعیین -1

 الورود( جدید کارکنان و مامایی و پرستاری کادر مختلف های رده ، خانواده ، مددجویان ( آموزشی نیازهای تعیین-2

  آموزشی نیازهای بندی اولویت-3

  آموزشی نیازهای رفع جهت مدون و مستمر آموزشی های برنامه تدوین -4

 هاسایرگروه مشارکت و همکاری با آموزشی های برنامه اجرای -5

 مرتبط های بخش آموزشی های فعالیت و عملکرد ارزیابی جهت مناسب ابزار تنظیم و تهیه -6

  مددجویان نیاز مورد پرستاری خدمات ، ارزیابی مناسب ابزار وتنظیم تهیه -7

 مامایی و پرستاری های گروه کارآموزان و دانشجویان کارورزی برنامه دراجرای هماهنگی -8

 مامایی و پرستاری گروه کارکنان آگاهی سطح ارتقاء جهت آموزشی کمک وسایل و جزوات ، مجالت کتب، تهیه پیشنهاد-9

  پرستاری پژوهشی ، آموزشی کمیته تشکیل -10

 - ذیربط واحد آموزشی جامع برنامه برابر مداوم آموزش های کالس در کارکنان شرکت و تشکیل جهت مشارکت و همکاری ، هماهنگی -11

 وپژوهشی آموزشی های فعالیت در کارکنان فعال مشارکت جهت تشویقی های زمینه یجادا پیشنهاد -12

 آموزشی نیازسنجی واحدهاچهت کنترل و نظارت در ومشارکت همکاری -13

 درامرآموزش ، عفونت کنترل و بالینی سوپروایزر با هماهنگی و همکاری-14

 آموزش سطح اءارتق درجهت ومربیان سرپرستاران با هماهنگی و همکاری-15

 ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید به شکل کنفرانس ، جزوه / پمفلت و ... -16

 همکاری ومشارکت درانجام طرح های پژوهشی  -17

 هدایت و آموزش کارکنان درراستای:  -18

 الف: حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی

 ب: ارزشیابی عملکرد کارکنان درارائه خدمات

 یابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجوج: ارزش
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 هدایت وآموزشی واحدهای ذیربط  -19

 هدایت وآموزش درجهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان  -20

 ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیرخدمات پرستاری  -21

 و نظارت برآموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب کنترل -22

 کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها -23

 ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق: -24

 بررسی رضایت مندی مددجویان-

 بررسی رضایت مندی کارکنان-

 کت فعال رده های مختلف پرستاری( درشیفت های مختلف ) دربرنامه های آموزشی براساس سرانه آموزشکنترل و نظارت برشر-25

 مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری -26

 شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری-27
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل سوپروایزردر گردش عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   دفتر پرستاری واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری تحصیالت : 

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –ولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمی

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

 ود.انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می ش : تجربه

مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: 

، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی به روز پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن 

، آگاهی از خط مشی اعزام بیمار و مادران پر  HISفعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 خطر

 قررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان آگاهی از قوانین و مدوره های آموزشی مورد نیاز : 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر خدمات پرستاری ، رئیس بیمارستانسطح باالتر :

 سوپروایزرهم رده : 

 پرستار ، سرپرستار ، مسئول شیفتسطح پایین تر:   

 یارات:شرح وظایف و اخت

 پرستاری  خدمات مستقیم برارائه  نظارت مسئولیت  که است  پرستاری  پژوهشی  و ،توانبخشی  وبهداشتی  درمانی ، آموزشی  مرکز )سوپروایزر (پرستاری  سرپرست  

 .دارد رابرعهده ومامایی

 ذیل شرح  به واستانداردهای مراقبتی  پرستاری  برفرآیند ومبتنی مددجو منشورحقوق  بررعایت تکیه با مدیریت اصول  براساس  پرستاری  سرپرست   وظایف شرح 

 :باشد می

 توانبخشی درمانی بهداشتی، آموزشی مرکز پیرامون اطالعات آوری درجمع وهمکاری مشارکت -1

 مسئولین سایر باهمکاری ذیربط واحدهای های مشی وخط اهداف وتدوین درتنظیم مدیرپرستاری  با همکاری -2

 ومامایی پرستاری خدمات درسیستم مناسب تغییرات  ایجاد درجهت الزم پیشنهادات ارائه-3

 مددجویان ، ،دانشجویان کارکنان آموزشی های ریزی دربرنامه وهمکاری مشارکت -4

 مددجویان ترخیص و درپذیرش وهماهنگی ریزی برنامه -5

 ذیربط واحدهای ردوعملک خدمت کنندگان وارائه گیرندگان  موجود وضیعت از وکیفی کمی گزارشات وتنظیم تهیه -6

 ذیربط درواحدهای مطلوب خدمات ارائه جهت مرکز مختلف واحدهای بین هماهنگی ایجاد -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 آنها حل جهت واقدام )...و محیط مددجویان، ، کارکنان به مربوط( پرستاری مرتبط واحدهای در موجود مشکالت و نیازها تشخیص -8

 مختلف های شیفت و واحدها در نیازها و ها اییتوان براساس پرستاری کارکنان درتوزیع مشارکت -9

 افراد بین ما تفاهم وحس مناسب کاری شرایط  ایجاد هماهنگی -10

 ومامایی پرستاری موثرترخدمات های روش ارائه درجهت خود ومهارت آگاهی سطح منظورارتقائ به آموزشی های دربرنامه شرکت-11

 )...و وتوانبخشی رفاهی وارزشیابی، نظارت فرهنگی، پژوهشی، ، آموزشی(تاریپرس و بیمارستانی مختلف های درکمیته شرکت-12

 )...و امکانات ، تجهیزات انسانی، نیروی تامین (ها فوریت بروز درزمان اقدام و مناسب شرایط ایجاد و تامین -13

  وتوانبخشی درمانی ، بهداشتی آموزشی مرکز ، خانواده به مددجو درارجاع هماهنگی -14

 )شرع موازین اموربا طرحانطباق ...و اخالقی کاری، ضوابط رعایت اداری مقررات رعایت ( سرپرستی تحت کارکنان شغلی رفتار بر مستمر وکنترل نظارت -15

  )...و لیست چک ( ابزارمناسب از استفاده با استانداردها بر مبتنی ومامایی پرستاری خدمات ارائه برنحوه مستمر کنترل و نظارت-16

 مافوق به گزارش وارائه ثبت ، خدمات ارائه حسن از اطمینان حصول منظور به مرتبط واحدهای از مستمر بازدید -17

 ها مراقبت کیفی سطح ارتقاء درجهت پرستاری کارکنان هدایت -18

  آنها از حمایت و کمک ، پرستاری کارکنان به الزم های راهنمایی ارائه -19

 ...و وظایف شرح ، ها مشی ،خط مقررات با جدیدالورود کارکنان سازی آشنا :شامل ومامایی پرستاری کارکنان آموزشی نیازهای تامین درحهت همکاری و مشارکت -1

 ثبت حوادث ، وقایع غیرمترقبه ، آمار( بیماران بدحال پذیرفته شده ، ترخیصی ، فوت شده و...(-21

 ومامایی برطبق : عملکرد، رفتارهای شغلی واخالقی  مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری-22          

 همکاری ومشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات از طریق : حسابرسی کیفی بررسی رضایتمندی مددجویان بررسی رضایتمندی کارکنان- 23         

 ت پرستاریهمکاری ومشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی برکیفیت ارائه خدما-24          

 همکاری ومشارکت درارزشیابی برنامه ها وخط مشی های ، جهت دستیابی به اهداف پیش تعیین شده-25         

 کنترل و نظارت مستمر برچگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات وداروهدرواحدهای پرستاری ومامایی    -26      

 ینظارت برحسن اجرای تعرفه های خدمات پرستار - 27        
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل سوپروایزرکنترل عفونت عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   دفتر پرستاری واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

ی ، کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژ -دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری تحصیالت : 

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

 انجام تعهدات طرح نیروی انسانی به عنوان تجربه پذیرفته می شود. : تجربه

مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: 

بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی  به روز پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط

ن پر ، آگاهی از خط مشی اعزام بیمار و مادرا HISفعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 خطر

 آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان دوره های آموزشی مورد نیاز : 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر خدمات پرستاری ، رئیس بیمارستانسطح باالتر :

 هم رده : سوپروایزر

 پرستار ، سرپرستار ، مسئول شیفتپایین تر:  سطح  

 شرح وظایف و اختیارات:

 پژوهش وانجام بررسی طریق از بیمارستانی های عفونت منابع شناخت -1

  بیمارستانی عفونت وکنترل پیشگیری برای مراقبتهای درانجام جدید ومطالعات ها پژوهش نتایج بکارگیری  -2

 با عفونت کنترل و پیشگیری منظور به لزوم درصورت وسایرکارکنان دانشجویان پرستاری، کادر برای موزشیآ های برنامه واجرای درتوسعه همکاری  -3

 سوپروایزرآموزشی همکاری

 شود برگزارمی سایرگروهها با کادرپرستاری برای عفونت کنترل با دررابطه که آموزشی های دوره و درجلسات شرکت  -4

  مثبت موارد از گزارش وارائه بیمارستان کارکنان برای واکسیناسیون و ای دوره معاینات برنامه تنظیم و بهداشتی پرونده تشکیل  -5

  بیمارستان عفونت کنترل کمیته به مناسب راهکاری وارائه خطرناک های عفونت برای الزم تجهیزات و وسایل ارزیابی  -6

  آموزشی اثربخشی ریگی پی و بیمارستانی های عفونت درخصوص بیمارستان کارکنان آموزشی نیازسنجی  -7

 ثبت و وعالئم بالینی آزمایشات نتایج طریق از گذشته موارد پیگیری و احتمالی جدید موارد کشف برای بیمارستانی مختلف های بخش از روزانه بازدید  -8

 مزبور کمیته به الزم گزارشات ارائه و

 کمیته باهمکاری مراقبتی استانداردهای اساس بر پذیر آسیب های متقس سایر و ویژه های بخش در عفونت کنترل های دستورالعمل تدوین و تهیه  -9

 عفونت کنترل

 مزبور کمیته نتایج به گزارش و بیمارستانی واحدهای کلیه در عفونت کنترل کمیته توسط شده توصیه مقررات و ضوابط اجرای از وارزشیابی نظارت  -10

 موجود امکانات و کمیته های مشی خط به توجه با عفونی بیماران درایزوالسیون کمک و نظارت  -11

  بیمارستانی های گیری همه در عفونت بروز و ارزشیابی و کنترل ، تحقیق ، تشخیص برای بیمارستانی عفونت کنترل تیم با همکاری  -12

 اجرایی های دستورالعمل دریافت و گزارشات و اطالعات ارائه منظور به عفونت کنترل کمیته درجلسات شرکت  -13
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس مسئول ایمنی  عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   کلیه بخشهای درمانی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 مدارک تحصیلی تعریف شده برای مدیران ارشد  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان 3حداقل تجربه : 

 داردها و روش های استقرار آنها و ارزیابی میزان استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،شناخت در خصوص استان توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

ت ا و روشها ، یادگیری از اتفاقادارا بودن دانش و مهارت های پایه و تخصصی در ارتباط با ایمنی بیمار )از قبیل: وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار، مدیریت خطر، سیستم ه

تهاجمی و منظور تکرار وقوع مجدد آنها، تعامل با بیماران و همراهان و خانواده آنان، پیش گیری و کنترل عفونت های بیمارستانی، اقدامات درمانی ناخواسته و خطاها به 

 ایمنی بیمار و ارتقاء ایمنی داروها( )احراز از طریق رویت گواهی های آموزشی و مصاحبه(

 نویسی ، استانداردهای ایمنی بیمار ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل اطالعات و داده ها اصول گزارش دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مدیر خدمات پرستاری ، مدیر ، مدیر بهبود ، رئیس بیمارستانسطح باالتر 

 کارشناس بهداشت حرفه ای ، کارشناس بهداشت محیطهم رده : 

 ط ایمنی بخشهارابسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :
 همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان -1

 هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان -2

 ردر بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار با همکاری ذینفعانتدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیما -3

 شرکت و همکاری فعاالنه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارایه خدمات بهینه -4

 دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان خود ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های -5

 در بیمارستانطراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار  -6

 بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصالحی به منظور ارتقاء آن -7

 شرکت  در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصالحی و بازخورد به کارکنان -8

 همکاری در انجام ممیزی بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع  -9

 دگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یا -10

 شرکت و همکاری فعاالنه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی راهبری موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار -11

 شرکت و همکاری فعاالنه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار  -12

 اصالحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازماناقدام -13

 بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب براقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در بیمارستان  -14

 نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف -15

 ش به کارشناس مسئول اعتبار بخشی و ریاستگزار -16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مدیر بهبود کیفیت عنوان شغل
 13/5/95تاریخ ابالغ :   بهبود کیفیت واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 کارشناسی و باالتر در رشته های پرستاری ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تحصیالت :

 بیمارستان  سال سابقه کار در 2تجربه : 

مهارت ارتباطی و رفتاری مهارت تصمیم گیری ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: 

 گروهی ، داشتن مهارت آموزش به دیگران ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ، مهارت انجام کار HISفعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، آشنایی با اهداف و برنامه های  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40گذراندن حداقل  دوره های آموزشی مورد نیاز :

 استراتژیک بیمارستان ، اصول گزارش نویسی ، آشنایی با مکاتبات اداری

  ازمانی:سلسله مراتب س

 معاون درمان ، رئیسسطح باالتر : 

 مدیر ، مدیر خدمات پرستاریهم رده : 

 -سطح پایین تر:   

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 استقرار و اجرای حاکمیت بالینی-1

 راستای نظام حاکمیت بالینی در بیمارستانتدوین برنامه عملیاتی ساالنه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار و -2

 شارکت مدیران ارشد بیمارستانبرنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم)ماهانه از تمام بخش بر طبق چک لیست( و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار با م-3

 ، تحلیل، اقدام اصالحی برسی و نظارت مداوم، ارتباطات موثر و مشاوره(ایجاد نظام جامع مدیریت خطر)فرهنگ سازی، شناسایی خطرات،ارزیابی-4

 (گرفته شده ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی) ثبت، تحلیل، اقدامات اصالحی ،اعالم اقدامات اصالحی در سطح بیمارستان، به اشتراک گذاری درس های-5

 موخته شدهایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آ-6

 تدوین خط مشی و ایجاد نظام رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی-7

 انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند-8

 تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان-9

در بیمارستان، تحلیل علل مربوط وارائه راه حل به کمیته حاکمیت شناسایی چالش ها و مشکالت موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار -10

 بالینی)بهبود کیفیت( بیمارستان

 پیگیری مصوبات کمیته حاکمیت بالینی)بهبود کیفیت بالینی( بیمارستان-11

 وهای هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته حاکمیت بالینی برای گر-12

 ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه-13

 ارائه گزارشات مدون)تا پنجم هر فصل،ساالنه( به کمیته حاکمیت بالینی در بیمارستان-14

 انجام امور محوله زیر نظر ریاست محترم بیمارستان-15

 

 
 
 
 
 
 



  
 

216 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل یاعضاء تیم مدیریت اجرای عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   ریاست واحد تابعه

 شرایط  احراز

 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر در  یکی از گرایشهای مدیریت در رشته های مرتبط با امور سالمت  تحصیالت :

 ه های مرتبط با امور سالمت دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشکی به همراه تحصیالت دانشگاهی مدیریت در رشت 

  دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشکی به همراه مدرکMini MBA مدیریت بیمارستانی مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

  دارا بودن مدرک لیسانس و باالتر در رشته پرستاری 

 

  تان.سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی در بیمارس 2حداقل تجربه : 

مهارت ارتباطی و رفتاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 داری ، مهارت انجام کار گروهی ، داشتن مهارت آموزش به دیگران ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اHISارزیابی فعالیت ها ، مهارت نظارت بر اطالعات ثبت شده در سیستم 

 آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان ، اصول گزارش نویسی ، آشنایی با مکاتبات اداری دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 رئیس بیمارستانسطح باالتر : 

 -هم رده : 

  کلیه پرسنل پشتیبانی بیمارستانن تر: سطح پایی

 شرح وظایف و اختیارات:

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 ساله بیمارستان. 5تا  3تدوین برنامه  ی استراتژیک   -1

 بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان)حداقل ساالنه(.  -2

 بیمارستان در تمامی قسمت ها به نحوی که تمام کارکنان از ان اگاهی داشته باشند.نشر بیانیه رسالت   -3

 کل بیمارستان.تععین ایمنی بیمار و ارتقای مستمر کیفیت به عنوان اولویت های استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای ان در قالب برنامه عملیاتی در  -4

 منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان.تخصیص منابع به بخش ها و واحد ها به  -5

 نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان. -6

 مشارکت در تدوین برنامه ی بهبود کیفیت و ایمنی بیمار. -7

 کلیدی عملکرد و انجام اقدامات اصالحی بر اساس انها در تمام بخش ها و واحد های بیمارستان از جمله واحد های برون سپاری شده. نظارت بر تععین و تحلیل شاخص های -8

 کسب اطمینان از انجام اقدامات اصالحی در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمان های قانونگذار از جمله اعتبار بخشی. -9

 میانی بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده ی فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر. انتصاب یکی از مدیران  -10

 انتصاب یکی از کارکنان با اختیارات مناسب به عنوان مسوول و پاسخگوی برنامه ی ایمنی بیمار در بیمارستان. -11

 موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقای فرصت ها.بازدید منظم مدیریتی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی خطرات  -12
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مسئول درآمد عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   امورمالی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 کاردانی و باالتر در رشته حسابداری ، مدیریت )کلیه گرایشها(تحصیالت : 

 امورمرتبط مالیسال سابقه کار در  2حداقل تجربه : 

مهارت  آشنایی با اتوماسیون اداری ، مهارت برنامه ریزی ، مهارت تحلیل داده ها و اطالعات ،،  (ICDLمهارتهای هفت گانه کامپیوتر) توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

  آشنایی با اصول گزارش نویسی ،،  انجام کار گروهی

 رهای کاربردی در واحد درآمد: نرم افزادوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مسئول امور مالی ، مدیر سطح باالتر 

 حسابدارهم رده : 

 متصدی صندوق ، متصدی حسابرسی ، پرسنال واحد اسنادپزشکیسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 محاسبه درآمد بیمارستان -1

 رف قرارداد در زمان معینارسال صورتحسابها به بیمه های ط -2

 نظارت برمحاسبه صورتحسابهای ترافیکی و ارسال به معاونت درمان -3

 گزارش خالصه اطالعات واحد درآمد و اسناد به ریاست و مدیریت بیمارستان -4

 نظارت بر واحدهای صندوق ، حسابرسی و اسناد پزشکی و رفع مشکالت آنان -5

 یمارستان برای بیمه هامعرفی و ارسال مدارک پزشکان تازه وارد به ب -6

 به منظور محاسبه کارکرد آنانHISتعریف اطالعات پزشکان جدید در سیستم  -7

 ارائه گزارشات متنوع در خصوص درآمد ، کارکرد پزشکان و متخصصان و ... به مدیر ، مسئول امور مالی -8

 آگاهی از آخرین تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و اعمال آنها در بیمارستان -9

 انجام سایر امور محوله بر طبق دستور مافوق -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل رئیس امور اداری عنوان شغل
 12/5/95تاریخ ابالغ :   اداری  واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

ت یت دولتی باتمام گرایشها مدیریت اجرایی،مدیریگواهینامه کاردانی یاکارشناسی یاکارشناسی ارشدیادکترا و یا همتراز در یکی ازرشته های تحصیلی مدیر تحصیالت :

اشتی ، مدیریت خدمات بهد صنعتی،مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت آموزشی، حسابداری، معارف اسالمی و مدیریت)مالی(

 و درمانی

 سال سابقه کار در بیمارستان3حداقلتجربه : 

 ، مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر، ، گزارش نویسی ، آشنایی با سیستم اتوماسیون اداریICDLداشتن مهارتهای هفت گانه :  ها ومهارتهای مورد نیازتوانایی 

 : قوانین کار و امور اجتماعی ، نحوه تدوین قراردادهادوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 بیمارستان ، معاون درمان : رئیس سطح باالتر 

 مدیر بهبود ، مدیر خدمات پرستاری هم رده :

 کلیه پرسنل واحدهای اداری ، آزمایشگاه ، رادیولوژی و داروخانه سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 مسئولیت ونظارت کامل وهماهنگی اموراداری ومالی بیمارستان  -1

 های مختلف بیمارستان انتخاب مسئول مجرب وصالح در بخش  -2

 هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان   -3

 هماهنگی ونظارت برعملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان ، بخشهای اداری ، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی   -4

 وغیره  شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحول اداری ، آموزش ، کمیته بیمارستانی  -5

 تعیین خط مشی ونظارت برحسن اجرای آن   -6

 کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی وبرنامه کلی ازرئیس بیمارستان  -7

 تطبیق وهماهنگی اموربیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان   -8

 ناسب جهت ریاست بیمارستان تهیه وتنظیم گزارش از فعالیت ومشکالت واحدهای بیمارستان همراه باارائه پیشنهاد راه حل م  -9

 نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان ازصحت اجرای برنامه ها  -10

 ایجاد هماهنگی وهدایت فعالیتها وعملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی   -11

 تقسیم فعالیتها بین مسئولین واحدهای تحت سرپرستی وارائه آموزش وراهنمایی آنان   -12

 ابیرالزم وارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امروتشویق و تنبیه کارکنان ایجاد تد  -13

 نظارت برنحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی   -14

 شرکت در جلسات مربوط به اموربیمارستانها ازطرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه   -15

 صوص پرسنل تحت سرپرستی وبازدید ازبخشهای مختلف بیمارستان مدیریت شکایات بیماران وهمراهان در خ  -16

 ارزشیابی ماهیانه وسالیانه نیروی تحت پوشش   -17

 هماهنگی با مترون بیمارستان دربخشهای درمانی و واحدهای مربوطه  -18

 ربوطه هماهنگی و پیگیری درجهت تقاضای اموال پالکی ، مصرفی وتعمیرات دستگاههاورفع نواقص دستگاههای بخشهای م -19

 نظارت برکیفیت وحسن اجرای بهداشت ونظارت بیمارستان  -20

 پیگیری اموررفاهی پرسنل تحت امر   -21

 پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع  -22

 پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران وخانواده تحت امر  -23
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 ت امر نظارت برحسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تح -24

 نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت بررسی   -25

واحدهای تحت صدوردستورات الزم به منظورایجادهماهنگی بین واحدها سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار وتعیین وظایف وحدود مسئولیت واختیارات  -26

 سرپرستی 

 صدوردستورالعملهاو ضوابط مربوطه -27

 حد مربوطه نظارت در تنظیم بودجه وا -28

 شرکت در سیمینارها، کمیسیونها وتهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق  -29

 ر واحدهامطالعه وبررسی درزمینه ساعات کارکارکنان وتهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع وکمیت فعالیت ونظارت اجرای طرحهای تهیه شده وجاری د -30

تان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیازبه تعمیرات اساسی و یا بازسازی وتهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جمع آوری اطالعات مربوط به نیازهای کلی بیمارس  -31

 جهت مقام مافوق

 یع، نگهداری وکنترلمطالعه و بررسی درمورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی ودارویی وتجهیزات مورد نیاز بیمارستان وتهیه وتنظیم طرحهای مربوط به خرید ، توز -32

 نها به منظور استفاده صحیح از وسایلآ

ایجاد سهولت درپذیرش برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و دراز مدت وفعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک ازآنها در مواقع ضروری به منظور  -33

 بیماران

 انجام سایر امور محوله طبق دستورمقام مافوق -34
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مسئول امور مالی عنوان شغل
 12/5/95تاریخ ابالغ :   امورمالی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 گواهینامه کاردانی یا باالتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت با تمام گرایشها ، حسابداری ، حسابرسی تحصیالت :

 انسال سابقه کار در بیمارست1حداقلتجربه : 

، آشنایی با قوانین مالیاتی ، آشنایی با اصول تنظیم قراردادها ، اصول  ICDL: تسلط به اصول حسابداری ، داشتن مهارتهای هفت گانه  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز

،  اری ، آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی واحدامورمالیگزارش نویسی ، آشنایی با قوانین بازنشستگی ، آشنایی با حسابداری تعهدی ، آشنایی با سیستم اتوماسیون اد

 آشنایی با اصول تنظیم بودجه

ساعت دوره های  40: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی ، نرم افزار کاربردی در حسابداری، کذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز 

 مدیریتی

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مدیر ، رئیس بیمارستانسطح باالتر 

 مدیرمنابع انسانیهم رده :

 حسابدار ، مسئول درآمد ، کارپرداز سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

   

ب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف صدور پروانه خروج برای اموال ، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی جهت کس -1

 ، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

 نگهداری حساب کلیه اموال منقول ، مسروقه و یا از بین رفته ، طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال -2

 تحت سرپرستی و تقسیم کاربین آنهانظارت بر فعالیتهای واحد مربوطه و ارائه راهنمائیهای الزم به کارکنان  -3

 تنظیم بودجه ساالنه -4

 تنظیم ترازنامه مالی ساالنه و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرائی -5

 مدیریت منابع تنخواه و نقدی -6

 مدیریت بدهکاران و بستانکاران -7

 جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مالی -8

 ن آنان و ایجاد روحیه همکاری و تعاون و نظم در واحد حسابداریراهنمایی و کنترل کارکنان حسابداری و تقسیم کار بی -9

 رسیدگی و اقدام در مورد رفع مسائل و مشکالت گردش کار واحد و ترخیص بیماران -10

 اقدام در خصوص حسن اجرای بودجه ، جریان امور واحد و افزایش سطح معلومات کارکنان تحت سرپرستی -11

 های مربوطه به منظور رفع اختالالت و تهیه تراز عملیات تهیه و تنظیم اسناد مالی و کنترل حساب -12

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق -13

 نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه شامل کارپردازی، درآمد ، اسنادپزشکی و... -14

 شناسائی و گزارش عدم انطباقها به مسئول مافوق -15

 اجرای استانداردهای اعتبار بخشی در امور مالی -16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مسئول بایگانی اداری و دبیرخانه عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   دبیرخانه واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 داشتن گواهینامه کارشناسی و باالتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت تمام گرایشهاتحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل  : تجربه

 ICDLمهارت ارتباطی و رفتاری ، مهارت کار گروهی ، آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری ، مهارتهای هفت گانه انایی ها ومهارتهای مورد نیاز: تو

 سیستم های دبیرخانه و بایگانی دوره های آموزشی مورد نیاز : 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر سطح باالتر :

 نی پسنلیمسئول بایگاهم رده : 

 -سطح پایین تر:   

 شرح وظایف و اختیارات:

 باشد می ذیل شرح به سازمانی واحد وظایف براساس الذکر فوق پست وظایف

 اتوماسیون اداری در آنها شماره و و موضوع وصادره وارده های نامه وجریان مشخصات ثبت -1

 آنها از طریق اتوماسیون پیگیری و کننده اقدام واحد به ارجاع برای ها نامه توزیع و تفکیک -2

  مافوق مقام به ارائه نیازجهت مورد گزارشات تنظیم و تهیه -3

  گردد می ارسال مرکز به واحدها وسایر ادارات از که هایی نامه وصول واعالم دریافت -4

 مربوطه مسئولین و بیمارستان پزشکی مدارک و پذیرش واحد هماهنگی با ارگانها سایر و قانونی پزشک مکاتبات صدور به امورمربوطه انجام پیگیری-5

 مافوق نظر طبق محوله امور سایر انجام -6
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مسئول پذیرش عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   درمانگاه واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه و باالترتحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل تجربه : 

  HIS،  توانایی وارد کردن اطالعات در سیستم  ICDLمهارت برقراری ارتباط موثر ، مهارت هفت گانه کامپیوتر توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 : آشنایی با کامیوتردوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 نگاه: مسئول درماسطح باالتر

 -هم رده : 

 خدمه درمانگاهسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 : باشد می ذیل شرح به سازمانی واحد وظایف براساس الذکر فوق پست وظایف

 رجوع ارباب با قانونی و شرعی موازین مطابق و اخالقی برخورد  -1

 مربوطه مسئول نظر زیر قانون مطابق مربوطه امور انجام -2

 الزم استانداردهای مطابق بیمار شده پذیرش های روندهپ تکمیل -3

 نیاز مورد اطالعات سایر و ،کدملی ،تلفن ،آدرس خانوادگی نام و نام بیمارشامل کامل مشخصات ثبت  -4

  قانونی موارد سایر و قبض نظر از شده ترخیص های پرونده کامل نمودن چک  -5

  راجعینم رضایتمندی افزایش و بیمار موقع به و سریع ترخیص  -6

 الزم های آموزش طی به باتوجه اثربخشی و کارایی افزایش  -7

 محوله امور انجام و المال بیت در جویی صرفه حفظ  -8
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل پرسنل واحد صندوق عنوان شغل
 12/5/95تاریخ ابالغ :   امورمالی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امورمالی و حسابداری ، امورخدمات اداری و علوم اجتماعی و رشته مدرک کاردانی و کارشناسی  تحصیالت :

 تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری  و منشی گری

ادبیات و علوم انسانی ، بازرگانی ، علوم تجربی ، ریاضی  مدرک پایان تحصیالت کامل متوسطه در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور خدمات اداری و رشته های تحصیلی

 و فیزیک ، کاربرد علوم کامپیوتر ، حسابداری

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقلتجربه : 

  ری، آشنایی با مکاتبات اداICDLمهارتهای برقراری ارتباط مؤثر ، داشتن مهارتهای هفت گانه  : توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز

 : اصول گزارش نویسی دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مسئول واحد ، مسئول امورمالی ،مدیرسطح باالتر 

 -هم رده :

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 

 ط منشی بخشها توس  HISدریافت هزینه خدمات درمانی از مراجعان براساس خدمات ثبت شده در سیستم  -1

 صدور قبض در قبال هزینه های دریافتی -2

 ثبت موارد تخفیفی در سیستم -3

 گزارشگیری از هزینه های دریافتی در پایان شیفت کاری -4

 انجام امورمحوله طبق دستور مافوق -5

 ثبت هزینه های پیش پرداختی خدمات درمانی توسط بیماران به صورت دقیق -6

 ت نداشتن توان مالی جهت پرداخت هزینه هاراهنمایی مراجعان به مددکاری در صور -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل پرسنل واحد اسناد پزشکی عنوان شغل
 12/5/95تاریخ ابالغ :   امورمالی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

و حسابداری ، امورخدمات اداری و علوم اجتماعی و رشته مدرک کاردانی و کارشناسی در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امورمالی  تحصیالت :

 تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری  و منشی گری

اضی انی ، علوم تجربی ، ریمدرک پایان تحصیالت کامل متوسطه در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور خدمات اداری و رشته های تحصیلی ادبیات و علوم انسانی ، بازرگ

 کاربرد علوم کامپیوتر ، حسابداریو فیزیک ، 

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقلتجربه : 

آشنایی با مواردیکه موجب کسورات ،  ، آشنایی با مکاتبات اداریICDLمهارتهای برقراری ارتباط مؤثر ، داشتن مهارتهای هفت گانه  : توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز

  پرونده ها می شود

 : اصول گزارش نویسی ، آموزشی مورد نیاز  دوره های

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مسئول واحد ، مدیرسطح باالتر 

 -هم رده :

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 

 دریافت پرونده های کلیه بیمه ها اعم از سرپایی و بستری از واحدهای مربوطه -1

 های مشخص شدهتفکیک بیمه ها و ثبت آنها در لیست -2

 بسته بندی پرونده ها -3

 بررسی پرونده های بیماران از کامل بودن شرح عمل و بیهوشی از جهت محتوا و کدهای اعمال جراحی و مهر پزشکان و تاریخ برگه ها -4

 پیگیری جهت تکمیل فرمهای ناقص پرونده بیماران -5

 HISوارد نمودن و بررسی اطالعات در سیستم  -6

 مه ها ی طرف قرارداد در زمان معینارسال صورتحسابها به بی -7

 انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق -8

 تالش برای کم نمودن کسورات بیمه ای -9

 اطالع از بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارمند بایگانی مدارک پزشکی عنوان شغل
 12/5/95تاریخ ابالغ :   واحد اطالعات سالمت واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 گواهینامه کاردانی یاکارشناسی یاکارشناسی ارشد در رشته مدارک پزشکی ، دیپلم  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقلتجربه : 

آشنایی ،  ی ، آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری، مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر، ، گزارش نویسICDLداشتن مهارتهای هفت گانه :  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز

 با سیستم اطالعات سالمت ، آشنایی با دستورالعمل بایگانی پرونده پزشکی

 : روشهای کدگذاری پرونده های بایگانی دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مسئول واحد اطالعات سالمت ، مدیرسطح باالتر 

 کارمند واحد اطالعات سالمت : هم رده

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 دیجیت ترمینال سیستم براساس قفسه در ها پرونده کردن فایل -1

 HIS سیستم در وثبت پرونده اوراق تعداد شمارش  -2

 آنها شتنگذا اختیار ودر قانونی موارد ویا درمان ،ادامه تحقیق جهت شده درخواست های پرونده بازیابی -3

 پرونده درخواست فرم تکمیل -4

 پزشکی مدارک رشته آموزان کار وکمک راهنمائی -5

 ) نوارها ویا آزمایشات برگه( شده جدا اوراق وچسباندن پوشه در پرونده نمودن گیره و پانچ  -6

 اطالعات محرمانگی اصل به توجه با بیماران درباره رسانی اطالع -7

 اورژانسی و ،سرپائی بستری از عما بیماران پرونده بندی وطبقه نگهداری  -8

 شده تعیین ضوابط مبنای بر ها پرونده کردن راکد  -9

 مراجعین به پاسخگویی -10

 مافوق دستور طبق مربوطه امور سایر انجام  -11

 استاندارد براساس وسرپایی بستری پرونده اوراق تنظیم  -12
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارشناس دارویی عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   نهداروخا واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 کارشناس ویا باالتر در رشته پرستاری تحصیالت :

 حداقل ا سال سابقه کار در بیمارستانتجربه : 

،  تان جهت ثبت اطالعاتبیمارس HIS مهارت های رفتاری ، مهارت برنامه ریزی ، آشنایی با سیستم ،  مهارت انجام کار گروهی توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

، آگاهی از قیمت اقالم  آگاهی از خط مشیهای واحد دارویی )تحویل ، ایمنی دارو و...(،  آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی واحد دارویی ، آشنایی با دارو ها ی مشابه

 دارویی

 : نسخه پیجی ، اصطالحات دارویی دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سازمانی: سلسله مراتب

 : مسئول داروخانه ، پزشک داروساز ، مدیر سطح باالتر 

 -هم رده : 

 متصدی دارویی ، خدمه داروخانهسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 سرپایی و بستری بیماران نسخ و ها پرونده بر نظارت- -1

 )مرکز دارئی فارماکوپه( ها شبخ و پزشکان هماهنگی با بیمارستان نیاز مورد داروهای لیست تهیه -2

 داروها انقضاء تاریخ و نگهداری شرایط ، موجودی کنترل نظر از دارویی انبار و داروخانه بر نظارت -3

 بیمارستان کمیاب و ضروری داروهای تامین جهت پیگیری -4

 انبار و داروها وجودیم لیست تهیه و اورژانس وترالی ها بخش در موجود داروهای کنترل و عمل اتاق و ها بخش از بازدید -5

 ...و ADR دارویی، درآمدهای تفکیک ف ای یارانه داروهای قبیل از خاص های دستورالعمل اجرای بر نظارت -6

 نماید فعالیت فنی مسئول حضور با داروخانه ساعات کلیه در که نحوی به بیمارستان در مستمر حضور -7

 احتمالی کسورات مورد در گر بیمه ازمانس با هماهنگی و دارویی های قیمت رسانی روز به و کنترل- -8
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل پرسنل داروخانه عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   داروخانه واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 کارشناس ویا باالتر در رشته پرستاری ، فوق دیپلم و دیپلمتحصیالت :

 حداقل ا سال سابقه کار در بیمارستانتجربه : 

،  بیمارستان جهت ثبت اطالعات HIS مهارت های رفتاری ، مهارت برنامه ریزی ، آشنایی با سیستم ،  مهارت انجام کار گروهی توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 حویل ، ایمنی دارو و...(آگاهی از خط مشیهای واحد دارویی )ت،  آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی واحد دارویی ، آشنایی با دارو ها ی مشابه

 : نسخه پیجی ، اصطالحات دارویی دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مسئول داروخانه ، پزشک داروساز ، مدیر سطح باالتر 

 -هم رده : 

 خدمه داروخانهسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 داروخانه در موجد های سیستم و داروها چیدمان نحوه دارویی، های قفسه خانه،دارو فضای و محیط با آشنایی-1

 پیچی نسخه و خوانی نسخه قوانین با آشنایی -2

 بیمارستان قرارداد طرف مختلف های بیمه قوانین با آشنایی -3

 .حضورداروساز در دارو کردن آماده و یمتق زدن و کامپیوتر در نسخه اطالعات همزمان کردن وارد شامل که سرپایی بیماران پیچی نسخه -4

 بیمارستانی بخشهای به تحویل و داروها کردن آماده و کامپیوتر در و دارو اقال کردن وارد شامل بستری بیماران پیچی نسخه -5

 .باشد می پرستاری وگزارش پزشک تدستورا در شده ثبت اقالم با شده درخواست اقالم کنترل بصورت که ترخیصی بیماران پرونده دارویی پرینت گرفتن -6

 .داورها انقضای و مصر تاریخ کنترل و دارویی های قفسه کردن مرتب و دارو چیدمان-7

 .کمبود رفع و تهیه جهت داروخانه مسئول به اعالم و هرشیفت در بخشها توسط شده اعالم نیاز اساس بر دارو کمبودهای درآوردن -8

 . رشیفته در داروخانه فضای دمای کنترل-9

 .مراجعه کننده بیماران به )یخچالی داروهای بخصوص(دارو نگهداری و مصرف نحوه درمورد دارویی اطالعات دادن نیاز درصورت -10

 .رجوع ارباب به احترام و تکریم رعایت -11

 .بیمارستان اسنادپزشکی واحد به تحویل و یینها پرینت گرفتن و تاریخ ترتیب به هرماه پایان در سرپایی ای بیمه بیماران های نسخه کردن مرتب -12
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل CSRپرسنل  عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   CSR واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 کارشناس پرستاری یا اتاق عمل ، کاردان اتاق عمل ، دیپلم بهیاری یا کمک بهیاریتحصیالت : 

 در بیمارستانسال سابقه کار  2حداقل تجربه : 

، آشنایی با دستگاههای استریلیزاسیون و موارد  CSRآشنایی با فرآیند استریلیزاسیون ، آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی واحد توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 ایمنی کار با دستگاهها

 : کنترل عفونت ، ایمنی و سالمت شغلی ،دوره های آموزشی مورد نیاز 

  لسله مراتب سازمانی:س

 : سوپروایزر ، سرپرستار ، مدیر خدمات پرستاری سطح باالتر 

 -هم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

  عمل اتاق عفونتهای گسترش از جلوگیری منظور به اصولی اقدامات وارائه همکاری-1

 لوسای تحویل هنگام جراحی وسایل شمارش در همکاری-2

 ظرف ستهای خصوص به جراحی عمل پایان از بعد دستها شستن برنحوه برهمکاری نظارت -3

 - جراحی اعمال ستهای داخل سایل.و شناخت و آشنایی -4

 )استوک ( بیمارستان در ساعت 28 مدت برای حداقل استریل وسایل نمودن ذخیره -5

6- PACKING  عمل اتاق لیست ستهابراساس )بندی ) بسته 

  ستها برروی برچسب نصب و صحیح یدمانچ -7

 مخصوص دریچه از استریلیزاسیون و کامل شدن خشک از پس ستها و وسایل تحول و تحویل -8

 کننده ضدعفونی مواد بردن بکار و ضدعفونی اصول با کامل آشنایی -9

 وفور و اتوکال دستگاه کارکرد بانحوه کامل آشنایی-10

 CPR مرکز به قهمتفر افراد ورود از جلوگیری -11

 )...و کاله ماسک، ، دستکش پوشیدن ( فردی بهداشت رعایت -12

 مرطوب وحرارت خشک حرارت با استریل قابل وستهای وسایل تفکیک از آگاهی داشتن -13

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور سایر انجام -1
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل متصدی تایمکس) حضور وغیاب کارکنان( عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   منابع انسانی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دارا بودن کاردانی و باالتر در کلیه گرایشهای مدیریت ، حسابداری  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقل تجربه : 

ت ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ، مهارت انجام کار گروهی ، مهارت آموزش مهارت ارتباطی و رفتاری، مهارت تحلیل اطالعا توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 به دیگران ، آشنایی با مکاتبات اداری

 ICDLداشتن مهارتهای هفت گانه  :اصول گزارش نویسی ،  دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 ر : مدیر منابع انسانی ، مدیسطح باالتر 

 بایگان پرسنلی هم رده : 

  -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 صدورکارت تایمکس جهت حضوروغیاب با هماهنگی مسئول مربوطه-1

 طه نظارت برنحوه ثبت حضوروغیاب کارکنان وجلوگیری از تخلفات مربو -2

 کنترل ) پرینت ( گزارش ساعت کارکرد کارکنان واعالم به امور اداری بیمارستان  -3

 گزارش موارد غیبت ، مرخصی ساعتی وپاس اداری به مسئول امور اداری  -4

 کسب آموزش جهت افزایش مهارتهای فردی  -5

 ارائه گزارش به مقام مافوق -6

 جهت کسب اطالعات وبه روز نمایی برنامه های مرتبط با حضور وغیاب کارکنان با هماهنگی مسئولین ذیربط  برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاه -7

 هماهنگی با مسئولین واحدهاجهت محاسبه کارکرد پرسنل تحت نظر وبررسی برنامه کاری کارکنان  -8

 انجام سایرامور محوله طبق دستور مقام مافوق -9
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل ر نیروی انتظامیمأمو عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   انتظامات واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 کلیه رده های تحصیلی تحصیالت :

 ماه سابقه کار در نیروی انتظامی 6حداقل تجربه : 

 رانی ، داشتن قدرت بدنیمهارت ارتباطی و رفتاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بح توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 دفاع شخصی ، ارتباط مؤثر دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مدیر ، حراست ، ریاستسطح باالتر 

 مأمور انتظامی هم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 ح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شر

 برقراری نظم و حفظ انتظامات در اماکن ، بیمارستان و همچنین پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، حریق و ... -1

 مراقبت و نگهداری از حوزه بیمارستان -2

 تهیه و تنظیم گزارش و صورتجلسات از حوادث و وقایع و تسلیم آن به مقام ذیربط )مانند تصادفات ،درگیریها و ...( -3

 انین مربوطه(رقراری نظم، هدایت و راهنمائی همراهان و مالقات کنندگان طبق برنامه تنظیمی از مسئولین بیمارستان )در صورت مشاهده بی نظمی اجرای قوب -4

 هماهنگی ورود افراد متفرقه و ارباب رجوع به واحدهای مربوطه در صورت نیاز -5

 اتجلوگیری از ورود مالقات کنندگان در ساعات غیر مالق -6

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل کارمند حسابرسی عنوان شغل
 17/5/95تاریخ ابالغ :   حسابرسی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه تحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل تجربه : 

  HIS،  توانایی وارد کردن اطالعات در سیستم  ICDLمهارت برقراری ارتباط موثر ، مهارت هفت گانه کامپیوتر ها ومهارتهای مورد نیاز: توانایی

 : آشنایی با کامیوتردوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مسئول درآمدسطح باالتر

 کارمند صندوقهم رده : 

 -ن تر: سطح پایی 

 شرح وظایف و اختیارات:

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 

 اخذ مطالبات بیمارستان از  سازمانهای بیمه گر -1

 اخذ پرونده های بستری و سرپائی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی -2

 ی و سرپائی و نوع بیمهتفکیک پرونده ها براساس بستر -3

 تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید -4

 رفع اشکاالت که از طرف کارشناس اعالم شده است -5

 محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های  اخذ شده از واحد ترخیص -6

 بستری و سرپائی و خدمات پاراکلینیکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گرتهیه اسناد مربوط به پرونده های  -7

 دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکالت مربوطه -8

 برخورد مناسب با همکاران و ارباب رجوع -9

 یت بالینیچک نمودن پرونده های بیماران و چیدمان پرونده مطابق قوانین و مقررات حاکم -10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل منشی بخش عنوان شغل

  01/02/98تاریخ ابالغ :   بخشهای درمانی مربوطه واحد تابعه

 

 احرازشرایط  

 

 دیپلم کامل متوسطه  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقل ه : تجرب

  HISبیمار.تسلط به سیستم  پرونده اوراق با آشنایی ، تاریرف و ارتباطی مهارت ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 اصول گزارش نویسی  دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 سرپرستار ،مدیر بیمارستان: سطح باالتر 

 سایر منشیها  هم رده :

 - سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 ساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر برا

 تهیه و تنظیم آمار روزانه بخش های بستری -1

 بق مقررات کنترل روزانه پرونده از لحاظ تکمیل بودن سر برگ اوراق ،الصاق نوار قلب ،فرم پاتولوژی ،آزمایشات و سایر گزارشات پارا کلینیک و....ط-2

 مار به بخش )تکمیل بودن آیتمهای برگ پذیرش و سر برگ فرمهای ذیربط(کنترل کمی پرونده هنگام ورود بی-3

 HISثبت اطالعات و خدمات بیماران )بجز اطالعات دارویی(در نرم افزار -4

 بررسی کمی پرونده بیماران ترخیصی طبق چک لیست ممیزی کنترل اوراق پرونده در هنگام ترخیص-5

 ترخیص تحویل خالصه پرونده به بیمار در هنگام -6

 آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و انجام امور ذیربط و تحویل آنها به واحد ترخیص-7

 تحویل کلیشه بیماران -8

 تکمیل پرونده بیماران فوتی ، کنترل جواز دفن و یا برگه پزشک قانونی و ارجاع به واحد زیربط-9

 ترخیص همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل بخش مدارک پزشکی واحد -10

 دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی باال برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل -11

 پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابالغ می شود -12

 شرکت در دوره های آموزش تعیین شده و ارتقا مستمر توانمندی -13
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل منشی واحد آندوسکوپی عنوان شغل
 18/7/95تاریخ ابالغ :   آندوسکوپی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دیپلم کامل متوسطه  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقل تجربه : 

 مهارت ارتباطی و رفتاری  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 اصول گزارش نویسی  دوره های آموزشی مورد نیاز :

  ب سازمانی:سلسله مرات

 : مسئول شیفت ،  سوپروایزر ، مدیر خدمات پرستاری ، سرپرستار ،پرستارسطح باالتر 

 سایر منشیها هم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 ل واحدکسب دستور و برنامه کار از مسئو-1

 انجام امور اداری مربوط به پذیرش ونوبت دهی جهت مراجعین سرپایی وهماهنگی با بخش های مربوطه جهت بیماران بستری  -2

 تکمیل فرم مربوطه با مشخصات بیمار و اخذ رضایت از بیمار -3

 اطمینان یافتن از وجود آمادگی دربیمار جهت آنجام آندوسکوپی  -4

 وترپس ازانجام آندوسکوپی ثبت دردفاتر وکامپی -5

 هماهنگی با پزشکان متخصص داخلی جهت انجام مشاوره ها  -6

 کنترل فرمها و قبوض درپایان ماه و ارسال آمار به واحد های مربوطه  -7

 پاسخگویی به تلفن  -8

 انجام سایر امور محوله طبق دستورمقام مافوق  -9
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل منشی اکوکاردیوگرافی عنوان شغل
 118/7/95تاریخ ابالغ :   اکوکاردیوگرافی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دیپلم کامل متوسطه  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقل تجربه : 

 مهارت ارتباطی و رفتاری توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 اصول گزارش نویسی ،  دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مسئول شیفت ،  سوپروایزر ، مدیر خدمات پرستاری ، سرپرستارسطح باالتر 

 سایر منشیها هم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 ی مربوطه ) کنترل دفترچه بیمار، معرفی به ناظر بیمه و حسابداری (پذیرش بیماروانجام امورادار-1

 نوبت دهی به بیماران  -2

 ثبت مشخصات بیماردرفرم مخصوص ودفترمربوطه  -3

 راهنمایی بیماربه اتاق اکوکاردیوگرافی و تسکین روحی روانی بیمار -4

 تحویل جواب به بیمار و راهنمایی های الزم  -5

 ی دفترچه بیمار، ممهور نمودن آنها، کنترل برگه ها توجه به نوع بیمه درپایان هرماه کنترل برگه ها -6

 ارسال آمارماهیانه به واحدهای مربوطه  -7

 ژل و...( –پیگیری تهیه لوازم مورد نیاز واحد ) فیلم دستگاه  -8

 هماهنگی با پزشک مربوطه تا پایان انجام اکوکاردیوگرافی  -9

 وش بودن دستگاه درپایان کشیکاطمینان از خام -10

 پاسخگویی به تلفن ها وهماهنگی های الزم با بخش های مربوطه  -11

 انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق -12
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل منشی آزمایشگاه و پاتولوژی عنوان شغل
 118/7/95تاریخ ابالغ :   آزمایشگاه واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دیپلم کامل متوسطه  ت :تحصیال

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقل تجربه : 

 مهارت ارتباطی و رفتاری، آشنایی با اختصارات آزمایشها توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 ICDLداشتن مهارتهای هفت گانه  :اصول گزارش نویسی ،  دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مسئول شیفت ،  رئیس آزمایشگاه ، مدیرسطح باالتر 

 سایر منشیها هم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 یمه و قبض وانجام اموراداری مربوطه به هنگام پذیرش تحویل برگه های درخواست ، کنترل نمودن مشخصات بیمار، تاریخ اعتباردفترچه ب -1

 ثبت نتایج آزمایشات دردفترمربوطه پذیرش  -2

 انجام اموربایگانی مربوطه ) نتایج آزمایشات، الم آزمایشلت بافتی( -3

 پاسخگویی به مراجعین  -4

 واردکردن اطالعات ونتایج آزمایشات در کامپیوتر -5

 رم افزاری وسخت افزاری کامپیوترودرصورت بروز نقص اطالع و پیگیری جهت رفع نقص کنترل ونظارت بربرنامه ن -6

 تهیه لیست وآمارمربوطه جهت ارائه به مراجع ذیربط  -7

 شناخت دستگاهها وبه کارگیری صحیح وسایل ودرصورت نیاز پیگیری واطالع به مافوق جهت رفع نقص دستگاه  -8

 ی آزمایشگاهی وارائه آن به مسئولین مربوطه بررسی و تنظیم گزارش کارهای جار -9

 شرکت درجلسات وکارگاههای آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی  10

 انجام سایر امورمحوله طبق دستورالعمل مقام مافوق -11
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل رابطین نظام مراقبت مادران عنوان شغل
 15/5/95یخ ابالغ : تار  کلیه بخشهای درمانی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری  تحصیالت :

 تحصیلی کارشناسی پرستاری  تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقل تجربه : 

مهارت ارتباطی و رفتاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت تحلیل اطالعات ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ،  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 رت آموزش به دیگرانمهارت انجام کار گروهی ، داشتن مها

 اصول گزارش نویسی ، آشنایی با نشانه های  مادران پرخطر دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 رابط سالمت مادران بیمارستان : مسئول ایمنی ،سطح باالتر 

 سایر رابطین نظام مراقبت مادرانهم رده : 

 پرستارانسطح پایین تر:  

 ظایف و اختیارات:شرح و

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 ان بررسی پرونده مرگ مادران باردار، تهیه خالصه پرونده، تکمیل فرمهای پرونده و انجام پرسشگری و ارجاع پرونده به کمیته مرگ و میر مادر -1

 هرمورد مرگ برگزاری کمیته های مرگ و میر مادران به ازای -2

 پیگیری مصوبات کمیته مرگ و میر انجام شده در بیمارستان و ارسال نتایج آن به ریاست بیمارستان -3

 پیشگیری پیگیری تشکیل کمیته ارتقاء سالمت مادران بصورت حداقل ماهیانه بمنظور ارتقاء سطح خدمات قابل ارائه و اجتناب از خطاها و مشکالت قابل -4

 و مداخالت انجام شده به کارشناس ستادی مراقبت مادری اعالم نتایج کمیته ها  -5

 اجرای پروتکل ها و دستورالعملهای ابالغی از سوی معاونت درمان دانشگاه -6

 تهیه گزارش و تکمیل فرمهای آماری و ارسال آن به دفتر سالمت مادران، کودکان و نوزادان -7

 پیگیری بمنظور تسریع در ارائه ویزیت متخصص و خدمات درمانیشناسایی روزانه مادران باردار پرخطر بستری در بیمارستان و  -8

 حضور در جلسات آموزشی ستادی به منظور ارتقاء سطح علمی و آموزش آن در بیمارستان مربوطه -9

 تهیه و اصالح فرآیندها و ابالغ آن به بخشهای مربوطه با هماهنگی رئیس محترم بیمارستان -10

 ران بارداری حین ترخیص از بیمارستاننظارت بر تکمیل دفترچه مراقبت های دو -11

 پیگیری و همکاری در تدوین برنامه عملیاتی  -12

 بصورت سالیانه  MMRمحاسبه شاخص  -13

 پیگیری مادران پرخطر بستری شده در بیمارستان و اعالم به کارشناس مرگ ستاد -14
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل رابطین ایمنی واحدها و بخشها عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   شهای درمانیکلیه بخ واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری  تحصیالت :

 ه دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط ب

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقل تجربه : 

مهارت ارتباطی و رفتاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت تحلیل اطالعات ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ،  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 روهی ، داشتن مهارت آموزش به دیگرانمهارت انجام کار گ

 اصول گزارش نویسی ، روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 مسئول ایمنی بیمارسطح باالتر : 

 سایر رابطین ایمنیهم رده : 

 پرستارانسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 ت فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پس

 جهت تحلیل ریشه ای خطاها RCAشرکت در جلسات   -1

 گزارش به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی  -2

 آموزش به پرسنل واحد در مورد الزامات ایمنی و خط مشی های مربوطه -3

 وطه همکاری فعال در پایش خط مشی های ایمنی در واحد یا بخش مرب -4

 آموزش به پرسنل بخش در مورد استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان -5

 همکاری در افزایش فرهنگ ایمنی بیمار و پیگیری اطالع اقدامات اصالحی به کارکنان واحد -  6         
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل رابط مادران پرخطر عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   کلیه بخشهای درمانی بعهواحد تا

 شرایط  احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری  تحصیالت :

 وژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیول

 سال سابقه کار در بیمارستان1حداقل تجربه : 

مهارت ارتباطی و رفتاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت تحلیل اطالعات ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری ،  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 انجام کار گروهی ، داشتن مهارت آموزش به دیگرانمهارت 

 اصول گزارش نویسی ، آشنایی با نشانه های  مادران پرخطر دوره های آموزشی مورد نیاز :

  سلسله مراتب سازمانی:

 رابط سالمت مادران پرخطر بیمارستانسطح باالتر : 

 سایر رابطین مادران پرخطرهم رده : 

 ستارانپرسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 درصورت حضور مادر پرخطر به اورژانس سریعا به اطالع پزشک اورژانس و سوپروایزر برسد.  -1

 شک های معالج رسانده شود.در صورت پذیرش مستقیم مادر پرخطر در بخش ها سریعا به اطالع سوپروایزر شیفت و پز -2

ادر ویل رابط مدر صورت ترخیص مادر پرخطر، فرم پسخوراند توسط پزشک معالج و پرستار مسئول بیمار تکمیل شده و برگه کاربنی تحویل بیمار و اصل برگه تح -3

 بیمارستان گردد.

 شان به اطالع سوپروایزر شیفت برسد.تغییر وضعیت مادر در هر شیفت به اطالع رابط مادران پرخطر و در صورت عدم حضور ای -4

 درصورت تمایل به رضایت شخصی مادر، علت را جویا شده و در صورت امکان رفع و از رضایت شخصی مادر خودداری گردد. -5

 رابط مادر هر بخش موظف است تمامی اوراق پرونده را چک و ممهور به مهر حاملگی پرخطر بکند. -6

 از رابط مادران بیمارستان تحویل و در زونکن بخش گذاشته شود.لیست استاد معین هر بخش در هر ماه  -7

 زونکن مادران پرخطر توسط رابطین هر بخش به روز رسانی شده و جهت اطالع پرسنل در اختیار ایشان قرار گرفته شود. -8

 کلیه مطالب جدید در مورد مادران پرخطر به طور مستمر در اختیار پرسنل واحد قرار گیرد. -9
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل بیماربر ان شغلعنو
 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخشهای درمانی واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دیپلم  تحصیالت :

 ماه سابقه کار در بیمارستان 6حداقل تجربه : 

 مهارت ارتباطی و رفتاری ، داشتن قدرت بدنی  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 نحوه نگهداری ،حفظ و ایمنی بیمار در هنگام انتقال نیاز :دوره های آموزشی مورد 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر خدمات پرستاری ، سوپروایزر ، مسئول بخش ، مسئول شیفت ، سرپرستار، پرستار ، کمک پرستارسطح باالتر : 

 سایر بیماربرانهم رده : 

  -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد : وظایف

 کسب دستوروبرنامه کار از پرستار-1

 کمک وهمراهی درآماده نمودن برای انتقال به اطاق عمل ، رادیولوژی وسایرقسمت ها تحت نظارت پرستار -2

 خارج از مرکزکمک وهمراهی جهت انجام مشاوره ، آزمایشات ، رادیوگرافی ها و...در  -3

 کارد تخت نظارت پرستارکمک وهمراهی کارکنان پرستاری در چرخش بیماردر تخت ، پایین آمدن از تخت راه رفتن ، بکاربردن چوب زیر بغل ، عصا، صندلی چرخدارو بران -4

 هایی و یا در معیت بیمارانی که قادر به راه رفتن می باشدبردن پرونده ، برگه های عکس برداری ،آزمایشات و...از بخش ها به رادیولوژی و سایرقسمت ها به تن -5

 حفظ  نگهداری وایمنی بیمار در هنگام نقل و انتقال -6

 انتقال جسد از بخش سردخانه  -7

 نقل و انتقال سفارشات از داروخانه ، انبارو...به بخش  -8

 بردن نمونه های مختلف آزمایشگاهی به آزمایشگاه  -9

 آزمایشات ، عکس برداری و... از قسمت های مربوطه وتحویل به مسئول شیفت دریافت جواب  -10

 کنترل صحت کارکرد برانکارد، صندلی چرخدار ) وسایل کار( وگزارش به پرستار -11

 انجام کلیه امورمحوله طبق نظر سرپرست مربوطه  -12
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 
 F087,00 کد شغل سوپروایزر بخش تصویربرداری عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   بخش تصویر برداری حد تابعهوا

 شرایط احراز

 

 دارا بودن مدرک کاردانی و یاکارشناسی رادیولوژی  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بخش تصویربرداری  4سال سابقه کار و کاردان رادیولوژی  با حداقل  2کارشناس رادیولوژی با حداقل تجربه : 

مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان آزمایشگاه ، مهارت رتهای مورد نیاز: توانایی ها ومها

 ی ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون ادارHISتحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، آشنایی با اهداف و برنامه های  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40گذراندن حداقل  دوره های آموزشی مورد نیاز :

 استراتژیک بیمارستان 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر ، معاون درمان ، رئیس بیمارستانسطح باالتر : 

 زرسوپروایهم رده : 

 پرسنل بخش رادیولوژیسطح پایین تر: 

 شرح وظایف و اختیارات:

واستانداردهای  تاریشرح وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرس

 مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 و برنامه ریزی : الف: جمع آوری اطالعات

 بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت نظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت -1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  -2

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  -3

 یفت های مختلف تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درش -4

 تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ) تقسیم کار( -5

 برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار -6

به واحدازنظر محیط فیزیکی ،وسایل و  برنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت -7

 تجهیزات وآشنایی باسایر قسمت های مرکز 

 برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...( -8

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  -9

 ی واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن پیش بینی نیازها -10

 برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه درهرشیفت کاری -11

 برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش درهرشیفت -11

 ب: سازماندهی :

 شارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنان ، مددجویان/ بیمارانو...(تشکیل جلسات گروهی وجلب م-12



  
 

241 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی  -13

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها -14

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  -15

 اهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدهاایجاد هم -16

 شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت  -17

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران وارائه گزارش الزم  -18

 است ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص ، نیازهای و ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخو-19

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان- 20

  مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه-21

 پرستاری مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی-22

  برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران -23

 

  ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی

 

  کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی-1

  تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی -2

درتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) مشاهده ، چک ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کا-3

 (...لیست و

  نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس-4

  ه کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویانارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده ب-5

  کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن-6

  مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه-7

 نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری-8

  یری از عفونت هانظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگ-9

   همکاری وهمراهی وارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی-10

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه-11
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل سوپروایزر بخش آزمایشگاه عنوان شغل

 13/5/95تاریخ ابالغ :   بخش آزمایشگاه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 کارشناس علوم آزمایشگاهی  ،کاردان علوم آزمایشگاهی  تحصیالت :

 سال سابقه کار در بخشهای مختلف  3سال سابقه کار و کاردان علوم آزمایشگاهی با حداقل  2کارشناس علوم  آزمایشگاهی با حداقل تجربه : 

ی و رفتاری با بیمار، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان آزمایشگاه ، مهارت مهارت ارتباطتوانایی ها ومهارتهای مورد نیاز: 

 ، آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری HISتحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها ، مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

ساعت دوره های مدیریت پرستاری ، آشنایی با اهداف و برنامه های  40ساعت دوره های مدیریت عمومی ،  40گذراندن حداقل  ز :دوره های آموزشی مورد نیا

 استراتژیک بیمارستان 

  سلسله مراتب سازمانی:

 سوپروایزر ، مدیرخدمات پرستاریسطح باالتر : 

 سرپرستارهم رده : 

 پرستارسطح پایین تر:  

 ف و اختیارات:شرح وظای

واستانداردهای  تاریشرح وظایف سرپرستارمرکز) بهداشتی ، درمانی، وتوانبخشی(  براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو، مبتنی برفرآیند پرس

 مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 الف: جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی :

 ظارت به منظورتعیین مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت بررسی وضعیت موجوددرواحد تحت ن-1

 تعیین خط مشی جهت واحدمربوطه در راستای اهداف کلی سازمان  -2

 برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردهای مراقبتی  -3

 تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف  -4

 ) تقسیم کار(تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت  -5

 برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجودرهرشیفت بربالین بیمار -6

یکی ،وسایل و برنامه  ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل  نسبت به واحدازنظر محیط فیز -7

 یی باسایر قسمت های مرکز تجهیزات وآشنا

 برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و... ) مراقبت از خود و توانبخشی و...( -8

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی  -9

 ازم مصرف و پیگیری جهت تامین آن پیش بینی نیازهای واحدمربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لو -10

 برنامه ریزی جهت تحویل وتحول تجهیزات واحدمربوطه درهرشیفت کاری -11

 برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش درهرشیفت -11

 ب: سازماندهی :

 ن ، مددجویان/ بیمارانو...(تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکالت واحدمربوطه )کارکنا-12

 توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی  -13

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه و سابرواحدها -14
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 انجام مراقبت های پرستاری درمواقع اورژانس  -15

 ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادرپرستاری و سایرواحدها -16

 رکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت ش -17

 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران وارائه گزارش الزم  -18

 ، نیازهای و ...(ثبت و گزارش کلیه امورواحدهای مرتبط به مسئولین ذیربط ) شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها ونقایص -19

 مشارکت وهمکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و...کارکنان- 20

  مشارکت وهمکاری درآموزش دانشجویان پرستاری وسایرکارآموزان درواحدمربوطه-21

 مشارکت و همکاری درپژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری-22

  سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستاران برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش -23

 

  ج: هدایت ورهبری : کنترل هدایت وارزشیابی

 

  کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی-1

  تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی -2

ن ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ) مشاهده ، چک ارزشیابی مستمرخدمات ارائه شده توسط کادرتحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویا-3

 (...لیست و

  نظارت وارزشیلبی مستمر بررعایت معیارهای رفتارشغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس-4

  ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان-5

  ترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آنکن-6

  مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه-7

 نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری-8

  نظارت مستمر باقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها-9

   هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسیهمکاری وهمراهی وارائه گزارش -10

 نظارت برحسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه-11
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل خدمتگزار عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   خدمات واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 دیپلم تحصیالت : 

  سال سابقه کار 1تجربه : 

 مهارت ارتباطی و رفتاری،  آشنایی با چگونگی نظافت و بهداشت بخش و واحدها ، آشنایی با نحوه جابجایی اجسام سنگین توانایی ها و مهارتهای مورد نیاز:

 دوره ضدعفونی و گندزدایی دوره های آموزشی مورد نیاز : 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مسئول خدماتسطح باالتر : 

 سایر نیروهای خدمات: هم رده 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 جمع آوری زباله درپایان هرشیفت وتعویض پاکتها) زباله ها باید به اتاقک زباله حمل شود(  .1

 پیش بند هنگام شستشوی وسایل استفاده از وسایل حفاظت فردی، استفاده از   .2

 شستشوی کلیه وسایل به صورت شیفتی ) لگن ، رسیور، لوله اداری وغیره ( .3

 نظارت کلیه واحدهای بخش سرویسهای بهداشتی ، اتاقهاو استیشن پرستاری در هرشیفت  .4

 نظارت کلیه اتاقها ووسایل مربوط به آن مانندیخچالها والکر )کمدبیمار( وغیره  .5

 از هرباراستفاده در مکان مخصوص وقراردادن آن در مکان مخصوص پس از استفاده  شستشوی تی پس .6

 ظارت کلی هرقسمت مطابق با برنامه بخش  .7

 نظارت کلی شیشه ها و دربها طبق برنامه تنظیمی   .8

 استفاده از وسایل نظافتی بخش برای همان بخش  .9

 استفاده از لباس فرم مخصوص  .10

 اتاقها و سرویسهای بهداشتی اطمینان از وجود مایع دسشویی در .11

 داشتن کارت تندرستی معتبر وکارت واکسیناسیون  .12

 انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق .13
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل  دبیر کمیته ها عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخشها و واحدهای مربوطه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 التر در رشته پرستاری ، کلیه گرایشهای مدیریت ، مدارک پزشکی و ... )  مدرک تحصیلی دبیر کمیته بستگی به نوع کمیته دارد(کارشناسی و باتحصیالت : 

  سال سابقه کار 1تجربه : 

 امه ریزی  مهارت ارتباطی و رفتاری،  آشنایی با مکاتبات اداری ، اصول گزارش نویسی ، مهارت برن توانایی ها و مهارتهای مورد نیاز:

 دوره ضدعفونی و گندزدایی دوره های آموزشی مورد نیاز : 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر ، مدیر بهبود ، مدیر خدمات پرستاری ، رئیسسطح باالتر : 

 سایر دبیران کمیته هاهم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 ایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظ

 اطالع رسانی اهداف و شرح وظایف کمیته هابه اعضاء مربوطه وپیگیری درجهت ذیل به اهداف  .1

 پیگیری صدور ابالغ جهت اعضاء کمیته هابا هماهنگی مسئولین ذیربط .2

 تنظیم برنامه زمانبندی سالیانه تشکیل جلسات براساس زمان پیشنهادی ازسوی اعضاء .3

 تهیه فرمهای مربوط به زمانبندی، پیگیری جلسات  .4

 نظارت وهمکاری در تشکیل به موقع کلیه جلسات طبق جدول زمانبندی  .5

 هماهنگی وپیگیری تشکیل جلسه وتنظیم صورتجلسه واخذامضاهای مجاز  .6

 پیگیری مصوبات جلسات وارسال به معاونت درمان دانشگاه ومسئولین ذیربط .7

 نه جلسات وطرح درکمیته مربوطه حسب نیاز تهیه گزارش عملکرد ماهیا .8

 اعالم ساعات حضوراعضای هیئت علمی عضودرکمیته به بانک اطالعات دانشگاه  .9

 انجام سایر امورمحوله طبق دستورمافوق  .10
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل تکنسین آزمایشگاه و پاتولوژی عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   آزمایشگاه واحد تابعه

 ط  احرازشرای

 

 مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه تحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل تجربه : 

مهارت بررسی آزمایشگاهی خون، دیگر مایعات  و انساج بدن انسان طبق اصول علمی ؛ مهارتهای تشخیص آزمایشگاه روتین؛ مهارت  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 هارت آماده سازی ، نگهداری ، کالیبراسیون و تمیز کردن دستگاههاآموزش به بیمار؛ م

 : اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ؛ روشهای صحیح نمونه گیریدوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 آزمایشگاه: کاردان آزمایشگاه ، کارشناس آزمایشگاه ، سوپروایزر آزمایشگاه ، رئیس بخش سطح باالتر

 سایر تکنسینهاهم رده : 

 خدمه آزمایشگاهسطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 : باشد می ذیل شرح به سازمانی واحد وظایف براساس الذکر فوق پست وظایف

  درمانی کزسایرمرا یا و سرپایی مراجعین های نمونه تحویل وهمچنین آنها پذیرش و ها بخش از ارسالی های نمونه تحویل  -1

  ها بخش و بیماران به نتایج ارائه تاریخ اعالم و مراجعین به پاسخگویی -2

 دستگاه اندازی راه و بافت سازی آماده دستگاه به شده داده برش هایی نمونه دادن  -3

 المها گذاری شماره و مونتاژ آمیزی، رنگ برش،  -4

  )آزمایشات بلوکهای ( مربوطه بایگانی امور انجام  -5

 مافوق مقام به ارائه جهت مربوطه واحد وآمار آزمایشات لیست تهیه  -6

  بیمه لیست تهیه و بیمه های برگه کنترل  -7

  دانشگاه بهداشتی معاونت به گزارش و سرطان موارد ثبت  -8

 واحد ایمنی اصول ورعایت بهداشتی وضعیت بهبود در کمک  -9

 دستگاه نقص رفع مافوق به اطالع و پیگیری نیاز صورت در و وسایل صحیح کارگیری به و ها دستگاه شناخت -10

  فردی ایمنی اصول رعایت  -11

 مربوطه مسئولین به آن وارائه آزمایشگاهی جاری کارهای گزارش تنظیم و بررسی  -12

  فردی مهارتهای و دانش ارتقاء منظور به آموزشی کارگاههای و جلسات در شرکت  -13

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور سایر انجام  -14
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل مسئول فنی بخش تصویربرداری لعنوان شغ
 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش تصویربرداری واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دارا بودن مدرک دکترای تخصصی رادیولوژیتحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان  1 تجربه : 

، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  مهارت ارتباطی  و رفتاری توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریتدوره های آموزشی مورد نیاز : 

  سلسله مراتب سازمانی:

 رئیس بیمارستانسطح باالتر :

 متخصص سایر پزشکانهم رده : 

 پرسنل بخش رادیولوژیسطح پایین تر:   

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله توسط سوپروایزر بخش و تکنولوژیستها و سایر کارکنان -1

 برطرف کردن و ارائه راه حل و راهنمایی در خصوص مشکالتی که کارکنان بخش با آن مواجه می شوند -2

 اران سرپائی و بستری در شیفت صبح و در شیفت عصر و شب و تعطیالت که به صورت آنکال می باشدانجام سونوگرافی بیم -3

 تجویز و نوشتن داروی حاجب و سایر تجهیزات جهت بیمارانی که نیاز به خدمات تصویربرداری با تزریق ماده حاجب یا به صورت خوراکی دارند -4

 ن و نظارت بر کار تکنولوژیستها حین کارتزریق ماده حاجب جهت گرافیهای رنگی و سی تی اسک -5

 دادن توضیحات شفاهی یا کتبی الزم به بیمارانی که گرافی رنگی یا سی تی اسکن داشته اند -6

 گزارش و تفسیر کلیشه های سادهو رنگی و سی تی اسکن درخواست شده در بخش تصویربرداری و بررسی آمار تهیه شده توسط مسئول پذیرش بخش -7

 های آموزشی و جلسات بالینی با سایر پزشکان در بیمارستان یا سایر مراکز شرکت در برنامه -8
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل متصدی پذیرش بخش تصویربرداری عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   بخش تصویربرداری واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دیپلمتحصیالت : 

 ستانماه سابقه کار در بیمار 6حداقل تجربه : 

،  بیمارستان جهت ثبت اطالعات HIS مهارت های رفتاری ، مهارت برنامه ریزی ، آشنایی با سیستم ،  مهارت انجام کار گروهی توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 آشنایی اولیه با آمادگیهای الزم جهت عکسبرداری و ... به منظور راهنمایی بیماران

 : آشنایی با کامپیوتر دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مسئول رادیولوژی ، کاردان و کارشناس رادیولوژی سطح باالتر 

 سایر منشیهاهم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 مراجعین با مناسب برخورد-1

 مربوطه دستورالعمل طبق سرپایی بستری بیماران پذیرش -2

 دستورالعمل طبق اموراداری انجام و بیماران دفترچه رلکنت-3

  صندوق به بیماران راهنمایی -4

 بستری بیماران پرونده در مربوطه فرم تکمیل-5

 بیماران به دهی نوبت -6

 الزم درموارد آمادگی جهت بیماران آموزش -7

 اختصاصی های گرافی انجام جهت بیمار نیاز مورد تجهیزات و  دارو نمودن نسخه پیگیری -8

 پرتوکاران به گرافی درخواست های برگه ارائه -9

 دفترمخصوص در ثبت و مراجعین به - ها گرافی جواب تحویل-10

 درخواست های برگه کامپیوتری ثبت -11

 حسابداری واحد گرجهت بیمه سازمانهای براساس تفکیک و بیمه های برگه سازی آماده -12

 ذیربط واحدهای به ارائه و مخصوص فرم قالب  در آمارماهیانه تهیه -13

 دردفترمربوطه بیماران اسامی ثبت و  الفبا وحروف تاریخ براساس بستری بیماران های کلیشه بایگانی -14

 مافوق دستورمقام طبق امورمحوله سایر انجام -15
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل اداری خدمتگزارواحد و آبدارچی عنوان شغل
 16/5/95تاریخ ابالغ :   واحد اداری واحد تابعه

 شرایط  احراز

 

 دیپلمتحصیالت :

 سال سابقه کار در بیمارستان 1حداقل تجربه : 

 ارتباطی و رفتاری ، آشنایی با چگونگی نظافت واحدها ، آشنایی با نحوه جابجایی اجسام سنگین مهارت  توانایی ها ومهارتهای مورد نیاز:

 دوره ضدعفونی و گندزدایی :دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 : مدیر، مسئول دفتر ریاست ، مسئول خدمات سطح باالتر 

 سایر نیروهای خدماتهم رده : 

 -سطح پایین تر:  

 شرح وظایف و اختیارات:

 

 : باشد می ذیل شرح به سازمانی واحد وظایف براساس الذکر فوق پست وظایف

 آبدارخانه وسایل و لوازم نظافت و نگهداری مدیریت - و دفترریاست پذایی جهت ایراحتیاجاتوس چای تهیه -1

 آن محوله نظارت و ) اداری واحد ( مربوطه واحد لوازم نگهداری - و حفظ -2

 - تابعه واحدهای با اداری بخش بین مراسالت درارسال همکاری -3

 بازبودن یا بودن بسته از اطمینان وحصول ساعت کاراداری درپایان اداری واحد دفاتر سایراموال - و گازرسانی، ، آبرسانی ، حراتی ، روشنایی شبکه ، ها پنجره و درب وکنترل بازدید-4

 آنها بودن خاموش و روشن یا و

 - یادار محوطه به غیراداری و اداری ساعات در آن نظایر و وسایل ، لوازم افراد، مجاز غیر خروج و ورود از جلوگیری -5

 - اولیه احتیاطی انجام و ومسئولین انتظامی مامورین به غبرمترقبه وحوادث اتفاقات فوری اطالع -6

 - تلفنها به پاسخگویی در دفترریاست منشی با همکاری -7

 -مافوق مقام دستور طبق محوله سایرامور انجام-8
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل  CCUمسئول شیفت بخش  عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   CCUش بخ واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -دارا بودن حداقل کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ، آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری تحصیالت : 

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا 

 سالمندشناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

  سال سابقه استخدامی. 1و حداقل  CCUماه سابقه کار در بخش  6تجربه : 

مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات به  های مورد نیاز:توانایی ها ومهارت

مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت  روز پرستاری ،.مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ،

، توانایی  CCUنمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی بخش  %70ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی وسایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل 

 RNمدرک  – HISعات در سیستم مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطال

 آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت ازبیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان دوره های آموزشی مورد نیاز : 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر خدمات پرستاری،  سوپروایزر ، مسئول بخشسطح باالتر : 

 مسئولین شیفت سایر پرستارانهم رده : 

 پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخشسطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 پرستاری سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه -1

 کنترل ونظارت بر انجام نظافت بخش -2

 کنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاری -3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه -4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا -5

 کنترل وچک ترالی احیا -6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه -7

 مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آنکنترل وچک داروهای  -8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش -9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت -10

 در صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص -11

 اقدامات ایزوالسیونکنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام  -12

 کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران  -13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران -14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک -15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل  اتاق عملمسئول شیفت  عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   اتاق عملبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –را بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دا

شته ر مدرک کارشناسی و باالتر در،و یا  سالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

 عمل یا بیهوشی اتاقهای 

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل ار در اتاق عمل سال سابقه ک 2ه : تجرب

العات اط مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی بر مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

تهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهار.به روز پرستاری ،

نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی بخش اتاق  %70فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل 

 HISریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم عمل، توانایی مدی

 آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان : دوره های آموزشی مورد نیاز 

  نی:سلسله مراتب سازما

 مدیر خدمات پرستاری،  ، مسئول بخش سوپروایزر سطح باالتر :

 شیفتمسئولین  سایر پرستاران هم رده :

 پرستار ، تکنسین ،کاردان و کارشناس بیهوشی و اتاق عمل ، خدمه و منشی بخش  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 ی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمان

 سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری .1

 کنترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 کنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاری .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 نترل و چک ترالی احیاک .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 کنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آن .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 یماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاصدر صورت تغییر رزیم غذایی ب .11

 انجام اقدامات ایزوالسیون کنترل بر پذیرش بیماران بد حال و .12

 کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران  .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 ه طبق دستور مقام مافوقانجام سایر امور محول .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 
 F087,00 کد شغل  ICUمسئول شیفت بخش  عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   ICUبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

فیزیولوژی ،  کارشناسی ارشد در رشته -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 سالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل  ICUماه سابقه کار در بخش  6ه : تجرب

العات اط مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی بر مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی  مهارت تصمیم گیری.به روز پرستاری ،

 ICU ش نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی بخ %70فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل 

 RNمدرک  -HIS، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 یمارستان آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک ب: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر خدمات پرستاری،  ، مسئول بخش سوپروایزر سطح باالتر :

 شیفتمسئولین  سایر پرستاران هم رده :

 پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخش  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 نی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازما

 سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری .1

 نترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 کنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاری .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 نترل وچک ترالی احیاک .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 کنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آن .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 ماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاصدر صورت تغییر رزیم غذایی بی .11

 کنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیون .12

 کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران  .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 طبق دستور مقام مافوقانجام سایر امور محوله  .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش اورژانس عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش اورژانس واحد تابعه

 شرایط احراز

 

رشته فیزیولوژی ، کارشناسی ارشد در  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 تاریسالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرس

 .سال سابقه استخدامی 1و حداقل  اورژانسماه سابقه کار در بخش  6ه : تجرب

العات اط مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی بر مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

 یم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابیمهارت تصم.به روز پرستاری ،

 ICU مندی بخش نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توان %70فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل 

 RNمدرک  -HIS، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 اتژیک بیمارستان آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استر: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر خدمات پرستاری،  ، مسئول بخش سوپروایزر سطح باالتر :

 شیفتمسئولین  سایر پرستاران هم رده :

 پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخش  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 د سازمانی به شرح ذیل می باشد :وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واح

 سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری .1

 نترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 کنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاری .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 احیا مشارکت وهمکاری در انجام .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 کنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آن .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 ذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاصدر صورت تغییر رزیم غ .11

 کنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیون .12

 کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران  .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 محوله طبق دستور مقام مافوق انجام سایر امور .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش آزمایشگاه عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش آزمایشگاه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

اسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، کارشن -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 اسی ارشد پرستاریسالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشن

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل آزمایشگاه  ماه سابقه کار در بخش 6ه : تجرب

العات اط مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی بر مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

و ارزیابی مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت .اری ،به روز پرست

ی صالحیت و توانمندی در بخش نمرات آزمون های دوره ا %70فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل 

ستم رت ثبت اطالعات در سیآزمایشگاه ، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ، گذراندن دوره های تکمیلی بخش آزمایشگاه ،  مها

HIS-  مدرکRN 

 یریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مد: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر خدمات پرستاری،  ، مسئول بخش سوپروایزر سطح باالتر :

 شیفتمسئولین  سایر پرستاران هم رده :

 دمه بخش ، منشی بخشتکنسین ، کاردان و کارشناس آزمایشگاه ، خ  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری .1

 نترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 اص پرستاریکنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خ .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 کنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آن .8

 همراهان وافراد متفرقه به بخشکنترل ورود وخروج  .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 در صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص .11

 کنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیون .12

 کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران  .13

 پاراکلینیکی و مشاوره بیمارانپیگیری امور  .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .16

 

 

 

 



  
 

255 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش تصویربرداری عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش تصویربرداری واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری سالمند

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل  تصویربرداری ماه سابقه کار در بخش 6ه : تجرب

ت فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات مهارت معاینا مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

و ارزیابی مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت .به روز پرستاری ،

نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی در بخش  %70زمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آ

 RNمدرک  -HISتصویربرداری ، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان : د نیاز دوره های آموزشی مور

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر ، رئیس سطح باالتر :

 شیفتمسئولین  سایر پرستاران هم رده :

 س رادیولوژی ، خدمه بخش ، منشی بخشتکنسین ، کاردان و کارشنا  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری .1

 نترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 انجام اقدامات خاص پرستاریکنترل ونظارت بر انجام  .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 کنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آن .8

 ترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخشکن .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 در صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص .11

 کنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیون .12

 ن کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیمارا .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 
 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش جراحی عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش جراحی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری سالمند

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل  جراحی ماه سابقه کار در بخش 6ه : تجرب

کی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات مهارت معاینات فیزی مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

و ارزیابی مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت .به روز پرستاری ،

نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی در بخش  %70گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش 

 RNمدرک  -HISتصویربرداری ، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان  دوره های آموزشی مورد نیاز

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سوپروایزر ، مسئول بخش ، مدیر خدمات پرستاری

 هم رده : سایر پرستاران مسئولین شیفت

 پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخش سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری .1

 نترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاریکنترل ونظارت  .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 هیه آنکنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت ت .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 در صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص .11

 کنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیون .12

 ال بیماران کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتق .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 
 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش داخلی عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش داخلی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دن حداقل دارا بو : تحصیالت

ی ژمدرک تحصیلی دکترای فیزیولو–تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 سالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل  داخلی ماه سابقه کار در بخش 6ه : تجرب

ینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات مهارت معا مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

و ارزیابی مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت .به روز پرستاری ،

نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی در بخش  %70ج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتای

 RNمدرک  -HISتصویربرداری ، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

 ن امورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستدوره های آموزشی 

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سوپروایزر ، مسئول بخش ، مدیر خدمات پرستاری

 هم رده : سایر پرستاران مسئولین شیفت

 ایین تر:  پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخشسطح پ

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری .1

 نترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 ل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاریکنتر .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 انه جهت تهیه آنکنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخ .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 در صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص .11

 کنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیون .12

 خیص وانتقال بیماران کنترل ونظارت بر پذیرش و تر .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 
 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش داروخانه عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش داروخانه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : صیالتتح

وژی دکترای فیزیول مدرک تحصیلی–تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

 سالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل  داروخانه ماه سابقه کار در بخش 6ه : تجرب

مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات  ا بیمار،مهارت ارتباطی و رفتاری ب ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

و ارزیابی مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت .به روز پرستاری ،

نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی در بخش  %70، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل فعالیت ها 

 RNمدرک  -HISتصویربرداری ، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

  ستراتژیک بیمارستاندوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های ا

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سوپروایزر ، مسئول بخش ، مدیر خدمات پرستاری

 ئولین شیفتهم رده : سایر پرستاران مس

 سطح پایین تر:  پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری .1

 جام نظافت بخشنترل ونظارت بر ان .2

 کنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاری .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 یزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آنکنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروا .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 در صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص .11

 کنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیون .12

 ظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران کنترل ون .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش دیالیز عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش دیالیز واحد تابعه

 یط احرازشرا

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی – تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری

 سالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل  دیالیز ماه سابقه کار در بخش 6ه : تجرب

مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات  و رفتاری با بیمار، مهارت ارتباطی ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

 و ارزیابیمهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت .به روز پرستاری ،

نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی در بخش  %70فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل 

 RNمدرک  -HISتصویربرداری ، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم 

  ستراتژیک بیمارستاندوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های ا

 سلسله مراتب سازمانی: 

 سطح باالتر : سوپروایزر ، مسئول بخش ، مدیر خدمات پرستاری

 پرستاران مسئولین شیفتهم رده : سایر 

 سطح پایین تر:  پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری .1

 نظارت بر انجام نظافت بخشنترل و .2

 کنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاری .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 ع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آنکنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطال .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 در صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص .11

 ونکنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسی .12

 کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران  .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش اعصاب و روان عنوان شغل

 15/5/95ریخ ابالغ : تا  بخش اعصاب و روان واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –تحصیلی کارشناسی پرستاری  تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک

 سالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل  اعصاب و روان ماه سابقه کار در بخش 6ه : تجرب

مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات  مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:رتهای مورد نیامها توانایی ها و

، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی  مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت تحلیل اطالعات.به روز پرستاری ،

نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی در بخش  %70فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل 

 RNمدرک  -HISمهارت ثبت اطالعات در سیستم  تصویربرداری ، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی مسئول بخش ، 

 آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان : دوره های آموزشی مورد نیاز 

 سلسله مراتب سازمانی: 

 خدمات پرستاریسطح باالتر : سوپروایزر ، مسئول بخش ، مدیر 

 هم رده : سایر پرستاران مسئولین شیفت

 سطح پایین تر:  پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 سایر اعضاءگروه پرستاری سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط .1

 نترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 کنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاری .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت مربوطه .7

 ل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آنکنتر .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 در صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص .11

 بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیونکنترل بر پذیرش بیماران  .12

 کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران  .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .16

 



  
 

261 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش کودکان عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش کودکان بعهواحد تا

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری  تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپیدمیولوژی مشروط

 سالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

  .سال سابقه استخدامی 1و حداقل  کودکان ماه سابقه کار در بخش 6ه : تجرب

مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات  مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:مهارتهای مورد نیا ایی ها وتوان

حلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره دادن ، مهارت ت.به روز پرستاری ،

نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی در بخش  %70فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل 

 RNمدرک  -HISمسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم تصویربرداری ، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل بخش با هماهنگی 

 آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان : دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 مدیر خدمات پرستاری،  بخش ، مسئول سوپروایزر سطح باالتر :

 شیفتمسئولین  سایر پرستاران هم رده :

 پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخش  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاریسرپرستی ونظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات  .1

 نترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 کنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاری .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 مربوطه کنترل ونظارت بر روند اقدامات درمانی پرسنل شیفت .7

 کنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آن .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 در صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی خاص .11

 یرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیونکنترل بر پذ .12

 کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران  .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 
 F087,00 کد شغل مسئول شیفت بخش نوزادان عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش نوزادان واحد تابعه

 شرایط احراز

 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ،  -، مدیریت خدمات پرستاری آموزش پرستاری  کارشناسی در یکی از رشته های  پرستاری ،دارا بودن حداقل  : تحصیالت

مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی –دمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری تکنولوژی گردش خون ،آموزش بهداشت ، آموزش پزشکی ، اپی

 سالمند شناسی ، آموزش پزشکی ، اخالق پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

  .تخدامیسال سابقه اس 1و حداقل  نوزادان ماه سابقه کار در بخش 6ه : تجرب

مهارت معاینات فیزیکی، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی براطالعات  مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

دادن ، مهارت تحلیل اطالعات ، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی  مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، مهارتهای مراقبتی و توانبخشی ، مهارت مشاوره.به روز پرستاری ،

نمرات آزمون های دوره ای صالحیت و توانمندی در بخش  %70فعالیت ها ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایشهای خونی معمول ، کسب حداقل 

 RNمدرک  -HISبخش با هماهنگی مسئول بخش ،  مهارت ثبت اطالعات در سیستم تصویربرداری ، توانایی مدیریت و تقسیم کار و سازماندهی کل 

  ستراتژیک بیمارستاندوره های آموزشی مورد نیاز : آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری ، مدیریت فرآیند مراقبت از بیمار ، آشنایی با اهداف و برنامه های ا

 سلسله مراتب سازمانی: 

 پروایزر ، مسئول بخش ، مدیر خدمات پرستاریسطح باالتر : سو

 هم رده : سایر پرستاران مسئولین شیفت

 سطح پایین تر:  پرستار ، کمک پرستار ، خدمه بخش ، منشی بخش

 اختیارات:شرح وظایف و 

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضاءگروه پرستاری سرپرستی ونظارت مستمر بر حسن .1

 نترل ونظارت بر انجام نظافت بخش .2

 کنترل ونظارت بر انجام انجام اقدامات خاص پرستاری .3

 کنترل وتحویل وسایل وتجهیزات پزشکی بخش مربوطه .4

 مشارکت وهمکاری در انجام احیا .5

 کنترل وچک ترالی احیا .6

 مانی پرسنل شیفت مربوطهکنترل ونظارت بر روند اقدامات در .7

 کنترل وچک داروهای مورد نیاز و اطالع به سوپروایزر یا مسئول داروخانه جهت تهیه آن .8

 کنترل ورود وخروج همراهان وافراد متفرقه به بخش .9

 کنترل بر تقسیم کار پرسنل شیفت .10

 خاصدر صورت تغییر رزیم غذایی بیماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژیم غذایی  .11

 کنترل بر پذیرش بیماران بد حال وانجام اقدامات ایزوالسیون .12

 کنترل ونظارت بر پذیرش و ترخیص وانتقال بیماران  .13

 پیگیری امور پاراکلینیکی و مشاوره بیماران .14

 تحویل بالینی بخش به سوپروایزر کشیک .15

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .16
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 د شغلک رئیس بخش اتاق عمل عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش اتاق عمل واحد تابعه

 شرایط احراز

 

مغز و  حلق و بینی ,ارولوژی و دارا بودن مدرک دکترای تخصصی جراحی مرتبط )جراحی عمومی ,ارتوپدی ,چشم ,گوش و بیهوشی یا دارا بودن تخصص : تحصیالت

 اعصاب 

 تاندر بیمارس سال سابقه کار 1ه : تجرب

مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  ز:مهارتهای مورد نیا توانایی ها و

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروه

 اصول گزارش نویسی : دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاست طح باالتر :س

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 پرسنل بخش اتاق عمل  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

از افراد   کیاست. که ی  بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمارستانی است که به نام یکی از رشته های تخصصی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن رشته تشکیل شده           .1

 عهده دار ریاست بخش می باشند. 

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد.  .2

شد که   رئیس بخش ضمن حضور در بخش و انجام وظایف محوله، مسئول برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی، پژوهشی درمانی و اجرائی بخش          .3 نیز می با

 ذیال به تفصیل بیان می گردد.

 اد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند. افر .4

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 ناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقررات بخش آشنا می نماید.در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی م .1

دیگر وظایف  طراحی الگو وروند مناسببب آموزشببی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که سبببب حضببور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از     .2

 آموزشی رئیس بخش می باشد.

 های بالینی که دانشجو دارند( نکات زیر لحاظ گردد:در برنامه ریزی آموزش دانشجویان )در بخش .3

بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی ساعات حضور در بخش دانشجو در حال      5بعدازظهر و سه روز در هفته تا ساعت    2صبح تا   30/7برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت    

 ن این فراگیری برایش ملموس باشد.فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی االمکا

آموزشببی تهیه شببده و حداقل  در کلیه بخشببهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای .4

 ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریزی می باشد ( 2روزانه بمدت 

 ماه حداقل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. 2برای هر  .5
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد. .6

 وظایف پژوهشی -ج

 گاه ارائه نماید.دانشیا فعالیتهای پژوهشی دیگر به امور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی  -1

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد. -2

 هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد. -3

 بخش خود طراحی نماید. برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در -4

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -5

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 ص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصو -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 برنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نماید. -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. -5         

 صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. در -6

 

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 عمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم ب -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 برنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نماید. -3

ساتید، ن       هفت حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شت ه قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار ه  ظارت دقیق دا

 باشد.

ستف       -5 صحت اطالعات پرونده های بیماران) جهت ا ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  شهای جراحی و داخلی، رئیس بخش  شی و درمانی(    در تمامی بخ شی، پژوه اده های آموز

 نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و در اختیار بقیه همکاران قرار بدهد. 

سایر برنامه های بخش نظیر:      -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صمیم گیری در مورد بیم    برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و م شده،ت صوص بیماران فوت  ران ابحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند.  -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل رئیس بخش کودکان عنوان شغل

 15/5/95بالغ : تاریخ ا  بخش کودکان واحد تابعه

 شرایط احراز

 

  دارا بودن مدرک دکترای تخصصی طب کودکانتحصیالت : 

 در بیمارستان سال سابقه کار 3تجربه : 

آموزشی و مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای  مهارتهای مورد نیاز: توانایی ها و

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی
  

 اصول گزارش نویسی ، مدرک دوره تکمیلی مصوب اداره سالمت کودکاندوره های آموزشی مورد نیاز : 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاستسطح باالتر : 

 سایر پزشکان متخصصهم رده : 

 پرسنل بخش کودکانسطح پایین تر:  

 یارات:اختشرح وظایف و 

 کلیات   -الف

کی از افراد  است. که ی  بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمارستانی است که به نام یکی از رشته های تخصصی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن رشته تشکیل شده           .1

 عهده دار ریاست بخش می باشند. 

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد.  .2

شد که        رئیس بخش ضمن ح  .3   ضور در بخش و انجام وظایف محوله، مسئول برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی، پژوهشی درمانی و اجرائی بخش نیز می با

 ذیال به تفصیل بیان می گردد.

 افراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند.  .4

 ستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . )کارآموز، کارورز، د .5

 ب( وظایف آموزشی 

 ات بخش آشنا می نماید.در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقرر .1

گروههای آموزش گیرنده به نحوی که سبببب حضببور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از دیگر وظایف   طراحی الگو وروند مناسببب آموزشببی برای هریک از    .2

 آموزشی رئیس بخش می باشد.

 در برنامه ریزی آموزش دانشجویان )در بخشهای بالینی که دانشجو دارند( نکات زیر لحاظ گردد: .3

بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی ساعات حضور در بخش دانشجو در حال      5ظهر و سه روز در هفته تا ساعت   بعداز 2صبح تا   30/7برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت    

 فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی االمکان این فراگیری برایش ملموس باشد.

مومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای آموزشببی تهیه شببده و حداقل در کلیه بخشببهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی ع .4

 ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریزی می باشد ( 2روزانه بمدت 

 ماه حداقل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. 2برای هر  .5

 زم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد.همکاری ال .7

 وظایف پژوهشی -ج

 گاه ارائه نماید.دانشامور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به  .8

 ار گردد.هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده د .9
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد. .10

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. .11

 همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر  .12

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید. -1

 ات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید.رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظر -2

 ل، درمانگاه و...( را مشخص نمایدبرنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عم -3

ستان اعالم نموده   حداقل یک -4 شته         هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار ساتید، نظارت دقیق دا ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح و بر ح

 باشد.

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. -5

 را به روز نمایند.در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها  -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید. -1

 می تواند در این شورا مطرح نماید. رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را -2

 برنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نماید. -3

سن اجرای آن و    حداقل یک -4 ستان اعالم نموده و بر ح شته        هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار ساتید، نظارت دقیق دا ضور ا نحوه ارتباط و ح

 باشد.

شی، پژو         -5 ستفاده های آموز صحت اطالعات پرونده های بیماران) جهت ا ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  شهای جراحی و داخلی، رئیس بخش  شی و درمانی(  در تمامی بخ ه

 ان قرار بدهد. نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و در اختیار بقیه همکار

سایر برنامه های بخش نظیر:      -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صمیم گیری در مورد بیماران     برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و م شده،ت صوص بیماران فوت  بحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 هی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند.نحوه انجام مشارکت و سرویس د -7

  . 
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل رئیس بخش اورژانس عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش اورژانس واحد تابعه

 شرایط احراز

 

دن مدرک دکترای تخصصی یکی از انواع طب بالینی ، دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشکی دارا بون مدرک دکترای تخصصی طب اورژانس  ، دارا بودتحصیالت : 

  عمومی

 سال سابقه کار در اورژاتس 2دکترای تخصصی یکی از انواع طب بالینی ه : تجرب
 سال سابقه کار در اورژانس 4دکترای حرفه ای پزشکی عمومی          

مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاست سطح باالتر :

 سایر پزشکان متخصص رده : هم

 پرسنل بخش اورژانس  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

راد عهده دار است. که یکی از اف بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمارستانی است که به نام یکی از رشته های تخصصی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن رشته تشکیل شده

 ت بخش می باشند. ریاس

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد. 

نیز می باشد که ذیال به   رئیس بخش ضمن حضور در بخش و انجام وظایف محوله، مسئول برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی، پژوهشی درمانی و اجرائی بخش        

 تفصیل بیان می گردد.

 م به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند. افراد آموزش گیرنده بطور عا

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 موزش و مقررات بخش آشنا می نماید.در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آ .1

دیگر وظایف  طراحی الگو وروند مناسببب آموزشببی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که سبببب حضببور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از     .2

 آموزشی رئیس بخش می باشد.

 رند( نکات زیر لحاظ گردد:در برنامه ریزی آموزش دانشجویان )در بخشهای بالینی که دانشجو دا .3

ساعت      .4 شجویان از  شی دان ساعت     2صبح تا   30/7برنامه آموز سه روز در هفته تا  ضور در بخش      5بعدازظهر و  ساعات ح بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی 

 وس باشد.دانشجو در حال فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی االمکان این فراگیری برایش ملم

آموزشببی تهیه شببده و حداقل  در کلیه بخشببهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای .5

 ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریزی می باشد ( 2روزانه بمدت 

 رنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. ماه حداقل یک ب2برای هر  .6

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد. .7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 وظایف پژوهشی -ج

 گاه ارائه نماید.دانشر به امور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگ

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد.

 هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد.

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.

 ر صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.د

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 عمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم ب -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 ل، درمانگاه و...( را مشخص نمایدبرنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عم -3

ساتید، نظا        هفته حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شت قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار ه  رت دقیق دا

 باشد.

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. -5

 ای خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.در صورت نیاز پروتکل ه -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید. -1

 یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. رئیس بخش -2

 برنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نماید. -3

شته           هفته قبل از پایان هر ما حداقل یک -4 ساتید، نظارت دقیق دا ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح ه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار

 باشد.

شی، پژو         -5 ستفاده های آموز صحت اطالعات پرونده های بیماران) جهت ا ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  شهای جراحی و داخلی، رئیس بخش  شی و درمانی(  هدر تمامی بخ

 نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و در اختیار بقیه همکاران قرار بدهد. 

سایر برنامه های بخش نظیر:      -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صمیم گیری در مورد بیماران     برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و م شده،ت صوص بیماران فوت  بحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageن مرگ مغزی، خاص نظیر بیمارا

 نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند. -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل رئیس بخش آزمایشگاه عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش آزمایشگاه واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 اهی، مدرک دکترای علوم ازمایشگاهدارا بودن مدرک دکترای تخصصی پاتولوژی ، مدرک دکترای تخصصی علوم ازمایشگتحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1ه : تجرب

زی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ری ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاست سطح باالتر :

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 شگاهپرسنل بخش آزمای  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

راد عهده دار است. که یکی از اف بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمارستانی است که به نام یکی از رشته های تخصصی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن رشته تشکیل شده

 ریاست بخش می باشند. 

 گردد. رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می 

نیز می باشد که ذیال به   رئیس بخش ضمن حضور در بخش و انجام وظایف محوله، مسئول برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی، پژوهشی درمانی و اجرائی بخش        

 تفصیل بیان می گردد.

  افراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند.

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 ات بخش آشنا می نماید.در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقرر .1

آموزشببی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که سبببب حضببور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از دیگر وظایف     طراحی الگو وروند مناسببب  .2

 آموزشی رئیس بخش می باشد.

 در برنامه ریزی آموزش دانشجویان )در بخشهای بالینی که دانشجو دارند( نکات زیر لحاظ گردد: .3

ساع     .4 شجویان از  شی دان ساعت     2صبح تا   30/7ت برنامه آموز سه روز در هفته تا  ضور در بخش      5بعدازظهر و  ساعات ح بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی 

 دانشجو در حال فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی االمکان این فراگیری برایش ملموس باشد.

...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای آموزشببی تهیه شببده و حداقل در کلیه بخشببهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و .5

 ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریزی می باشد ( 2روزانه بمدت 

 اجرا گردد. ماه حداقل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و 2برای هر  .6

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد. .7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 وظایف پژوهشی -ج

 گاه ارائه نماید.دانشامور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به 

 حسن انجام آنرا عهده دار گردد.هدایت امور پژوهشی و نظارت بر 

 هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد.

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.

 رمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و د

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید. -1

 ن می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید.رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستا -2

 ل، درمانگاه و...( را مشخص نمایدبرنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عم -3

شته           هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس ب حداقل یک -4 ساتید، نظارت دقیق دا ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح یمار

 باشد.

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. -5

 همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید. -1

 رات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید.رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظ -2

 برنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نماید. -3

ستان اعالم نمود  حداقل یک -4 شته         هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار ساتید، نظارت دقیق دا ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ه و بر ح

 باشد.

شی، پژو         -5 ستفاده های آموز صحت اطالعات پرونده های بیماران) جهت ا ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  شهای جراحی و داخلی، رئیس بخش  شی و درمانی(  در تمامی بخ ه

 در اختیار بقیه همکاران قرار بدهد.  نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و

سایر برنامه های بخش نظیر:      -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صمیم گیری در مورد بیماران     برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و م شده،ت صوص بیماران فوت  بحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 نجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند.نحوه ا -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل رئیس بخش تصویربرداری عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش تصویربرداری واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 خصصی رادیولوژیدارا بودن مدرک دکترای تتحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان  1 ه : تجرب

مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: نیاز دوره های آموزشی مورد 

  سلسله مراتب سازمانی:

 رئیس بیمارستانسطح باالتر :

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 پرسنل بخش رادیولوژی  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد.  .1

شد که        رئیس بخش ضمن حضور    .2 در بخش و انجام وظایف محوله، مسئول برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی، پژوهشی درمانی و اجرائی بخش نیز می با

 ذیال به تفصیل بیان می گردد.

 افراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند.  .3

 ر تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . )کارآموز، کارورز، دستیا

 ب( وظایف آموزشی

 ررات بخش آشنا می نماید.. در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مق1
شی برای هریک از   2 سب آموز شی      . طراحی الگو وروند منا ضور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از دیگر وظایف آموز سبب ح گروههای آموزش گیرنده به نحوی که 

 رئیس بخش می باشد.

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد. -3

 

 وظایف پژوهشی -ج

 گاه ارائه نماید.دانشد طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به امور پژوهشی را با همکاری سایر اساتی  -1

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد. -3

 هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد. -4

 ده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.برنامه کلی در جهت استفا -4

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -5
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 س  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئی -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 ل، درمانگاه و...( را مشخص نمایدخش )نظیر اطاق عمبرنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف ب -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

 ر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهت -5

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 رستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیما -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

ستان اع  حداقل یک -3 شته         هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار ساتید، نظارت دقیق دا ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح الم نموده و بر ح

 باشد.

 .... با رئیس بخش است.برنامه عملیاتی، برنامه بهبود ومسئولیت تدوین و نظارت بر حسن اجرای سایر برنامه های بخش نظیر:  -4

 گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند.نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و  -5
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل رئیس بخش جراحی عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش جراحی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 مغز و اعصاب ( نی ,ارولوژی ودارا بودن مدرک دکترای تخصصی جراحی مرتبط )جراحی عمومی ,ارتوپدی ,چشم ,گوش وحلق و بیتحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان  1 ه : تجرب

مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: آموزشی مورد نیاز  دوره های

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاست سطح باالتر :

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 پرسنل بخش آزمایشگاه  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

ست که به نام یک  .1 ستانی ا ست. که یکی از افراد عهده دار           بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمار شده ا شکیل  شته ت صی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن ر ص شته های تخ ی از ر

 ریاست بخش می باشند. 

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد. .2

سن انجام ا       .3 سئول برنامه ریزی و نظارت بر ح ضور در بخش و انجام وظایف محوله، م ضمن ح شد که ذیال به       رئیس بخش  شی درمانی و اجرائی بخش نیز می با شی، پژوه مور آموز

 تفصیل بیان می گردد.

 فراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند. .ا4

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 بخش آشنا می نماید.بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقررات  در.1
ضور فعال تمام افراد در فعالیت       .2 سبب ح شی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که  سب آموز شی   طراحی الگو وروند منا های بخش گردد از دیگر وظایف آموز

 رئیس بخش می باشد.

 در برنامه ریزی آموزش دانشجویان )در بخشهای بالینی که دانشجو دارند( نکات زیر لحاظ گردد:.3

تمامی ساعات حضور در بخش دانشجو در حال      بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در 5بعدازظهر و سه روز در هفته تا ساعت    2صبح تا   30/7برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت    

 فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی االمکان این فراگیری برایش ملموس باشد.

شهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای .4 شده و حداقل روزانه     آمو در کلیه بخ شی تهیه  ز

 ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریزی می باشد ( 2بمدت 

 ماه حداقل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. 2برای هر .5

 عمل آورد.همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را ب.6

 

 وظایف پژوهشی -ج
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 گاه ارائه نماید.دانشامور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به 

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد.

 را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد. هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.

 رمانی:وظایف اجرایی و د -د

 نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید. -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 ل، درمانگاه و...( را مشخص نمایدبرنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عم -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح ش  ، نظارت دقیقهفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار ته  دا

 باشد.

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. -5

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 هیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تج -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نماید. برنامه فعالیت و حضور -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

شی          در  -5 شی، پژوه ستفاده های آموز صحت اطالعات پرونده های بیماران) جهت ا ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  شهای جراحی و داخلی، رئیس بخش  و درمانی(  تمامی بخ

 نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و در اختیار بقیه همکاران قرار بدهد. 

سایر     -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صمیم گیری در مورد بیماران     برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و برنامه های بخش نظیر:  م شده،ت صوص بیماران فوت  بحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 رای آن نظارت نمایند.نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اج -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل رئیس بخش داخلی عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش داخلی واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 را بودن مدرک دکترای تخصصی داخلیدا، تخصصی داخلی فوق  : دارا بودن مدرک دکترایتحصیالت 

 رستان سال سابقه کار در بیما 1حداقله : تجرب

مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  تب سازمانی:سلسله مرا

 ریاست سطح باالتر :

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 پرسنل بخش داخلی  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

شکیل           .1 شته ت صی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن ر ص شته های تخ ست که به نام یکی از ر ستانی ا ست. که یکی از افراد عه  بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمار ده دار شده ا

 ریاست بخش می باشند. 

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد. .2

شی درمانی و اجرائی بخش            .3 شی، پژوه سن انجام امور آموز سئول برنامه ریزی و نظارت بر ح ضور در بخش و انجام وظایف محوله، م ضمن ح شد که ذیال به   رئیس بخش  نیز می با

 ل بیان می گردد.تفصی

 فراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند. .ا4

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 ا برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقررات بخش آشنا می نماید.در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی ب.1
ضور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از       .2 سبب ح شی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که  سب آموز شی   طراحی الگو وروند منا دیگر وظایف آموز

 رئیس بخش می باشد.

 یزی آموزش دانشجویان )در بخشهای بالینی که دانشجو دارند( نکات زیر لحاظ گردد:در برنامه ر.3

بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی ساعات حضور در بخش دانشجو در حال      5بعدازظهر و سه روز در هفته تا ساعت    2صبح تا   30/7برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت    

 های پزشکی بوده و حتی االمکان این فراگیری برایش ملموس باشد.فراگیری علم و یا کسب مهارت 

شهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای .4 شده و حداقل روزانه      در کلیه بخ شی تهیه  آموز

 در دست برنامه ریزی می باشد (ساعت این برنامه های اجرا گردد.) 2بمدت 

 ماه حداقل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. 2برای هر .5

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد..6

 

 وظایف پژوهشی -ج
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 گاه ارائه نماید.دانشاحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به امور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طر

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد.

 هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد.

 ر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.برنامه کلی در جهت استفاده ه

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش  -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 ل، درمانگاه و...( را مشخص نمایدر اطاق عمبرنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظی -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

 تر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بس -5

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 عالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان ا -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 و...( را مشخص نماید. برنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

صحت      -5 ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  شهای جراحی و داخلی، رئیس بخش  شی و درمانی(       در تمامی بخ شی، پژوه ستفاده های آموز اطالعات پرونده های بیماران) جهت ا

 نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و در اختیار بقیه همکاران قرار بدهد. 

سایر برنامه های بخش نظیر:      -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صوص ب برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و م صمیم گیری در مورد بیماران   بحث در خ شده،ت یماران فوت 

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند. -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل رئیس بخش دیالیز عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش دیالیز واحد تابعه

 شرایط احراز

 

با مدارک آموزشی معتبر بخش دیالیز،دارا بودن مدرک دکترای داخلی : دارا بودن مدرک دکترای تخصصی نفرولوژی،دارا بودن مدرک دکترای تخصصی تحصیالت 

 تخصصی داخلی با مدارک آموزشی معتبر دوره بخش دیالیز

 سال سابقه کار در بخش دیالیز برای متخصص داخلی  2حداقله : تجرب

مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: ی مورد نیاز دوره های آموزش

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاست سطح باالتر :

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 پرسنل بخش دیالیز  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

شته    .1 ست که به نام یکی از ر ستانی ا ست. که یکی از افراد عهده دار          بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمار شده ا شکیل  شته ت صی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن ر ص های تخ

 ریاست بخش می باشند. 

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد. .2

ش         .3 سن انجام امور آموز سئول برنامه ریزی و نظارت بر ح ضور در بخش و انجام وظایف محوله، م ضمن ح شد که ذیال به     رئیس بخش  شی درمانی و اجرائی بخش نیز می با ی، پژوه

 تفصیل بیان می گردد.

 فراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند. .ا4

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 می نماید.کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقررات بخش آشنا  در بدو ورود.1
ضور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش        .2 سبب ح شی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که  سب آموز شی  طراحی الگو وروند منا گردد از دیگر وظایف آموز

 رئیس بخش می باشد.

 در برنامه ریزی آموزش دانشجویان )در بخشهای بالینی که دانشجو دارند( نکات زیر لحاظ گردد:.3

عات حضور در بخش دانشجو در حال    بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی سا  5بعدازظهر و سه روز در هفته تا ساعت    2صبح تا   30/7برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت    

 فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی االمکان این فراگیری برایش ملموس باشد.

شهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای .4 شی تهیه   در کلیه بخ شده و حداقل روزانه   آموز

 ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریزی می باشد ( 2بمدت 

 ماه حداقل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. 2برای هر .5

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد..6

 



  
 

278 
 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 وظایف پژوهشی -ج

 گاه ارائه نماید.دانشامور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به 

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد.

 جرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد.هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت ا

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید. -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 ل، درمانگاه و...( را مشخص نمایدالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمبرنامه فع -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 شد.با

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. -5

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 د مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات موا -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نماید. برنامه فعالیت و حضور هر یک از -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

ش  -5 شی و درمانی        در تمامی بخ شی، پژوه ستفاده های آموز صحت اطالعات پرونده های بیماران) جهت ا ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  ( های جراحی و داخلی، رئیس بخش 

 نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و در اختیار بقیه همکاران قرار بدهد. 

سایر برنامه ه     -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صمیم گیری در مورد بیماران     برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و ای بخش نظیر: م شده،ت صوص بیماران فوت  بحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 ارت نمایند.نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظ -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل ccuرئیس بخش  عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   ccuبخش  واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 دارا بودن مدرک دکترای تخصصی داخلی ارا بودن مدرک دکترای تخصصی و یا باالتر در رشته قلب و عروق ، د تحصیالت :

 در بخش مراقبتهای ویژه  برای متخصص داخلی  سال سابقه کار 2حداقله : تجرب

مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی 

 زارش نویسی ، اصول مدیریتاصول گ: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاست سطح باالتر :

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 CCUپرسنل بخش   سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

صی بالینی و در        .1 ص شته های تخ ست که به نام یکی از ر ستانی ا ست. که یکی از افراد عهده دار      بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمار شده ا شکیل  شته ت رابطه با قالبیت های آن ر

 ریاست بخش می باشند. 

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد. .2

شی درمانی و اجرا           .3 شی، پژوه سن انجام امور آموز سئول برنامه ریزی و نظارت بر ح ضور در بخش و انجام وظایف محوله، م ضمن ح شد که ذیال به   رئیس بخش  ئی بخش نیز می با

 تفصیل بیان می گردد.

 فراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند. .ا4

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 ه به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقررات بخش آشنا می نماید.در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرند.1
ضور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از       .2 سبب ح شی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که  سب آموز شی  دیگر وظایف آموز طراحی الگو وروند منا

 رئیس بخش می باشد.

 در برنامه ریزی آموزش دانشجویان )در بخشهای بالینی که دانشجو دارند( نکات زیر لحاظ گردد:.3

در حال  بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی ساعات حضور در بخش دانشجو     5بعدازظهر و سه روز در هفته تا ساعت    2صبح تا   30/7برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت    

 فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی االمکان این فراگیری برایش ملموس باشد.

شهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای .4 شده و حداقل روزانه      در کلیه بخ شی تهیه  آموز

 ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریزی می باشد ( 2 بمدت

 ماه حداقل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. 2برای هر .5

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد..6

 

 وظایف پژوهشی -ج
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 گاه ارائه نماید.دانشپژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به امور 

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد.

 آورد. هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 ختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد م -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 ل، درمانگاه و...( را مشخص نمایدکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمبرنامه فعالیت و حضور هر یک از هم -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

 ت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.برنامه کلی در جه -5

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 وسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... ت -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نماید.برنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای  -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

شهای جراحی و داخلی، رئیس  -5 شی و درمانی(          در تمامی بخ شی، پژوه ستفاده های آموز صحت اطالعات پرونده های بیماران) جهت ا ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  بخش 

 نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و در اختیار بقیه همکاران قرار بدهد. 

سایر برنامه های بخش نظیر:      -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صمیم گیری در مورد بیماران     یاتی، برنامه بهبود و برنامه عملم شده،ت صوص بیماران فوت  بحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند. -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل رئیس بخش نوزادان عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش نوزادان واحد تابعه

 شرایط احراز

 

 دارا بودن مدرک دوره تکمیلی مصوب اداره سالمت کودکان . ودارا بودن مدرک دکترای تخصصی طب کودکان  تحصیالت :

 سال سابقه کار  3حداقله : تجرب

مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  ز:هارتهای مورد نیاتوانایی ها وم

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاست تر :سطح باال

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 پرسنل بخش نوزادان  سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

شده           .1 شکیل  شته ت صی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن ر ص شته های تخ ست که به نام یکی از ر ستانی ا ست. که یکی از ا  بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمار راد عهده دار فا

 ریاست بخش می باشند. 

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد. .2

شی درمانی و اجرائی بخش            .3 شی، پژوه سن انجام امور آموز سئول برنامه ریزی و نظارت بر ح ضور در بخش و انجام وظایف محوله، م ضمن ح شد که ذیال به   رئیس بخش  نیز می با

 تفصیل بیان می گردد.

 راد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند. ف.ا4

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 ی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقررات بخش آشنا می نماید.در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیه.1
ضور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از       .2 سبب ح شی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که  سب آموز شی   طراحی الگو وروند منا دیگر وظایف آموز

 رئیس بخش می باشد.

 )در بخشهای بالینی که دانشجو دارند( نکات زیر لحاظ گردد:در برنامه ریزی آموزش دانشجویان .3

بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی ساعات حضور در بخش دانشجو در حال      5بعدازظهر و سه روز در هفته تا ساعت    2صبح تا   30/7برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت    

 االمکان این فراگیری برایش ملموس باشد. فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی

شهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای .4 شده و حداقل روزانه      در کلیه بخ شی تهیه  آموز

 ی باشد (ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریزی م 2بمدت 

 ماه حداقل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. 2برای هر .5

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد..6

 

 وظایف پژوهشی -ج
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 گاه ارائه نماید.دانشطرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به امور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب 

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد.

 هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد.

 بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 عالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان ا -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 و...( را مشخص نماید ل، درمانگاهبرنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عم -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

 طراحی نماید.برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود  -5

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 ی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصوص پ -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 .برنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نماید -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

صحت اطالعات پرونده های       -5 ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  شهای جراحی و داخلی، رئیس بخش  شی و درمانی(      در تمامی بخ شی، پژوه ستفاده های آموز بیماران) جهت ا

 نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و در اختیار بقیه همکاران قرار بدهد. 

سایر برنامه های بخش نظیر:      -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صمیم    برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و م شده،ت صوص بیماران فوت  اران گیری در مورد بیم بحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند. -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087,00 کد شغل ICUرئیس بخش  عنوان شغل

 15/5/95تاریخ ابالغ :   ICUش بخ واحد تابعه

 شرایط احراز

 

دکترای تخصصی بیهوشی یا سایر متخصصان بالینی مرتبط با  دارا بودن مدرک تکمیلی )فلوشیپ( یا فوق تخصصی بخش مراقبت های ویژه ، دارا بودن مدرک تحصیالت :

  ICUنوع 

 سال سابقه کار دربخش مراقبتهای ویژه 3حداقله : تجرب

مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  ز:ی ها ومهارتهای مورد نیاتوانای

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاست سطح باالتر :

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 ICUپرسنل بخش   سطح پایین تر:

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

شده           .1 شکیل  شته ت صی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن ر ص شته های تخ ست که به نام یکی از ر ستانی ا ست. که یکی ا  بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمار راد عهده دار ز افا

 ریاست بخش می باشند. 

 رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد. .2

شی درمانی و اجرائی بخش            .3 شی، پژوه سن انجام امور آموز سئول برنامه ریزی و نظارت بر ح ضور در بخش و انجام وظایف محوله، م ضمن ح شد که ذیال به   رئیس بخش  نیز می با

 تفصیل بیان می گردد.

 فراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند. .ا4

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 جیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقررات بخش آشنا می نماید.در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه تو.1
ضور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از       .2 سبب ح شی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که  سب آموز شی   طراحی الگو وروند منا دیگر وظایف آموز

 رئیس بخش می باشد.

 ان )در بخشهای بالینی که دانشجو دارند( نکات زیر لحاظ گردد:در برنامه ریزی آموزش دانشجوی.3

بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی ساعات حضور در بخش دانشجو در حال      5بعدازظهر و سه روز در هفته تا ساعت    2صبح تا   30/7برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت    

 حتی االمکان این فراگیری برایش ملموس باشد.فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و 

شهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای .4 شده و حداقل روزانه      در کلیه بخ شی تهیه  آموز

 ی می باشد (ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریز 2بمدت 

 ماه حداقل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. 2برای هر .5

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد..6

 

 وظایف پژوهشی -ج
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 گاه ارائه نماید.دانشلب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به امور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قا

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد.

 هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد.

 از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند.

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 ن اعالم و در این خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستا -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 گاه و...( را مشخص نمایدل، درمانبرنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عم -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

 ود طراحی نماید.برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خ -5

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 ص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در این خصو -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

 اید.برنامه فعالیت و حضور هر یک از همکاران را در قسمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشخص نم -3

ساتید        حداقل یک -4 ضور ا سن اجرای آن و نحوه ارتباط و ح ستان اعالم نموده و بر ح شته هفته قبل از پایان هر ماه برنامه آنکالی را تعیین و به رئیس بیمار   ، نظارت دقیق دا

 باشد.

صحت اطالعات پرونده ه      -5 ضمن نظارت بر نحوه تکمیل و  شهای جراحی و داخلی، رئیس بخش  شی و درمانی(      در تمامی بخ شی، پژوه ستفاده های آموز ای بیماران) جهت ا

 نحوه تدوین خالصه پرونده ها را مشخص نموده و در اختیار بقیه همکاران قرار بدهد. 

سایر برنامه های بخش نظیر:      -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح ص    برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و م شده،ت صوص بیماران فوت  ن میم گیری در مورد بیمارابحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند. -7
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل رئیس بخش فیزیوتراپی عنوان شغل
 15/5/95تاریخ ابالغ :   بخش فیزیوتراپی  د تابعهواح

 احرازشرایط  

 

  فیزیوتراپیدارا بودن مدرک دکترای تخصصی تحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان 1ه : تجرب

گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و  مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 ریاست سطح باالتر :

 سایر پزشکان متخصص هم رده :

 پرسنل بخش فیزیوتراپی  سطح پایین تر: 

 اختیارات:و  شرح وظایف

 وظایف پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

 در امور درمانی بیماران مطابق سایر فیزیوتراپیستهای بخش مشارکت نماید. %50مسئول بخش فیزیوتراپی می بایست تا میزان  -1

 نداردهای: تجهیزات، کارکنان، فضای فیزیکی، فرایندهای درمانی، تسهیالت، سالمت و ایمنینظارت بر حفظ و اجرای استانداردهای داخل بخش فیزیوتراپی مانند استا -2

 قبول مسئولیت فنی بخش -3

 برنامه ریزی آموزشی سالیانه و تهیه مواد و منابع علمی در جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان بخش فیزیوتراپی -4

 رمانیارتباط با بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی دیگر در مراکز د -5

 مراقبت از اصول اخالق حرفه ای در داخل بخش فیزیوتراپی -6

 نظارت بر اجرای فعالیت آموزشی در بخش فیزیوتراپی -7

 تشکیل تیم توانبخشی در صورت نیاز -8

 تهیه مواد و منابع علمی برای پرسنل فیزیوتراپی -9

 اجرای نظارت بر حفظ شئونات پزشکی و مقررات جاری کشور و دستورالعمل ها -10

 امل آئین نامه ها و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیرعایت ک -11

 رعایت کامل آئین نامه ها و مقررات معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی -12

 تقسیم کار و تبیین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان -13

 نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان بطور مستمر -14

 پیگیری جهت توسعه بخش فیزیوتراپی -15

 ری در جهت تعمیر تجهیزات و ترمیم هرگونه خرابی ساختمانپیگی -16

 نظارت بر ورود نسخ و درخواست های فیزیوتراپی به بخش -17

 نظارت بر ورود کلیه مواد مصرفی و تجهیزات و انبارش آنها -18

 مانند پرونده نویسی، گزارش نویس نظارت بر کلیه امور مستند سازی -19

 یوتراپیزیشاغل در بخش ف یدرمان ریو غ یکادر درمان هیظارت بر کل- -20

 یوتراپیزینظارت بر حفظ بهداشت بخش ف -21

 یبه صورت کتب جینتا یو نگهدار یوتراپیزیبه بخش ف نیمراجع یمند تیرضا زانیو نظارت بر م یبررس -22
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 صالح یفوق به افراد ذ یها تیمسئول ضیتفو اریاخت -23

 و تنش ینظم یو کنترل هرگونه ب یریشگیپ -24

 بخش در مواقع لزوم هیو طرح تخل رمترقبهیحوادث غ یبرا یزیبرنامه ر -25

 رمترقبهیدر هنگام برخورد با حوادث غ یوتراپیزیبه بخش ف نیو مراجع مارانیکارکنان و ب یفرمانده -26

 یو نظارت بر هرگونه حادثه جان یریشگیپ -27

 کارکنان ای ماریب یکار برا نیگزارش از حوادث ح هیته -28

 یقانون نیجانش ای یوتراپیزیبخش ف یتهایحضور در هنگام فعال -29

 رداریواگ یهایماریگزارش ب -30

 (یکیزیف یفضا زات،یشناسنامه بخش )کارکنان، تجه لیتشک -31

 یوتراپیزیبه مراکز ف یها یاطالعات ورود یجمع آور -32

 یوتراپیزیآمار عملکرد مرکز ف لیتحل -33

 ارسال اطالعات بر اساس فرمت مربوطه به ستاد و معاونت -34

 آن یدستورالعمل مربوطه و اجرا افتیدر -35

 یحدود اصول اخالق مارستانیب استیانجام امور محوله از طرف ر -36

 کردن نظرات و رفع مشکالت موجود کیدر جهت نزد یانجام جلسات ماهانه و مستمر با کادر درمان -37

 بخش زاتیتجه هینظارت بر سالمت کل -38

 یوتراپیزیدر بخش ف رمرتبطیغ تیهرگونه فعال تیممنوع -39
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 F087.00 کد شغل بخش اعصاب و روان رئیس عنوان شغل
 13/5/95تاریخ ابالغ :   بخش اعصاب و روان واحد تابعه

 احرازشرایط  

 

 اعصاب و رواندارا بودن مدرک دکترای تخصصی تحصیالت : 

 سال سابقه کار در بیمارستان  1 ه : تجرب

رت تصمیم گیری و برنامه ریزی ، مهارت تصمیم گیری در مواقع بحرانی ، مهارتهای آموزشی و مهارت ارتباطی  و رفتاری ، مها ز:توانایی ها ومهارتهای مورد نیا

 پژوهشی ، مهارت انجام کار گروهی

 اصول گزارش نویسی ، اصول مدیریت: دوره های آموزشی مورد نیاز 

  سلسله مراتب سازمانی:

 رئیس بیمارستان سطح باالتر :

 صسایر پزشکان متخص هم رده :

 پرسنل بخش اعصاب و روان  سطح پایین تر: 

 اختیارات:شرح وظایف و 

 کلیات   -الف

کی از افراد  است. که ی  بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمارستانی است که به نام یکی از رشته های تخصصی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن رشته تشکیل شده           .1

 عهده دار ریاست بخش می باشند. 

 ئیس بخش توسط رئیس بیمارستان منصوب می گردد. ر .2

شد که   رئیس بخش ضمن حضور در بخش و انجام وظایف محوله، مسئول برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی، پژوهشی درمانی و اجرائی بخش          .3 نیز می با

 ذیال به تفصیل بیان می گردد.

 ه جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند. افراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی ک .4

 )کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ( اطالق می گردد . 

 ب( وظایف آموزشی 

 خش آشنا می نماید.ررات ب. در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مق1

ضور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد       2 سبب ح شی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که  سب آموز شی  . طراحی الگو وروند منا از دیگر وظایف آموز

 رئیس بخش می باشد.

 زیر لحاظ گردد: . در برنامه ریزی آموزش دانشجویان )در بخشهای بالینی که دانشجو دارند( نکات3

بعدازظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی ساعات حضور در بخش دانشجو در     5بعدازظهر و سه روز در هفته تا ساعت    2صبح تا   30/7برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت    

 حال فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی االمکان این فراگیری برایش ملموس باشد.

شده و حداقل روزانه     در کلیه بخشهای داخلی)داخلی: نرولوژی ، کودکان و...( و جراحی) جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....( برنامه مدون راندهای  - 4         شی تهیه      آموز

 ساعت این برنامه های اجرا گردد.)در دست برنامه ریزی می باشد ( 2بمدت 
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 کتابچه توجیهی بدو ورود
 مجتمع بیمارستانی 

 شهریور و مدرس 17ء شهدا

 قل یک برنامه ژورنال کالب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد. ماه حدا2برای هر  -5

 همکاری الزم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد. -6

 وظایف پژوهشی -ج

 گاه ارائه نماید.دانشای پژوهشی دیگر به امور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیته -1

 هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد. -2

 هماهنگی و همکاری های الزم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد. -3

 بخش خود طراحی نماید.برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در  -4

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند. -6

 وظایف اجرایی و درمانی: -د

 ن خصوص پی گیری های الزم بعمل آید.نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعالم و در ای -1

 رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در این شورا مطرح نماید. -2

هفته قبل از پایان هر ماه برنامه   حداقل یک -خص نماید. برنامه فعالیت و حضببور هر یک از همکاران را در قسببمتهای مختلف بخش )نظیر اطاق عمل، درمانگاه و...( را مشبب  -3

 آنکالی را تعیین و به رئیس بیمارستان اعالم نموده و بر حسن اجرای آن و نحوه ارتباط و حضور اساتید، نظارت دقیق داشته باشد.

 برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید. -5

 در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر همکاران تهیه و آنها را به روز نمایند..  -6

سایر برنامه های بخش نظیر:      -6 سن اجرای  سئولیت تدوین و نظارت بر ح صمیم گیری د    برنامه عملیاتی، برنامه بهبود و م شده،ت صوص بیماران فوت  ماران ر مورد بیبحث در خ

 و .... با رئیس بخش است. End stageخاص نظیر بیماران مرگ مغزی، 

 نحوه انجام مشارکت و سرویس دهی های الزم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نمایند. -7
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