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  (Mission)رسالت بیمارستان 1-1

بیمارستان آل جلیل آق قال تنها بیمارستان شهرستان است که به صورت  

دانشگاه علوم پزشکی گلستان اداره می شود و در زمینه ارائه دولتی و زیرنظر 

 درمانی به مردم این شهرستان و استان فعالیت می کند. –خدمات تشخیصی 

این مرکز به منظور ارتقاء سطح سالمت گیرندگان خدمت و جامعه، با بهره 

مندی از پزشکان و کارکنان مجرب و متعهد، بکارگیری دانش و روش های 

زشکی، تجهیزات پزشکی سالم و پیشرفته و با تاکید بر ایمنی بیمار و نوآوری در خدمات ماموریت نوین پ

های خود را به انجام می رساند و استانداردهای اعتباربخشی، برآورده نمودن انتظارات بیماران و مراجعین 

 ر می دهد. همراه با رعایت اخالق حرفه ای و حقوق بیماران را سرلوحه فعالیت های خود قرا

 

  (Vision)چشم انداز  2-1

درجه یک عالی در چشم انداز بیمارستان آل جلیل رسیدن به  

این بیمارستان بر این عقیده است با  است. اعتباربخشی بیمارستان

مهارت ها و  با استفاده از کلیه امکانات، استعانت از درگاه خداوند متعال و

بر اساس برنامه ریزی انجام شده ، مناسب ترین فن آوری های در دسترس

سال آینده همگام با برنامه های توسعه دانشگاه علوم پزشکی و  3تا 

خدمات بهداشتی درمانی گلستان با ایجاد یک مرکز مستقل با امکانات و 

تجهیزات مناسب جهت ارائه خدمات درمانی مناسب به مردم شهرستان و 

 تبدیل شود. نیاستاشاخصهای عملکرد خود به بهترین الگوی 

 

 (Values)ارزش ها   3-1

 توجه به خالقیت و نوآوری در فرهنگ سازمانی 

 توجه به مشارکت جوئی و مسئولیت پذیری 

 توجه به تعهد و وجدان کاری 

 توجه به نظم و قانون مداری 

 توجه به رضایتمندی بیماران و کارکنان 
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 ویژگی های فرهنگی و بومی مردم منطقه 4-1

نفر جمعیت می باشد  122000دارای  1390آق قال براساس آخرین سرشماری سال  شهرستان     

شهرستان از نظر جغرافیایی در طرفین رودخانه گرگان و درشمال شهر گرگان قرار گرفته است از قسمت 

شمال به بخش اترک در مغرب به بخش گمیشان از جنوب به بخش مرکزی گرگان و دهستان ملک و از 

کتول و بخش مرکزی شهرستان گنبد کاوس محدود است . منابع درآمد مردم این  شرق به دهستان

 شهرستان بیشتر کشاورزی پس از آن صنایع دستی و کارگری ودامداری می باشد.

متر مربع و زیر بنای  30000افتتاح شده است که مساحت زمین  1385بیمارستان آل جلیل آق قال در سال 

تخت می باشد. بخشهای  بیمارستان شامل  113متر می باشد. تعداد تختهای بیمارستان  10030موجود 

ICU،CCU  ،،اتاق  سنگ شکن، ،کلینیکدرمانگاه پارا ،اورژانس دیالیز، ،زایشگاه ،زنان ،اطفال ،داخلی جراحی

  زنان و زایمان و .... میباشد. حلق و بینی و گوش، چشم، اورولوژی، ارتوپدی، ،عمل جراحی عمومی

ترکمن ها یک گروه قومی هستند که دو  اکثر مردم این شهرستان دارای قومیت ترکمن می باشند.     

و در  دریای خزرهای ایران بیشتر در جنوب شرقی  ترکمن .درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند

های ایشان در  گاه سکونت دارند. از لحاظ استانی، سکونت رود گرگان و اترکو اطراف رودخانه  صحرا ترکمن

روستاهایی در نوار مرزی شمال استان و ، خراسان رضوی، (بیشتر بخش شمالی استان) گلستانهای  استان

راز و جرگالن شهرستان بجنورد( پراکنده است. از شهرهای مهم  ی  منطقه) خراسان شمالیو  تربت جام

را نام  برون اینچهو  تپه مراوه، گمیشان، آق قال، کالله، گنبد قابوس، بندر ترکمنتوان  ترکمنان در ایران می

  .برد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
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 کل جمعیت

 میلیون نفر 8حدود 

 نواحی با بیشترین جمعیت

 5٬500٬000 :ترکمنستان

 1٬328٬585 :ایران

  932٬000 :افغانستان

 ۶0٬000 :پاکستان

 33٬000 :روسیه

 20٬300 :تاجیکستان

 2٬03۴ :ترکیه

 3٬۷09 :اکراین

 های رایج زبان

 ترکمنی

 ادیان و مذاهب

 مسلمان 

 طوایف. اند کرده طی را نشیبی و فراز پر تاریخی راه و بودند مشغول دامداری به کهن روزگاران از ترکمنها

 تکه و یموت گوکالن، های نام به اصلی طایفه سه به جغرافیایی و ای منطقه شرایط به توجه با ترکمن

 بر نیز آنان های دام نژاد گذاری نام همچنین. هستند هایی زیرشاخه دارای هرکدام که اند شده تقسیم

 .است بوده طوایف همین اساس

این مردم که  ، حوصله و بردباریمردم ترکمن چکیده ای است از ذوق، صنعت، سلیقه هنر قالی بافی در بین

  .با خون آنها عجین شده و از نسل های گذشته به نسل امروزی رسیده است

      زنان ترکمن در بافت فرش های ترکمنی تبحری خاص دارند و با کوشش و پشتکار نقش های زیبا را 

اسر دنیا داد و می آفرینند که امروزه در اندازه ها و انواع مختلف بصورت قالی و قالیچه و گلیم و ... در سر

 .ستد می شود

 

 ترکمنی زبان

  کلمات و دارد کمی قاعده بی افعال. است پیوندی زبان یک آلتایی های زبان دیگر مانند ترکمنی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%DB%8C
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 قانون ترکمنی زبان های ویژگی از. است فعل+  مفعول+  فاعل شکل به جمله ساختار و ندارد مؤنث و مذکر

 به دارد، همراه به مصوتی خود با هجایی هر. باشند می هجاها ی سازنده اصوات. است اصوات هماهنگی

 .داشت خواهیم هجا نیز تعداد همان به باشد داشته وجود مصوت مقدار هر کلمه در دیگر عبارت

 ادبیات

 میان مرحله در هجدهمی قرن شاعر این های نوشته. است ترکمن زبان شاعر بزرگترین فراغی مختومقلی

 کمینه، ولی محمد به توان می ترکمن شعرای دیگر از. دارند قرار امروزین ترکمنی و کالسیک جغتای زبان

 کریم و ایران در پقه نازمحمد و ستارسوقی معاصر شاعران از و مالنفس و قلیچ مسکین آزادی، محمد دولت

 .نمود اشاره ترکمنستان در نفس قربان

 

 ترین کلیدی طبیعت، و دوتار اسب، عنصر 3 بدانید تا است کافی ترکمن مردم فرهنگ از شناختی کمترین

 .است فرهنگ خرده این عناصر

 اسب ترکمن

سب با هویت فرهنگی مردم ترکمن عجین شده است زیرا اسب ا

 به  در ادبیات، هنر ها و آیین های جشن و سرور مردم ترکمن

  .حسوب می شودم فرهنگی عنصری عنوان

ارزشمند و محبوب اسب حیوانی است که برای ترکمن ها بسیار 

است و یک ترکمن از همان آغاز زندگی با یکی از نخستین 

چیزهایی که انس می گیرد اسب است. در گذشته وابستگی 

تعیین کننده ای که این حیوان در زندگی  ترکمن ها به این حیوان بسیار بیشتر از امروز بوده است. با نقش

 شق می ورزید و با دقت فراوان از او نگهداری می کرد. به اسب خویش ع ترکمن ها داشت، هر فرد حقیقتاً

با گذشت زمان، میان ترکمن ها و اسب ارتباطی عمیق و قابل توجه به وجود آمد. این رابطه دل نشنین 

سبب شد تا فرهنگ قوم ترکمن تا حد زیادی از اسب تأثیر پذیرد. به طوری که این تأثیرپذیری را امروز به 

 .ب عامه و کالسیک این قوم مشاهده کردوضوح می توان در اد

در فرهنگ عامیانه ترکمن ها، داستان ها و ضرب المثل های بسیاری درباره اسب وجود دارد که با توجه به 

در گستره ادبیات کالسیک . مضمون و مفهوم آن ها می توان به مقام و اهمیت این حیوان نزد آنان پی برد

اسب سخن سرایی کرده اند و درباره زیبایی، سرعت، وفاداری و ویژگی ترکمن نیز شاعران بسیاری در وصف 

 .های پسندیده این حیوان اشعار دل نشینی را سروده اند
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 موسیقی ترکمنی

و یا همان  تنبورهیا  تامدیرهساز اصلی در موسیقی ترکمنی، 

است. همچنین نواختن کمانچه و نی نیز در بین  دوتار

اخیر برخی، به اجرای نغمات  ٔ  ترکمنان رواج دارد و در دهه

 اند این موسیقی با سازهای الکترونیک روی آورده

 پوشش ترکمنی

 دو  به  توان می  اول  وهله در را ها ترکمن  لباس و  پوشش

  یکدست  جهت در  رضاخان  های تالش از  قبل تا  قدیم یا  سنتی  پوشش. کرد  تقسیم  امروزین و  سنتی  دسته

 بعد  دوره  به  آن  تداول  که جدید  پوشش و شد می  استفاده - ایران  کل و – صحرا  ترکمن در  لباس  شکل  کردن

 .دارد  تداوم حاضر  حال تا و  بوده مربوط  لباس  شکل  شدن  یکدست از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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  خدمت رعایت حقوق گیرندگان 5-1

کلیه افراد باید در نظر داشته باشند که بیماران و   

که در آن به سر می  بدلیل شرایط خاصیهمراه بیمار 

و بنابراین باید با نهایت  برند تحریک پذیری زیادی دارند

، تحت و احترام و طبق منشور حقوق بیمارمتانت، ادب 

رد هر شرایط با آنها رفتار مناسب صورت گیرد و در موا

نگهبان وایزر از سوپرضروری و پس از اطالع به 

کمک خواسته و از درگیر شدن مستقیم با  بیمارستان

ز قبیل )ا قسمتهای مختلف بخش ،از ورود بیمار به بخش . پساکیداً خود داری کنندبیمار و همراه بیمار 

پرستار را به وی معرفی و شماره داخلی بخش ، خروجی اضظراری و...( و سرتخت بستری، سرویس بهداشتی

 را در اختیار وی قرار دهید.

 نحوه ی دسترسی به پزشك معالج و اعضای اصلی به گیرنده ی خدمت در خصوصمی بایست  پرسنل     

 گروه پزشکی در طول درمان اطالع رسانی نماید.

اعم از درمانی و  خدمات بیمارستاندر زمان پذیرش به گیرنده ی خدمت درباره ی می بایست  پرسنل     

قرارداد بیمارستان و ضوابط آن همچنین سیستم های  طرف بیمه– بینی پیش قابل های هزینه–غیر درمانی 

 حمایتی اطالع رسانی می نماید.

        خدمات سالمت مناسب ارائه  بدون توجه به تأمین هزینه مراقبت،در موارد اورژانس، بیمارستان      

پس از ارائه خدمات سالمت  و در صورتی که ارائه خدمات مناسب در موارد اورژانس مقدور نباشد، می دهد

 ضروری، زمینه ی انتقال را به واحد مجهز فراهم می نماید.

 مناسب طور به...( و روانی بیماران -سالمندان –زنان باردار  -از جمله )کودکان ههای آسیب پذیرگرواز      

 .نماید می حمایت

ی خدمت، گروه درمانی و افراد مجاز از طرف  تنها گیرندهان حاصل می نماید که بیمارستان اطمین     

 می توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند. گیرنده ی خدمت

 گیرنده خدمت ارائه شود.  حفظ حریم خصوصیخدمات سالمت با احترام به      

 باید شرایط به صورتی باشد در کلیه بخش ها بخصوص بخش های ویژه از پرسنل همگن استفاده شود.     

 که در بخش ها نصب شده شامل موارد زیر می باشد: تابلوی منشور حقوق گیرنده خدمتهمچنین      

 مطلوب خدمات، حق بیمار است. دریافت -1

 اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد. -2
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 حق آزادانه در انتخاب و تصمیم گیری و دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود. -3

 داری می باشد.ارائه خدمات سالمتی باید مبنی بر اقدام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل راز -۴

 دسترسی به نظام کارآمد، رسیدگی به شکایات حق بیمار است -5

 

 :منشور حقوق بیمار 

 دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.   -1

 خدمات سالمت باید: ارائه  

 ؛ا، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشده ( شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش1-1 

 ؛صاف، ادب و همراه با مهربانی باشدی صداقت، ان یه( بر پا2-1 

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

 ؛( بر اساس دانش روز باشد۴-1

 ؛مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد( 5-1

 ؛باشد  درمانی بیماران اولویت های( در مورد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و ۶-1 

 ؛ی، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد( مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیر۷-1 

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

 ؛ غیرضروری باشد

زنان باردار، سالمندان، بیماران  پذیر جامعه از جمله کودکان، های آسیب ای به حقوق گروه ( توجه ویژه9-1 

 و افراد بدون سرپرست داشته باشد؛ روانی، زندانیان، معلوالن ذهنی و جسمی

 ؛ ن و با احترام به وقت بیمار باشدترین زمان ممک در سریع( 10-1

 ؛اشدان، سن و جنس گیرندگان خدمت ب( با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زب11-1 

های ضروری و فوری )اورژانس(،  در مراقبت ( 12-1

ی آن صورت گیرد. در  بدون توجه به تأمین هزینه

و( بر اساس ضوابط تعریف شده )الکتی موارد غیرفوری

 ؛باشد

های ضروری و فوری )اورژانس(،  ( در مراقبت13-1 

در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، 

خدمات ضروری و توضیحات  ی الزم است پس از ارائه

 الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛ 
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( در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با 1۴-1 

 هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی،

در حال احتضار حق دارد در  باشد. بیمار اش در زمان احتضار می اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده

  خواهد همراه گردد. آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می

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

 : موارد ذیل باشد( محتوای اطالعات باید شامل 1-2 

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

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

 ؛سیستم های حمایتی در زمان پذیرش و معرفی

مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و ای اعضای گروه پزشکی  حرفه  ( نام، مسؤولیت و رتبه3-1-2 

 ها با یکدیگر؛ ای آن دانشجو و ارتباط حرفه

، تشخیص و قوت هر روش و عوارض احتمالی آنهای تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف  ( روش۴-1-2 

 ؛گیری بیمار گذار در روند تصمیم ری اطالعات تأثی بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه

 ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان؛ ( نحوه5-1-2 

 ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.  کلیه ( ۶-1-2

 ؛های ضروری برای استمرار درمان زش( ارائه آمو۷-1-2 

  :ه اطالعات باید به صورت ذیل باشدی ارائ ( نحوه2-2 

تناسب با شرایط بیمار از ( اطالعات باید در زمان مناسب و م1-2-2 

های فردی وی از جمله زبان، تحصیالت و  جمله اضطراب و درد و ویژگی

 که:  توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این

ی اطالعات فوق سبب آسیب  ی ارائه تأخیر در شروع درمان به واسطه -

در به بیمار گردد؛ )در این صورت انتقال اطالعات پس از اقدام ضروری، 

  (اولین زمان مناسب باید انجام شود

رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید  بیمار علی -

رین را در که عدم اطالع بیمار، وی یا سای که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این

 ؛معرض خطر جدی قرار دهد

ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر  شده در پرونده اطالعات ثبت ی تواند به کلیه بیمار می ( 2-2-2

 را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.  آن 
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 گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود.  حق انتخاب و تصمیم  -3

  باشد: درباره موارد ذیل میگیری  ( محدوده انتخاب و تصمیم1-3 

 ؛ ی خدمات سالمت در چارچوب ضوابط هکنند ( انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه1-1-3 

 ؛واهی از پزشک دوم به عنوان مشاور( انتخاب و نظر خ2-1-3 

گیری وی تأثیری در تداوم و  هر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم شرکت یا عدم شرکت در (3-1-3 

 ؛ دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت نحوه

( قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر ۴-1-3 

 دهد؛ در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می

گیری  اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم( اعالم نظر قبلی بیمار در مورد 5-1-3 

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

 گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.  قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم

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

و جامع )مذکور  ، مبتنی بر دریافت اطالعات کافیر باید آزادانه و آگاهانهگیری بیما ( انتخاب و تصمیم1-2-3 

 ؛در بند دوم( باشد

 گیری و انتخاب داده شود.  ( پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم2-2-3 

)حق خلوت( و رعایت اصل رازداری  دمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمارارائه خ  -۴

 باشد. 

اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن   رعایت اصل رازداری راجع به کلیه ( 1-۴

 ؛را استثنا کرده باشد

نی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درما  ( در کلیه2-۴ 

 امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛  ضروری است بدین منظورکلیه

شوند  ( فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می3-۴ 

 ه باشند؛توانند به اطالعات دسترسی داشت می

( بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی ۴-۴ 

های  یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خالف ضرورت

 پزشکی باشد. 



 13 

 یمار است. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق ب -5 

( هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که 1-5 

موضوع این منشور است، بدون اختالل در کیفیت دریافت خدمات 

 ؛ت به مقامات ذی صالح شکایت نمایدسالم

دگی و نتایج شکایت خود آگاه ( بیماران حق دارند از نحوه رسی2-5 

 ؛شوند

خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید  ( 3-5

ترین زمان ممکن  پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه

 جبران شود. 

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد 

ی  گیرنده تصمیم  عهدهبر  -مذکور در این منشور -ی حقوق بیمار گیری باشد، اعمال کلیه ظرفیت تصمیم

ی جایگزین بر خالف نظر پزشک، مانع درمان بیمار  گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم

 گیری را بنماید.  تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم شود، پزشک می

ما میتواند در بخشی از روند درمان معقوالنه گیری است، ا چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم

 تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.

 

 ایمنی بیمار 6-1

 

 آسیب نرساندن به بیماران است اولین و مهمترین الزام در هر بیمارستان

توسعه های سالمت بخصوص در کشورهای  له ایمنی بیمار جز یکی از مهمترین موراد مورد توجه نظامأمس

باشد و این امر سبب گردیده که سایر کشورها در این خصوص اقداماتی را انجام دهند. آمارها حاکی  یافته می

های  مواجهه با سیستم از آن است که درصد غیر قابل اغماضی از بیماران در

ها دچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات  بهداشتی بخصوص بیمارستان

اما فعالیتهای  د،شو مشکالت اولیه آنها افزوده می رگردند و مشکلی ب می

سیستمیک و نظام مندی در جهت کاهش این موارد بخصوص در کشورهای در 

بنابراین پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی و  .باشد حال توسعه موجود نمی

ایمنی بیمار  های پیشرو در این خصوص ایجاد یک نظام جامع سیستمیک مبنی بر فرآیندهای ارتقای سازمان

باشد که از طریق استقرار فرهنگ  جهت کاهش این عوارض و پاسخگویی مناسب به افراد صدمه دیده می

ها،  این امر موجب کاهش هزینه .باشد ایمنی بیمار و ایجاد سازوکارهای مناسب سازمانی امکان پذیر می
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. تعاریف مختلفی از فرهنگ دیدایجاد یک جامعه سالم خواهد گرافزایش رضایتمندی در بین مشتریان و 

ها،  ها، ادراک های فردی و گروهی، نگرش ایمنی بیمار ارائه شده است. فرهنگ ایمنی ماحصل ارزش

های و الگوهای رفتاری است که تعهد، روش و مهارت یک سازمان را از نظر مدیریت ایمنی بیان  صالحیت

  .نماید می

 آمارها و مطالعات جهانی

 آمریکا  آمار انجمن پزشکیIOM :  هزار بیمار در اثر خطاهای درمانی 98تا ۴۴مرگ سالیانه  

  فروند جت مسافربری! ۶= سقوط روزانه  هزار نفردر سال195بعضی برآوردها بیش از 

 5  مین علت مرگ در آمریکا۶تا  

 % موارد بستری12-10متوسط جهانی % 

تشابه امکانات و کیفیت ارائه خدمات در صورت لحاظ جمعیت حدود یک سومی در کشورمان  و به فرض 

 برای کشور خود چه میزان تلفات برآورد می کنید؟!

 پنج موضوع كلیدی از ایمنی بیمار

 عفونتهای بیمارستانی 

 .حوادث جدی و مهم که منجر به عوارض بسیار جدی و یا مرگ می انجامد 

 عوارض حین و بعد از عمل جراحی 

 زنان و زایمان 

  سایر مراقبت های سالمت مرتبط هستند.حوادث ناگوار که به 

 

مقیاسهایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حوادث ناگوار قابل  ،شاخص های ایمنی بیمار

 این شاخص ها عبارتند از: .را پایش می کنند (Outcome)پیشگیری و کیفیت و نتایج 

  عوارض بیهوشی 

  مرگ در گروههای تشخیصی(DRG) یینبا احتمال مرگ پا 

 زخم بستر 

 شکست در نجات بیمار 

  جسم خارجی بجا مانده در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی 

 پنوموتوراکس در اثر بی احتیاطی گروه درمانی 

 عفونت انتخابی به دلیل مراقبت درمانی 

 شکستگی لگن بعد از عمل جراحی 
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 هماتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحی 

 بعد از عمل جراحی اختالالت فیزیولوژیک و متابولیک  

 نارسایی تنفسی بعد از عمل  

 آمبولی ریوی یا ترومبوز عمیق وریدی 

 عفونت خون بعد از عمل جراحی 

 جدا شدن زخم بعد از عمل جراحی در بیماران جراحی شکمی و لگنی 

 پارگی و سوراخ شدگی تصادفی 

 واکنش ناشی از انتقال خون 

 آسیب به نوزاد -آسیب حین تولد 

  زایمان طبیعی با ابزارترومای 

 ترومای زایمان طبیعی بدون ابزار 

  سزارین -ترومای زایمان 

 

  ایمنی بیماربه سوی گام هفت 

 ایجاد فرهنگ و بسترسازی. 1

  بستری باز و منصفانه برای دستیابی به ایمنی بیمار فراهم کنید     

 کارکنان خود را حمایت و رهبری کنید. 2

  در سازمان  خود بر ایمنی بیمار تاکید  و تمرکز کنیدبطور شفاف و محکم      

 عملیات مدیریت خطر را هم سو و یکپارچه کنید. 3

  برای مدیریت خطرات، سیستمها و فرایندهایی ایجاد کنید و خطاها را شناسایی و ارزیابی نمایید.     

 گزارش دهی را تشویق کرده ارتقاء دهید. ۴

نان را بدهید که می توانند به راحتی وقایع را در سطح محلی و ملی گزارش به کارکنان خود این اطمی    

  کنند.

 مردم و جامعه را در موضوع درگیرکرده با انها ارتباط برقرار کنید. 5

  راههایی را برای برقراری ارتباط صریح با بیماران ایجاد و به حرف انها گوش دهید.     

 دیگران هم یاد دهیددرسهای ایمنی را بیاموزید و به . ۶

  کارکنان را به تحلیل ریشه ای علل تشویق کنید تا یاد بگیرند که چرا و چگونه حوادث رخ می دهند     

 راه حلهایتان را برای جلوگیری از بروز آسیب اجرایی کنید. ۷

 درسهایی را که آموخته اید با تغییر در عملیات، فرایندها یا سیستم نهادینه و عملی سازید.      
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 مطابق با توصیه سازمان جهانی بهداشت به شرح ذیل می باشد: ( راه حل ایمنی بیمار9ه )ن

 

 

 

 استاندارد ضروری در برنامه ایمنی بیمار 20

 .و آن را اجرایی و عملیاتی می کنددارد   استراتژیک برنامه بیمار ایمنی درمورد  بیمارستان (1

، مسئولیت و اختیاراتی در خصوص ایمنی کارمندانی می باشد که وظایف بیمارستان دارای مدیران و (2

 .بیمار دارند

 و کرده رهبری را بیمار سالمت اجرایی مدیران به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار، شیوه های  (3

 .ایمنی فعالیت می کنند مدیریت ریسک آموزش دیده و روی فرصت های بهبود و ارتقاء درمورد

  د.ک و سالمت بیمار را کنترل می کننافراد به کار گرفته شده مدیریت ریس (۴

  .بیمارستانی بررسی می کندبیمارستان به طور ماهیانه مورتالیتی و موربیدیتی را در کمیته های  (5
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  .بیمارستان در دسترس، آماده و کالیبر می باشدوسایل و لوازم ضروری در  (۶

 شکی جهت استفاده مجدد آنها دارد.بیمارستان برنامه و پروتکل مشخصی جهت پاک سازی لوازم پز (۷

و  CSRبخش ) بیمارستان تجهیزات کافی جهت پاک سازی و استریلیزه کردن سریع لوازم را دارد. (8

 ( های جهت اجرای برنامه ها داردمل استریل بیمارستان فعال بوده و دستور الع

ای برنامه های پرسنل استخدام شده چه دائم و چه موقت مهارت کافی و دانش الزم جهت اجر (9

 فرایندی را دارند.

رات احتمالی قبل از انجام هر پروسه تهاجمی از بیمار رضایت گرفته می شود و بیمار از تمام خط  (10

یم فی به بیمار اطالعات داده و بیمار اجازه دخالت و تصمبیمارستان به اندازه کاپروسه اطالع دارد 

 .گیری در مراحل درمان را دارد

، تاریخ تولد شناسایی می شوند ولی شماره اتاق و تخت امی بیماران از طریق مشخصات کاملتم  (11

 ( دارد بیماران شناسایی جهت راسیستم  بهترینبیمارستان )وسیله شناسایی نمی باشد 

مه مشخص جهت کانالهای ارتباطی برای بحرانهای ضروری دارد و دارای یک نظام و برنابیمارستان   (12

  .ایمنی بیمار می باشد به شناسایی موارد مربوط

ستان برنامه مشخص و مناسبی در مورد نتایج آزمایشاتی که پس از ترخیص بیماران دریافت بیمار  (13

 . دارد می شود

  .ص کنترل و پیشگیری از عفونت داردل هایی در خصوبیمارستان گایدالین ها و دستور العم  (1۴

بیمارستان نظام و دستور العمل مشخص در خصوص ضد عفونی تمام تجهیزات و لوازم بخصوص در   (15

 شرایط بحران را دارد . 

بیمارستان گایدالین و دستورالعمل هایی در مورد ایمنی خون و فرآورده های آن دارد که آن را   (1۶

 مچ کراس – خون ترانسفوزیون –گایدالین درمورد پروسیجر خون. )می کندعملیاتی و اجرایی 

 (  دارد...  و منتظره غیر وحوادث ناسالم خون -خون

 را ایمن جراحی– ایمن   infusion، تزریقات واکسن وارستان سیاست انجام تزریقات ایمنبیم  (1۷

  .دارد

  ( در بیمارستان ساعته  2۴حیاتی  ایبیمارستان یک سیستم دارو دهی ایمن دارد ) وجود دارو ه  (18

 آماده نویسی  order، نگهداری و انبار دارو، انتخاب دارو، خرید و تامین داروبیمارستان برای مراحل )

  (به بیمار دستور العمل مشخصی دارددارو  تجویز دارو و کردن

ایمن برای  ن محیط فیزیکی)بیمارستا باشد.محیط ایمن می  رای استانداردهایبیمارستان دا  (19

        . کمیته ایمنی محیط در بیمارستان تشکیل ی کارکنان و مالقات کنندگان دارد، برابیماران



 18 

نوزادان و....در نظر  –ویژه  –اورژانس  و امنیت بیمارستان بخصوص در بخش های  می شود

  می شود.    گرفته

. )بیمارستان ستانی می باشدبیمارستان دارای سیستم مدیریت دفع مناسب پس مانده های بیمار  (20

....  و تیز نوک و برنده وسایل - شتی زباله های عفونی و غیر عفونیدارای گایدالین برای دفع بهدا

  (دارد

 

ارائه مراقبت ایمن و با کیفیت باال، وظیفه حرفه ای، اخالقی و قانونی متخصصین مراقبت 

 .سالمت است

 

 

 برنامه کنترل عفونت 7-1

 های بیمارستانی در بیمارستات آل جلیل آق قال عفونت مراقبت نظام برنامه پیشنهادی های برنامه و استراتژیها

 آموزش برنامه اجرای و تهیه .1

 نیروهای – اداری کادر – پرستاری عمومی کادر و متخصص هدف )پزشکان گروههای شناسایی .2

 خدماتی(

 هدف گروه هر با متناسب سالیانه آموزش برنامه تدوین .3

 آموزش برنامه اجرای .۴

 جدید فرمهای و کشوری دستورالعمل اساس بر کشوری مراقبت نظام اجرای و آموزش .5

 آنها کاهش نحوه و اندمیک بیمارستانی عفونتهای مورد در کاربردی پژوهشی طرحهای اجرای و تهیه .۶

 در جدید تجهیزات و ملزومات و مواد روشها، اثربخشی هزینه کاربردی پژوهشی طرحهای اجرای و تهیه .۷

 .... و گندزدایی و استریلیزاسیون عفونت، کنترل و پیشگیری موارد

 درآن موثر عوامل و بیوتیکی آنتی مقاومت الگوی تعیین کاربردی پژوهشی طرحهای اجرای و تهیه .8

 جمع بندی و ماهیانه صورت به  1) فرم ( مربوطه فرمهای تکمیل و بیمارستانی عفونت موارد یابی بیمار .9

 .معاونت درمان حوزه به ماهه یک تبصور  2) فرم ( بیمارستانی عفونتهای آمار و گزارش ارائه و نهایی

 .کامل صورت به موارد گزارش و بیمارستانی عفونتهای اپیدمیهای کنترل و شناسایی در مشارکت .10

 برنامه شاخصهای اساس بر بیمارستانی عفونتهای وضعیت تحلیل و تجزیه .11

 . مصرفی مواد و دست شستشوی روشهای بر نظارت و کنترل .12

 . تزریق سالمت های برنامه اجرای .13
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 . خاص موارد در بیماران ایزوالسیون بر نظارت و کنترل .1۴

موارد  و NEEDLE STICK INJURYمانند  کارکنان شغلی صدمات موارد مراقبت و کنترل .15

 آلوده تجهیزات سایر یا بیماران آلوده ترشحات با مخاطی یا پوستی های تماس

 . خاص موارد در یا و جاری های برنامه مطابق بیماران یا پرسنل واکسیناسیون .1۶

 ... و محافظتها -دستکش -گان – ماسک نظیر حفاظتی وسایل از استفاده بر نظارت .1۷

 .مرتبط فرایندهای مشکالت حل برای اصالحی پیشنهادهای ارائه .18

 . لوازم و تجهیزات ، سطوح گندزدایی و ضدعفونی فرایند بر نظارت و همکاری .19

مقاومت  کنترل های برنامه سایر و بیوتیکها آنتی مصرف سازی بهینه جلسات و ها برنامه در شرکت .20

 . میکروبی

 استریلیزاسیون دستگاههای بیولوژیکی و میکروبی کفایت بر نظارت .21

 بیمارستان مصرفی ضدعفونی مواد مصرف و تهیه بر کنترل و نظارت .22

 بیمارستان محیط و سطوح دستها، ضدعفونی های برنامه بر نظارت .23

 ای دوره و روتین میکروبی کشتهای کنترل برنامه انجام و تدوین .2۴

 .گندزدائی استریلیزاسیون برای آلوده تجهیزات و وسائل انتقال و آوری جمع شستشو، فرایند بر نظارت  .25

 بهداشتی آنها دفع و تفکیک ، آوری جمع برنامه ارائه و شده تولید بیمارستانی ی ها زباله انواع شناسائی .2۶

 .بیمارستانی عفونی غیر و عفونی های زباله دفع و تفکیک ، آوری جمع های برنامه اجرای بر کلی نظارت  .2۷

 برنده و تیز های زباله بهداشتی دفع و آوری جمع بر ویژه نظارت  .28

 . تجهیزات و وسائل استریلیزاسیون به مربوط فرایندهای ارتقاء و تصحیح  .29

 .استریلیزاسیون کیفی کنترل به مربوط فرایندهای ارتقاء و تصحیح  .30

 در بیوتیکها آنتی مصرف میزان اطالعات و آمار ارائه و بیمارستان در بیوتیک آنتی تجویز نحوه بر نظارت  .31

 .بیمارستان

 هر مقاومت نتایج ارائه و بیمارستان میکروبهای مقاومت و حساسیت بررسی برای آزمایشگاه با همکاری .32

 .میکروبی مقاومت معمول غیر موارد گزارش و سال هر و ماه شش

 دستورالعملها آخرین اساس بر لندری به مربوط فرایندهای ارتقاء و تصحیح .33

 . لندری به انتقال و بیماران لباس و ملحفه جداسازی و تفکیک ، آوری جمع فرایند بر نظارت .3۴

 پرسنل کلیه برای بهداشتی پرونده تشکیل .35

 ها بخش از بازدید .3۶
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 آتش نشانی 9-1

 :حریق اطفاء عمومی روشهای

 مواد اکسیژن، )حرارت، حریق هرم اضالع از یکی بتوان اگر اصوالً

 یا نموده محدود و کنترل را ای( زنجیره های واکنش یا سوختنی

 .شود می مهار حریق کرد، قطع

 :باشد می زیر اشکال به حریق ماهیت اساس بر عمومی روشهای

 کردن سرد- الف

 کردن خفه -ب

 سوختنی ماده حذف یا کردن سد -ج

 ای زنجیره های واکنش کنترل -د

 

 

       انجام آب با عمدتاً عمل این است. کردن سرد حریق، کنترل برای موثر و متداول و قدیمی روش یک

 آب گیری بکار روش و میزان باشد. می آتش کردن سرد نیز کربن اکسید دی گاز ازخواص یکی گیرد. می

 .باشد می مناسب A دسته های حریق برای روش این ، دارد اهمیت حریق اطفاء در

 

 

 روش این گردد. آتش محوطه به اکسیژن رسیدن که مانع است موادی با آتش روی پوشاندن کردن، خفه

 موادی استثناء باشد. مورد می ها حریق اکثر برای مطلوبی روش ولی نیست ها مؤثر حریق همه در اگرچه

 مثل دار اکسیژن آلی های زنجیره و نیترات :کنند مانند تولید می اکسیژن سوختن حین در که است

   در گیری آتش سرعت که موادی همچنین ، R-O-O-Hیا R-COOR و  3R-NOآلی های پراکسید

 . هستند مستثنی قاعده این از که پتاسیم سدیم، مانند دینامیت، است زیاد آن ها

 باشند. داشته پوششی حالت یا و بوده هوا از تر سنگین بایستی روند می بکار کردن خفه برای که موادی

 .دهند انجام توانند می را کار این نیز خیس پتوی ماسه. شن، خاک،

 

 

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

 سوختنی ماده کردن رقیق همچنین و خاکریز یا و حائل دیوارهای کشیدن نرسیده، به آنها حریق تاکنون

 . گردد می شامل را مایع

 کردن سرد

 :کردن خفه

 : سوختنی مواد حذف
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 CBrclf2 وCBrf3(1301 مانند) هالن ترکیبات برخی از استفاده زنجیره ای های واکنش کنترل برای

 برای عمل این باشد. می مؤثرk2co3 شیرین جوش مانند جامد ترکیبات برخی و آن و جایگزینهای 1211)

  رود بکار پرارزش مواد برای مکمل بصورت تواند می ولی روشهاست سایر از گرانتر و تر مشکل حریق کنترل

 .گیرند می قرار دسته 4 در روند می کار به آتش کننده خاموش بعنوان که موادی آتش کننده خاموش مواد

 کننده خاموش عنصر چند یا دو از توان می ها، کننده خاموش پوشش افزایش و عمل لزوم سرعت بدلیل

 . نمود استفاده همزمان بطور

گروه  شامل گروه باشند. این می معایبی و مزایا دارای حریق ها انواع اطفاء در شده یاد مواد از کدام هرطبعآ 

 : است زیر های

 CO2) ، )آب کننده سرد مواد .1

 ( – CO2 ماسه – خاک )کف کننده خفه مواد .2

 (N2 – CO2هوا) کننده رقیق مواد .3

 شیمیایی ای زنجیره های واکنش کننده محدود مواد .۴

 مخصوص( های پودر و )هالن

 

 حال عین در و ترین ساده از یکی حریق کنترل برای آب از استفاده

 همان .باشند می آشنا آن با افراد تمام که است روشی ترین مؤثر

 مفید آتش کردن خاموش در تواند می آب از استفاده که اندازه

 و مخاطره ایجاد نابجا استفاده در تواند می هم اندازه همان به باشد

 . نماید خسارات یا حریق گسترش

 

 :آب مزایای

 .نیست الزم آن کامل تصفیه منظور این برای که خصوصاً است، ارزان و فراوان .1

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

 شود می

 .کند می مطرح مطلوب کننده سرد یک بصورت را آن که بوده باالیی ویژه گرمایی ظرفیت دارای .3

 گرمای اینکه آن از باشد. مهمتر می مس و روی برابر 10 و آلومینیوم برابر5 آب گرمایی ظرفیت

 .کند می جذب تبخیر زیادی هنگام گرمای و بوده باال بسیار آب تبخیر نهان

 زنجیره های واکنش کنترل

ای
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 2000 در که بطوری .شود نمی تجزیه نیز باال دمای در حتی است، حرارت اثر بر تجزیه قابل غیر .۴

 .شوند می تجزیه مولکولهایش دهم یک تنها سانتیگراد درجه

 است. CO2 از تر کننده سرد برابر 5/5 مساوی حجم در که بطوری دارد باالیی کنندگی سرد توان .5

 آب مکعب متر هر و نماید جذب گرما کالری کیلو 550 حدود تبخیر هنگام تواند آب می لیتر هر

 .کند می جذب گرما کالری کیلو 10000 حدود گرمایی درجه 10 اندازه به دمایی افزایش برای نیز

 

 آب: معایب

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

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

 . دهد می

 که دارد باالیی تخریب قدرت شود پاشیده فشار تحت آب که زمانی است، تخریب خطر دارای آب .3

 نیست. حریق خود از کمتر گاهی

 داروها، مانند گردند. می خسارت دچار آب با ترکیب اثر در محصوالت و مواد حریق اطفاء هنگام .۴

 .تولیدی محصوالت و رنگها بندی، بسته کارتن های اثاثیه،

 یا نفت مثل اشتعال قابل مایعات روی به پاشیدن هنگام در تبخیر هنگام آب حجم افزایش خاطر به .5

 .شود می باعث را حریق گسترش و شده آن پاشش و انفجار مایعات، پرتاب شدن باعث روغن

 محدود آن( مانند و اره خاک ، سنگ ذغال تل مواد) تل داخل به آن نفوذ آب سطحی کشش بدلیل .۶

 .است

 

 آتش نشانی کف

 مخلوط آب و هوا با ساز کف لوله سر توسط شدن پاشیده هنگام در کف گردد. می تهیه محلول بصورت کف 

 را حریق روی تواند می دارد که فراوانی گسترش با استفاده، هنگام در کف گردد. می سازی و حباب شده

 . گردد می حریق از ناشی گازهای صعود و رسیدن اکسیژن مانع و پوشانده

 قابل مایعات مخصوصآ احتراقی ماده سطح روی شدن پخش و آن خوب توسعه کف، از دراستفاده مهم نکته

 . باشد می آن سبکی بدلیل اشتعال

 

 یا سولفات کربنات، بنیان دارای معموالً که شیمیایی مواد از برخی از استفاده کننده خاموش های پودر

است.  آن کردن خفه طریق از آتش کردن خاموش برای ساده و متداول های راه از یکی. باشند می فسفات

 های استفاده در دلیل همین به .روند می بکار A ،B، Cحریق  انواع برای اطفاء براحتی ترکیبات این
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 می شود. گفته شیمیایی پودر ترکیبات به این شود. می توصیه کننده خاموش ترکیب این معموالً عمومی

 اینکه مگر گردد نمی توصیه اقتصادی بدالیل ولی دارد دسته کاربرد A حریق برای چه اگر شیمیایی پودر

 حریق روی شیمیایی پودر. دهد تغییر را آنها ماهیت آب از استفاده یا باشند بها پر اشتعال حال در مواد

 . گردد می اکسیژن رسیدن از گیری جلو و آتش پوشاندن باعث و شده پاشیده

 زیاد کپسول در آنها چسبندگی امکان و ندارند خوبی پایداری سانتیگراد درجه 60 باالی حرارت در ها پودر

 ذرات قطر هرچه .باشد می میکرون 10-۷5 سازنده شرکت و مواد نوع به بسته پودر های دانه قطر گردد. می

 صورت به حریق قاعده سطح درCO 2یا  ازت فشار تحت شیمیایی پودر .است موثرتر پودر باشد ریزتر

 . نمایند می خاموش را آتش براحتی باشد دیده کافی آموزش افراد که صورتی در و شده پاشیده جارویی

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

 رود. می بکار

 

 دارای که هوا از تر سنگین و سمی غیر بو، بی احتراق، قابل غیر است گازی کربن اکسید دی  CO 2گاز

 خفه اول است: صورت سه به حریق هنگام آن عمل مکانیسم نیست. الکتریسیته هادی و بوده 1/5چگالی

 اطراف هوا در اکسیژن کردن رقیق دوم هوا، عبور مقابل در مقاوم سنگین الیه یک تشکیل با آتش کردن

 .آتش کردن سرد سوم و حریق محوطه

 لذا شود نمی حریق محیط در موجود مواد به خسارت باعث که است اینCO2  گاز مهم خصوصیات از یکی

 و الکتریکی های حریق برایCO2 است  آب از تر مناسب شوند می حریق دچار ارزش با مواد که مواردی در

 خرابی یا اتصال باعث باقیمانده مواد وجود عدم و برق هدایت عدم بدلیل زیرا است مناسب بسیار الکترنیکی

 . گردد نمی

هالوژنه  عنصر چند یا یک بجای که باشند می CH4، H2C6مشتقات از هالوژنه مواد )هالن( هالوژنه ترکیبات

 است. شده جایگزین (Cl. F) ،Br ،I شامل

 تواند می ها دستگاه و مواد روی بر باقیمانده و تخریبی اثرات گذاشتن بجای بدون اطفاء هنگام در هالن

 هوا از تر سنگین چون و بوده 2CO مشابه حدودی تا هالن اثر مکانیسم نماید نقش ایفای موثری بسیار بطور

 . گردند اکسیژن رسیدن مانع و پوشانده را حریق روی بسرعت توانند می هستند

 را آن و شده حریق اطراف در هوا اکسیژن شدن رقیق باعث تواند می حریق روی بر مواد این پاشش بعالوه

 برابر از بیش بخار به مایع حالت از فاز تغییر هنگام برابر حدود حجم افزایش نسبت با مواد این. نماید مهار

خاموش  قدرت مساوی وزن در دلیل همین به. دارند کربن اکسید دی به نسبت بیشتری حجم افزایش

 های واکنش سرعت از آتش با مجاورت هنگام در تواند می هالن .باشد می CO2برابر  2- 3 آنها کنندگی

 خاموش برای یکسان شرایط در دلیل همین به نماید مهار را آتش موثرتری بصورت و بکاهد ای زنجیره
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 کننده خاموش است اطفاء برای نیاز مورد CO2 چهارم میزان یک از کمتر هالن نیاز مورد میزان آتش کردن

 و الکترونیکی ماشینهای مانند اشتعال قابل مواد یا تجهیزات مهم ولی کوچک های محدوده برای هالن

 دارد. در کاربرد آن مانند و مخابراتی مراکز دیسپاچینگ،سایتهای  ،ارزش پر جامد مواد های حریق الکتریکی

 اولین بنابراین می کند پیدا گسترش سرعت به آتش است، حیاتی کردن فکر دقیق و سریع سوزی، آتش

 حریق آژیر نزدیک ترین هستید، ساختمان داخل در اگر است خطر معرض در افراد کردن آگاه شما، اولویت

 به محل از را شما ج خرو کار، این اگر اما دهید، ع اطال اورژانس خدمات به فوراً باید همچنین کنید. فعال را

 هراس دچار سرعت به افتاده اند، گیر آتش در که افرادی. نیندازید خطر به را خود امنیت می اندازد، تأخیر

 احتماالً رفتارشان افرادی که کردن آرام با می توانید اولیه، کمک های ارایه کننده عنوان به شما می شوند.

 .بکاهید هراس میزان از می کند، تشدید دیگران در را دلهره و ترس

 در ساختمان به مجدداً شخصی، لوازم برداشتن برای هرگز کنید. کمک و تشویق محل، ترک برای را افراد

 شوید ساختمان وارد توانیدمی  موقعی تنها. نیندازید تأخیر به را خود خروج یا و نشوید وارد سوختن حال

 .باشد کرده باز کار این برای را راه آتشنشان یک که

 

 

 

 

 .نکنید استفاده آسانسور از شرایطی هیچ تحت

 سرعت به و کنید فکر و گرفته نظر زیر را محل کنید، صبر لحظه یک اشتعال، یا حریق محل به ورود از پس

 گرفتگی برق خطر یا سمی( دودهای یا گاز انفجار )مثل یا اشتعال قابل مواد دارد امکان د.نشوی صحنه وارد

 یک به تبدیل یافته، گسترش دقیقه چند عرض در می تواند جزیی سوزی آتش یک .باشد داشته وجود

 .بمانید منتظر اورژانس خدمات رسیدن تا می کند، تهدید را شما خطری اگر شود. جدی حریق

 و باشید داده ع اطال اورژانس خدمات به آن از پیش آنکه مگر نکنید آتش کردن خاموش به اقدام هرگز

 .نمی دهید قرار خطر معرض در را خود که باشید مطمئن

 

 

 

 

 

 

 

 

 !هشدار
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 یا الکتریکی جرقه )یک آتش جرقه: باشد داشته وجود باید چیز 3 حریق کردن پیدا ادامه و شروع برای

 باید« حریق مثلث»این  شکستن اکسیژن )هوا(. برای و پارچه(؛ یا چوب )بنزین، منبع سوخت یک شعله(؛

 کنید. حذف را اجزا این از یکی

 مقوا( از و کاغذ )مثل کنند عمل آتش برای سوخت منبع عنوان به می توانند که را سوختنی مواد تمام

 .دور کنید آتش مسیر

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

 .شوید آن به اکسیژن رسیدن مانع کرده، خفه نفوذ، غیرقابل مواد سایر یا پتو از استفاده با را آتش شعله های

 

 سوختن حال در ساختمان ترك

 آژیر ترین نزدیک شوید، می مشکوک آن به یا کنید می مشاهده ساختمان یک در را آتش که هنگامی

 .کنید فعال را حریق

 کنند. ترک را ساختمان تا کنید کمک افراد به دهید، قرار خطر معرض در را خود آنکه بدون کنید سعی

 محل و آتش از خروج های راه دنبال شود. به جلوگیری آتش گسترش از ببندید تا خود سر پشت را درها

 با باشید. وقتی گرفته فرا خود کار محل در را تخلیه عملیات قبالً باید بگردید. شما تجمع برای هایی

 و کنید دنبال را اضطراری گریز راه های مربوط به نشانه های می شوید، مواجه دیگری ساختمان های

 که کنید تشویق را افراد سوختن: حال در ساختمان از گریز به کمک .دهید انجام را آنها( )روی دستورات

راه  از استفاده به مجبور کنند. اگر ترک امن خروجی نزدیک ترین طریق از را ساختمان سریع، اما خونسرد

 .ندارد وجود سقوط خطر و کرد نخواهد عجله کسی که شوید مطمئن هستید، پله

 

 لباس گرفتن آتش

 به اقدام از قبل امکان صورت در چرخاندن. و زمین روی انداختن توقف،: کنید طی را زیر الگوی همیشه

 .بپیچید کلفت پارچه یک در را وی مصدوم، چرخاندن

 به بادبزن مانند باد، حرکت یا هرگونه .کنید جلوگیری مصدوم رفتن بیرون یا دویدن شدن، وحشت زده از

 .زند می دامن شعله ها

 .بیندازید زمین به را مصدوم

  با برخورد نحوه       

   آتش سوزی
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 کلفت، پارچه های سایر یا فرش گشادبافت(، یا نایلونی انواع از )غیر پتو پرده، کت، یک با امکان، صورت در

 .بپیچید محکم را مصدوم

 .شوند خفه شعله ها تا بچرخانید زمین روی را مصدوم

 در بخش که بخوابانید زمین روی طوری را مصدوم است، دسترس در دیگری اشتعال غیرقابل مایع یا آب اگر

 .کنید خنک مایع با را سوختگی ناحیه و گیرد قرار باال در سوختن حال

 

 

 

 

 .نکنید استفاده شعله کردن خفه برای اشتعال قابل مواد از هرگز

 دور به مناسب پارچه محکمِ پیچاندن با نبود، حاضر صحنه در کمکی نیروی و گرفت آتش خودتان لباس اگر

 .کنید خاموش را آتش زمین، روی چرخیدن و خود

 

 گاز و دود

 مونوکسید با است ممکن و دارد کمی اکسیژن که می کند ایجاد خطرناکی جو بسته، فضای در سوزی آتش

 و نشوید است گاز از پر یا سوختن حال در که ساختمانی وارد باشد. هرگز شده آلوده سمی گازهای و کربن

 خدمات گروه به را کارها نکنید. این باز می شود، ختم آتش سوزی محل به که را دری هرگز

 .کنید واگذار اورژانس

 از اجتناب برای اقداماتی هستید، سوختن حال در ساختمان داخل در که صورتی در گاز و دود از اجتناب

 بگیرید قرار اتاق کف به نزدیک و کنید مسدود را در زیر باز دهید. فضای انجام مضر گازهای و دود استنشاق

 .شوید مواجه کمتری دود با تا

 

 : آتش انواع

 کالس: A اثاثیه و فرش، پالستیک، چوب، کاغذ، جمله از جامدات  

 کالس : B روغن بنزین، پارافین، ازجمله اشتعال قابل مایعات 

 کالس : C بوتان پروپان، جمله از اشتعال قابل گازهای  

 کالس: D مگنزیم آلومینیوم، ازجمله فلزات  

 کالس :E برق (الکتریکی)  

 کالس :F ها چربی و خوراکی های روغن  

 !هشدار
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 ها کننده اطفا مختلف انواع

 باشند می آتش انواع از بعضی کردن خاموش مخصوص ها کننده خاموش از کدام هر 

 کنیم آن اطفای به تصمیم اینکه از قبل بدانیم را سوزی آتش خطرات ماهیت است مهم 

  :آن مشهور نوع چهار

 آب 

 کربن اکسید دی گاز 

 فوم 

 خشک پودر 

 گذاری نشانه حریق اطفا های کپسول کاربرد نوع حسب بر حریق اطفا های کپسول گذاری عالمت استاندارد

 .شوند می

 

 آب

 آتش کالس  برایA نمایید استفاده  

 باشد داشته رنگ قرمز نوار یا برچسب 

 باشد می فشار تحت آب 

 باشد داشته فشار آمپر  

 

 کربن  اکسید دی

 کالس های آتش برای E ، C،B  نمایید استفاده  

 دارد مشکی نوار یا برچسب 

 دارد پالستیکی و سخت نازل 

 ندارد فشار نشانگر  

 

 خشك  پودر

 کالس های آتش برایD ،C، B ،A، E شود می استفاده  

 دارد رنگی آبی نوار یا برچسب 

 باشند می فشار تحت پودر ذرات 
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 دارد  سنج فشار نشانگر 

 

 فوم 

 کالس  های آتش برایB  و  Aشود می استفاده  

 دارد رنگی کرم نوار یا برچسب 

 از و پوشاند می را آتش سطح روی پتو یک همانند که شود می استفاده طوری 

  . دارد نیز کنندگی سر خاصیت و کند می جلوگیری آن شدن ور شعله دوباره

 

 

 تر شیمیایی

 نوع آتش برایF  نمایید استفاده  

 است رنگ زرد نوار یا برچسب دارای 

 جلوگیری آن شدن ور شعله و از دهد می انجام شیمیایی واکنش روغن با  

 کند می

 

 

 

 

 

 حریق اطفا مواد انواع

  :پودری های کننده خاموش

 را مختلف اشکال به ظروف یا قوطی تعدادی که بود ترتیب بدین شیمیایی پودر از استفاده نحوه گذشته در

 درب مسئول افراد سوزی آتش شروع محض به و دادند می قرار مناسب جاهای در و کردند می پر پودر از

 ناکامی با تکنیک این موارد این اغلب در که پاشیدند می آتش روی بر را آن پودر و کرده باز را ها قوطی

 طراحی پودر کننده خاموش های دستگاه آتش روی بر پودر پاشیدن برای زمان گذشت با ولی شد می مواجه

 ها سولفات کربناتها، مانند شیمیایی مواد از بعضی گرد از عبارتند خشک پودر و شیمیایی پودر. شد ساخته و

 .رود می کار به حریقها کردن خاموش جهت که فسفاتها و

 : کربنیک گاز های کننده خاموش

 خاموش اتوماتیک، ثابت های دستگاه در نشانی آتش گاز یک عنوان به  (CO2) کربنیک گاز قبل از سالها

 دارد. فراوانی مصرف نیز اکنون و گرفت قرار استفاده مورد چرخدار و دستی های کننده

 آتش كالس به توجه با كننده خاموش نوع صحیح انتخاب
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 باشد نمی الکتریسیه هادی و است سمی غیر و خنک .خنثی بو، بی احتراق، قابل غیرCO2 گاز 

 آن جانشین خود و خارج را اکسیژن حریق، روی پرتاب صورت در لذا هواست، از تر سنگین آن وزن

 خشک یخ یا جامدCO2 . شود می حریق اطفای هوا موجب اکسیژن درصد تقلیل با در حقیقت .گردد می 

 حالت به اینکه بدون جامدی حالت از سرعت به درجه79- در که آید می دست به صفر زیر درجه100-   در

 . آید می در گاز بخار صورت به درآید مایع

 : کف مولد های کننده خاموش

 اشتعال حال در مواد روی بر آن پرتاب صورت در که است مایعی حریق، اطفای برای مصرف مورد کف

 سطح پوشاندن با و گردد، می مواد روی از اشتعال قابل گاز برخاستن مانع و پوشانده را آتش روی سرعت به

 از کمتر آن مخصوص وزن. آورد می عمل به جلوگیری آتش به هوا اکسیژن رسیدن از اشتعال حال در مادة

 .رود نمی پایین و گشته شناور آن سطح لذا در است اشتعال قابل مایعات و مواد مخصوص وزن

 : هالوژنه های کننده خاموش

 دارد، 2CO گاز به زیادی شباهت آن کردن خاموش مکانیسم که هستند هایی کننده خاموش هالوژنه مواد

 ماده و شود می هوا جانشین و پوشانده را حریق روی سرعت به هوا از بودن تر سنگین بعلت که معنی بدین

     ریخته محیط در و خارج کننده خاموش از وقتی مواد این. سازد می محروم محیط اکسیژن از را سوزان

 .شود می تبخیر و بخار به تبدیل سرعت به شود می

 

 مدیریت بحران 10-1

 یعنی جهان مردم از نفر میلیارد یک به نزدیک گذشته ی دهه در

 و مستقیم طور به زمین ی کره جمعیت ششم یک حدود

 و مرگ90%  از بیش .اند بوده بالیا و حوادث درگیر غیرمستقیم

 وقوع از ناشی پیشرفت کم و توسعه درحال کشورهای در میرها

 .باشد می بالیا و حوادث

 جهان کشورهای مستعدترین از یکی و بوده بالخیز کشوری ایران

 ایران در آن مورد 31 شده، شناخته طبیعی حوادث مورد 40 از تقریباً باشد، می بالیا و حوادث وقوع برای

 معرض در آن جمعیت درصد 90 و است جهان بالخیز کشور 10 جزء ایران کلی طور به .است شده واقع

 دنیا در و کشور چهارمین آسیا در ایران دیگر عبارت به .دارند قرار وسیع سیل و زلزله از ناشی خطرات

 و مریکاآ برابر 1000 زلزله برابر در ایران پذیری آسیب و دارد طبیعی حوادث وقوع نظر از را ششم مقام

 .است ژاپن برابر 100
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 ضروری امری ثبات، تأمین و جوامع حفظ منظور به آنها از ناشی عوارض و حوادث مدیریت حاضر حال در

 است؛ ه ای ویژ جایگاه دارای بالیا، و حوادث مدیریت در درگیر ارکانِ تمام بین در سالمت ی حوزه .است

 .است سالمت مردم، ی دغدغه و مطالبه ترین مهم و اولین زیرا

 تعریف:

ای که به طور طبیعی و یا توسط بشر، به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به  بحران عبارتند از: حادثه

به اقدامات وجود آید؛ و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز 

  العاده باشد. اساسی و فوق

 

 انواع بحران:

     مانند  بحران های طبیعیباشند:  های معمول و مطرح در دنیا، بدین قرار می به طور کلی انواع بحران

های دریایی ناشی از زلزله، گردبادهای استوایی )طوفان(، طغیان، شکافتن زمین،  زمین لرزه، آتشفشان، موج

های شایع،  بیماری مانند بحران های انسان ساختها، خشکسالی و  ها و بیشه بیعی جنگلسوزی ط آتش

  های ناشی از جنگ های اجتماعی، و بحران تصادفات عمده، شورش

 خصوصیات بحران

بحران بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است، تا یک حالت مزمن، با وجود آنکه زمان غیرمشخص  -1 

 باشد. می

وری، فرار از  د: یأس، کاهش بهرهشود، و اکثراً آثار پاتولوژیکی مانن موجب تغییر رفتار و سلوک میبحران  -2

  مسئولیت و عذرتراشی دارد.

 دهد. های اشخاص درگیر را مورد تهدید قرار می بحران هدف -3

بحران یک وضعیت نسبی ادراکی است، یعنی رویدادی که ممکن است به وسیلة یک طرف بحران  -۴

 تشخیص داده شود، و برای طرف دیگر ممکن است غیرقابل تشخیص باشد.

  گردد. کند، و موجب خستگی و تشویش می بحران در ارگانیسم بدن فشار ایجاد می -5

 چالشها در هنگام رویارویی با همه انواع بحرانها

 مشکالت ارتباطات 

 تریاژ، حمل و نقل و انتقاالت و مشکالت تخلیه 

 بحث های رهبری 

 مدیریت امنیت و توزیع منابع در مکان بحران 

 سیستم اخطار پیشرفته و موثر بودن پیامهای اخطار 

 هماهنگی جستجو و نجات 
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 بحث رسانه ها تریاژ موثر بیماران 

 توزیع بیماران در بیمارستانها با روش حساب شده 

 شناسایی بیماران و پیگردی آنها 

 داشتیتخریب یا آسیب زیر ساختهای سیستم مراقبت به 

 اداره و مدیریت نیروهای داوطلب، خیرین و دیگر منابع انسانی 

 سازمان دهی در پاسخهای سریع به آسیب سیستم های اصلی و مهم 

 خونسردی و داشتن مقاومت همه جانبه  

 

 

 

 

شود. به طور مثال هشدار در مورد  قبل از شروع بحران، هشدار توسط دولت و مؤسسات وابسته، به مردم داده می

های مسکونی تخلیه شده، و افراد تغییر  وقوع سیل، زلزله، خشکسالی و مواردی از این قبیل. پس از هشدار منطقه

 دهند.  مکان می

 

 

 

 فرمانده سامانه

  سازی سه بخش. کالن مدیریت و صدور تأیید دستورهای فعالرهبری 

  ارزیابی شرایط بحران و صدور دستورات اولیه برای اجرای سریع 

 صدور دستورات الزم به کارکنان سیستم فرماندهی حوادث{ICS} 

 هماهنگی بین کلیه واحدها 

 های درگیر بحران ارتباط و هماهنگی با سایر سازمان  

  تأیید درخواست منابع و تجهیزات موردنیاز جهت تأمین در اسرع وقت 

 ها نظارت بر نحوة اطالع رسانی، از طریق رسانه 

 ها دریافت گزارشی مستمر از کلیه بخش 

 هماهنگی با ستاد مرکزی مدیریت بحران استان مربوطه 

 ت بحران استان مربوطهها با هماهنگی ستاد مرکزی مدیری ابالغ دستور پایان عملیات به کلیه بخش  

 

 

 قبل از بحران

 حین بحران
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 مدیر سامانه

 استخراج اطالعات مربوط به بحران و تأمین منابع موردنیاز با هماهنگی بخش پشتیبانی و اداری 

 های موردنیاز برای مشارکت در کنترل بحران، و تهیه فهرست منابع موجود و بالقوه با  تعیین سازمان

 همکاری بخش پشتیبانی و اداری

  ها گیری فرمانده سامانه در تصمیممشارکت با 

 ها های الزم میان بخش ها و ایجاد هماهنگی نظارت بر عملکرد بخش 

 .هدایت نیروها اعم از داخلی، داوطلب و غیره و کنترل وضعیت  

 

 بخش روابط عمومی

 گزارش لحظه به لحظه از بحران 

 سازی پرسنل از تغییرات عمده در وضعیت حادثه آگاه 

  ارتباطی بین مراجعین و مسئولینایجاد پل 

 ها با هماهنگی فرمانده سامانه )اتاق خبرنگاران( رسانی به رسانه اطالع 

 پاسخگویی مناسب به داوطلبان جهت مشارکت در امداد و اعالم اقدام موردنیاز 

 .اطالع رسانی متقابل به پرسنل و خانواده آنها  

 

 بخش حراست

 نندگان به مرکز درمانیک ایجاد امنیت برای پرسنل و مراجعه 

 هماهنگی الزم با نیروهای نظامی و انتظامی خارج از بیمارستان  

 

 های پرستاری( ریزی )مدیریت مراقبت بخش عملیات و برنامه

 نظارت بر کار سوپروایزر کشیک اورژانس و سوپروایزر کشیک بیمارستان 

 بررسی نیازهای بلندمدت تأمین پرسنل پرستاری 

  هماهنگی نیروهای پرستاری ارائه مراقبت به بیمارانسازماندهی و  

 نظارت و هماهنگی بر مرکز کنترل خدمات پرستاری و ستاد مرکزی پرسنل 

 های مختلف درمانی بندی پرسنل برای بخش ها و تقسیم تعیین گروه 

 بررسی میزان سالمتی و نیازهای پزشکی مصدومین 
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  های اضافی با هماهنگی  الکتیو، و بازگشایی بخشهدایت نیروها، کنترل وضعیت و ترخیص بیماران

  های پزشکی مسئول مراقبت

 دریافت سفارشات از فرمانده سامانه 

 ها و قوانین مربوط به بحران کسب اطالعات از ستاد مرکزی بحران، و اجرای خط مشی 

  سریع و نظارت و سرپرستی بر مرکز عملیات اورژانس، کمک به حل بحران داخل بیمارستان و پاسخ

 های بحرانی. گسترده به بحران یا موقعیت

 ریزی جهت استراحت و رفاه پرسنل در هنگام بحران برنامه  

  هماهنگی بین قسمت پشتیبانی و درمان اورژانس جهت تأمین تجهیزات و لوازم ضروری و تهیه

 لیست تجهیزات 

 نظارت و کنترل آن، و به کار  اندازی سیستم اطالعات و پیگیری بیماران و همکاری در برقراری و راه

 گرفتن ترخیص فوریتی، در صورت لزوم.

 فراخواندن پرسنل در صورت نیاز 

 اطالع از آمار بیماران و چگونگی وضعیت آنها  

 در صورت نیاز، ارسال گزارشات الزم به مسئولین حراست، حمل و نقل و تجهیزات 

  های پزشکی با هماهنگی مسئول مراقبتهماهنگی جهت اعزام بیماران خاص به سایر مراکز درمانی 

 .نظارت بر نحوه عملکرد وظایف محوّله پرسنل و حسن اجرای آن  

 

 مدیریت ارتباطات

پرستار ارتباطات، وظیفه گزارش به مدیر پرستاری بیمارستان را دارد. وی با آگاهی از زمان و مکان و نوع 

پردازد. وی موظف به دریافت  ستاری به فعالیت میحادثه، حجم بیماران، شرایط بیماران، همراه با مدیر پر

های انجام شده، وضعیت انتقال،  گزارش بحران، دریافت گزارش حادثه از صحنه، نوع بحران، نوع مراقبت

 سطوح فعالیت بیماران را دارد. 

فرمانده سامانه و های الزم به  ثبت وقایع بحران، استفاده از اطالعات در زمان حادثه، ارائه گزارش و توصیه

  های ثانویه، بر عهدة مدیریت اطالعات است. بینی روند احتمالی بحران و بروز بحران پیش

 

 سوپروایزر كشیك

 ،در صورتی که ستاد مرکزی پرسنلی حضور نداشته باشد، تا  ارتباط با واحد ستاد مرکزی پرسنلی

 زمان برگشت سوپروایزر کشیک باید در آنجا بماند.

  واحد مرکز کنترل خدمات پرستاری، و سرپرستی مرکز کنترل خدمات پرستاریارتباط با 
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 ارتباط با مسئول شیفت اورژانس و واحد پذیرش 

 ،جهت تعیین وضعیت بیماران و پرسنل برقراری تماس اولیه با سرپرستار اورژانس  

 ،مختلفهای  ها در بخش جهت انتقال بیماران و تخلیه و آمار تخت هماهنگی با واحد پذیرش 

 های اضافی به نواحی تریاژ و اورژانس انتقال منشی 

 تقسیم کار و توزیع نیروی انسانی در واحدهای مختلف 

  انجام عملیات توزیع تخت و ایفای نقش بد منیجر 

 های مختلف در صورت نیاز اعزام نیروها به بخش  

 

 سرپرستار بخش

 داشتن بخش جهت پذیرش بیماران آماده نگه 

  پرستار کارشناس از هر بخش به واحد درمانی به دنبال ایجاد بحرانانتقال یک 

 ها به واحد پذیرش و تماس با پرسنلی که در مرخصی به سر برده و یا آف  گزارش تعداد تخت

 هستند جهت برگشت فوری به محیط کار

  در نظر داشتن پرسنل در حال کار برای پوشش انسانی، و محول کردن وظایف به پرسنل جهت

 اقبت از بیماران بحرانی پذیرش شده به واحدمر

 و کمک به ترخیص و انتقال آنها شوند، شناسایی بیماران و مصدومینی که احتماالً ترخیص می  

 

 های پزشكی مسئول مراقبت

 نظارت بر تعیین وظایف محوله هر یک از اعضاء گروه پزشکی 

  واحدهای مربوطه و هماهنگی با مسئول مدیریت خدمات جانبی )پاراکلینیکی( و نظارت بر اعمال

 هر واحد

  تهیه لیست اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی موردنیاز و اعالم نیازهای ضروری و پیش آمده با

  هماهنگی واحدهای مربوطه

 ارتباط با مراکز پاراکلینیکی معین و مدیریت تریاژ 

 بررسی میزان سالمتی و نیازهای پزشکی مصدومین و پرسنل 

 ها از نظر اپیدمیولوژی و ارائه گزارش به بخش پشتیبانی و اداری یماریتشخیص ب 

 های اضافی با هماهنگی مسئول پرستاری ترخیص بیماران الکتیو و بازگشایی بخش  
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 بخش پشتیبانی و اداری و خدماتی

  )برقراری کلیه تجهیزات اضطراری )آب، برق، سوخت، گاز و ارتباطات 

 انسانی موردنیاز، انتقال اجساد و متوفیان حادثه، تأمین نیروی خدمات واحد 

 انتقال مواد زائد و آلوده به خارج از مرکز درمانی 

 های صحرایی برپایی چادرهای انفرادی و توالت 

 انتقال مصدومین و تخلیه مرکز درمانی در صورت نیاز  

 

 واحد خدمات

 تعیین نیازهای خدماتی پشتیبانی الزم 

 اپیدمیولوژیها از نظر  کنترل بیماری 

 اطمینان سازی از ایمنی پرسنل و بیمار 

 مستندسازی شرح وقایع و میزان استفاده از منابع 

 های خدماتی بندی درخواست طبقه  

 

 واحد نقلیه

  واحد نقلیه، حمل و نقل اضطراری و بسیج کلیه امکانات ترابری 

 اهنگی واحد انبار و تأمین های مردمی و ارسال آن به واحدها با هم آوری کمک واحد تدارکات، جمع

 ریزی شده سریع مایحتاج موردنیاز )غذا و آب و ...( اعالم شده و برنامه

  واحد انبار، وظیفه بازگشایی انبار و در دسترس قرار دادن مایحتاج موردنیاز، گزارش مداوم به مدیر

و همچنین استفاده از فضاهای های موردنیاز جهت جایگزینی منابع  سامانه از منابع موجود انبار و تهیه لیست

 موجود جهت نگهداری کاالهای ارسالی و اهدائی 

 

 واحد حضور و غیاب

ریزی انجام شده، ثبت  واحد حضور و غیاب، فراخوانی پرسنل غیرکشیک و نیروهای داوطلب طبق برنامه

گزارش آماری  های کاری افراد حاضر در مرکز درمانی و گزارش ترک پرسنل کشیک به مدیر سامانه و ساعت

 پرسنل به مدیر سامانه 

بخش مالی، وظیفه ثبت و نگهداری فاکتورهای کلیه اقالم خریداری شده، و تماس مستمر و مشورت با مدیر 

بندی  ها، و برآورد خسارت، به منظور گزارش به فرمانده سامانه و در نهایت طبقه سامانه در مورد هزینه

 درخواست
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 رفتاری در بحرانهای  تریاژ و اورژانس

 های زیر را بکار برید: به هنگام برخورد با مصدوم پرخاشگر توصیه 

 .آرام باشید، و مطمئن شوید راهی برای خروج، یا فرار از محیط را دارید 

 .حداقل دو متر فاصله با فرد پرخاشگر را حفظ کرده، و در کنار وی بایستید 

 .تماس چشمی غیرتهدید آمیز را، حفظ کنید 

  خارجی را مدنظر داشته باشید.کمک 

 برخورد با مصدوم پرخاشگر

 .با دقت با فرد پرخاشگر صحبت کنید 

 .برای مذاکره با فرد آماده، و حداکثر تالش خود را بنمائید 

 ،یا قولی که قادر به انجام آن نیستید، ندهید. به فرد دروغ نگوئید 

 دهید. در صورت بدتر شدن اوضاع، نیازهای مداخله سریع را تشخیص  

 

 در صورت بروز پرخاشگری:

 .فوراً نیروهای انتظامی و امنیتی را خبر کنید 

 .حداقل محدودیت فیزیکی را برای کنترل اوضاع، در مورد فرد پرخاشگر به کار ببرید 

 .هرگز فرد مبتال به اختالل تنفسی را نبندید؛ یا محدود نسازید 

  نبرید.هرگز محدودیت فیزیکی را در اطراف گردن به کار  

 توانید از محدودیت فیزیکی استفاده کنید. ها و پاها می برای دست 

 .نبض زیر محل بسته شده را جهت اطمینان از گردش خون مؤثر، بررسی کنید 

 .در تمام مدت مراقب فرد پرخاشگر باشید 

 آرام باشید و هرگز فرد را تهدید نکنید  

 .با فرد پرخاشگر مذاکره و صحبت کنید 

 د آرام شد، با احتیاط محدودیت فیزیکی را بردارید. به بهبودی سریع اعتماد نکنید.زمانی که فر 

 هرگز مصدوم را تنها نگذارید  
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  دیده در بحران های آسیب نیازهای غذایی گروه

 

  ها و نهادها در تأمین مواد غذایی وظایف سازمان

ها و نهادهای مربوط به تهیه،تأمین، نگهداری،توزیع مواد غذایی و  سازمان

مدیریت و نظارت بر تغذیه، در شرایط اضطراری و بحران که هر کدام به 

توانند در شرایط  تناسب نوع وظایفی که در شرایط عادی دارند، و می

 بحران وارد عمل شوند؛ 

 

 پایان بحران 

 مبارزه با هرگونه شایعات  

 اندرکاران اعالم تشکر از دست  

 ارزیابی خود در مدیریت بحران  

 بررسی مسائل بحران با اعضای تیم بحران  

 صدور بیانیه پایان بحران  

 

 اعضای كمیته بحران و بالیا در بیمارستان:

ریاست بیمارستان )رئیس کمیته(، مدیر داخلی بیمارستان )دبیر کمیته(، مدیر دفتر پرستاری، متخصص 

داخلی بیمارستان، مسئول حراست بیمارستان، مسئول واحد بهبود کیفیت، مسئول بخش اورژانس، مسئول 

  نیاز غذایی  مصرف کنندگان

دیده )کودکان، نوجوانان،  آسیب

  بزرگساالن و سالمندان(

استریل و پاستوریزه، پنیر، آب میوه، نان و مواد غذایی شیرخشک، بیسکویت، شیر 

  کنسرو شده

پذیر )کودکان، سالمندان و  آسیب

  مادران باردار(

لبنیات )شیرخشک، شیر استریل و پاستوریزه، پنیر(. بیسکویت، میوه، آب میوه و 

  مواد غذایی کنسرو شده، نان

سالم و سالم فعال )نوجوانان، 

  بزرگساالن(جوانان و 

  های غذایی محلی موجود و ارسالی از مناطق دیگر کلیه گروه

نیروهای امدادگر )ارتش، سپاه، 

  بسیج، هالل احمر و غیره(

این گروه باید مواد غذایی موردنیاز خود را همراه داشته باشند و نیاز آنها به مردم 

  تحمیل نشود

  حادثهغذاهای رژیمی آماده و طبخ شده در  بیماران
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مسئول  روابط عمومی، مسئول دفتر فنی ساختمان، مسئول تجهیزات پزشکی، مسئول بهداشت محیط و

 شهرستان 115اورژانس 

 شرح وظایف کمیته بحران بیمارستان:

 منطقه در محتمل بالیا و ها بحران تعیین و بررسی 

 بالیا و بحران با مقابله جهت مستند برنامه تدوین 

 شده تعیین های جانشین و اضطراری پاسخ تیم اعضای فراخوانی برنامه تدوین 

 تخلیه و نشانی آتش مانور فرضی، مانورهای برگزاری بر نظارت 

 پزشکی های فوریت و سوانح با رابطه در بیمارستان عملکرد تقویت 

 مترقبه غیر حوادث با مواجهه در الزم آموزشهای و رسانی امداد های تیم تشکیل 

 کمیته اعضای وظایف شرح تعیین و ابالغ  

 احتمالیها در جهت مقابله با بحران های  بخش و و واحدها بیمارستان تجهیز 

كمیته بحران بیمارستان به صورت حداقل هر ماه یكبار تشكیل جلسه داده و مستندات و 

 صورتجلسات آن نزد دبیر كمیته و واحد بهبود كیفیت نگهداری می شود.

 

 مدیریت خطر 11-1

 خطا بروز احتمال کارهایی که آمار، اساس بر می رود، دنیا بشمار کارهای پرخطرترین از سالمت خدمات ارائه

 احتمال با که سالمت خدمات بنابراین می روند بشمار خطرناک است مورد هزار از مورد یک از بیش آنها در

 پذیرشهای  از % 11 بستری درمان از ناشی آسیب احتمال و همراه است مورد 311 هر از مورد1  خطا وقوع

 رود می انتظار و گردیده محسوب پرخطر بسیار است گردیده برآورد امریکا و اروپایی کشور 7 در بیمارستانی

 .شوند مدیریت مناسب ای بگونه خطرات این که

 میزان چه است؟ چقدر آنها احتمال دهند؟ روی ممکن است بدی اتفاقات چه موجود شرایط در بدانیم باید

 داد؟ انجام توان می کاری چه آنها مورد در داشت؟ خواهند احتمالی خسارت

 مرز تا یا گردند، بیمار به آسیب به منجر تواند می و میدهد رخ پزشکی گروه توسط که اشتباهاتی یا خطاها

 تشخیصی، اشتباهات شامل خطاها این. می شوند نامیده پزشکی خطاهای روند پیش بیمار به آسیب

 و فناوری از استفاده در اشتباه جراحی، پروسیجر در اشتباه درمانی، روشهای و دارو تجویز در اشتباهات

 .می گردند پاراکلینیک تستهای تفسیر در اشتباه تجهیزات،

 نتیجه یک بالقوه منجر به یا بالفعل طور به که اجرا یا ریزی برنامه در اشتباه ارتکاب عمل یا خدمت قصور

 . می رود بشمار پزشکی خطای شود می ناخواسته
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 موارد گذرند می بخیر ولی پیش رفته آسیب مرز تا آنهایی که به شوند. نمی آسیب به منجر خطاها همه

 شوند نمی به آسیب منجر ولی افتند می اتفاق که مواردی به و گذشته، بخیر یا (NearMiss)  خطا نزدیک

 آمیز فاجعه اصطالحا همراهند جدی ای عارضه وقوع با هاما مواردی ک گویند میNo Harm) ) عارضه بدون

( Sentinel)  فراوان اهمیت دارای هستند پیشگیری قابل آنها از نیمی از بیش که آنرو از و شوند می گفته 

 .هستند

 جدی صدمه یا مرگ به منجر که هستند ای منتظره غیر وقایع (Sentinel) آمیز فاجعه وقایع

(Death/Harm) ، یا صدمه مرگ به منجر چه اگر شوند می آنها وقوع خطر یا فیزیولوژیک یا فیزیکی 

 . نشوند جدی

    و فرآیند ساختار، مدیریت، های نظیر رویه سازمانی مشکالت به مربوط خطا موارد % 91 از بیش

 بنابراین .دارد رابطه تجهیزات و فردی مشکالت با % 11 از کمتر و است بیماستان درون هماهنگی های

 مچ گیری از و بپردازیم سیستمی ساز خطر عوامل کشف به آنها بندی طبقه و خطاها شناسایی با که جادارد

 .کنیم حذر آنها تنبیه و افراد

 ضرورت های مدیریت ریسك

  در تمامِی اقدامات سازمانی، امکان تصمیم گیری متعدد است 

  شرایط تصمیم گیری در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت است 

  عواقب تصمیم گیری در شرایط مختلف متفاوت است 

 ًغیر قابل پیش بینی و عدم قطعیت قاعده عام است  وقایع آینده عمدتا 

  درجه پیچیدگی سازمانها و میزان تعامل آنها با محیط، با میزان توجه به مدیریت ریسک ارتباط

 مستقیم دارد 

  همیشه می توان با اعمال مدیریت علمی و تحلیل ریسک احتمال ضرر و زیان به شرکت را به

 حداقل رساند 

 افزایش ایمنی بیمار 

 افزایش انتظارات بیمار، متخصصان و کارکنان 

 فشارهای رقابتی در بازار سالمت 

 فشار مداوم هزینه های داخلی 

 شود  ارایه خدمات مطلوب توسط بیمارستانها که از سوی دولت مطالبه می 

 افزایش سطح شکایات، ادعاها و شکایت های قانونی 

 ،نشان می دهدنقاط ضعف  و ذهنیت منفی را  بررسی رضایت بیماران 

  تحقیقات بالینی نیاز به بهبود را نشان می دهد 
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 چهار روش مدیریت ریسك

 اجتناب از خطر 

 به حداقل رساندن و یا کاهش اثرات منفی خطر 

 انتقال خطر 

 پذیرش برخی یا تمامی عواقب ناشی از خطر 

 

  :تعریف

، و کارکنان، آسیب به بیماران کاهش خطرو  ارزیابی، انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی

 مالقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان

 

  :گردد می پیشنهاد زیر های گام پزشکی خطاهای مدیریت برای

 عوامل و نمایید سازی خطاها فرهنگ مدیریت و شناسایی امر در متخصصان و کارکنان همه مشارکت برای

 .نظربگیرید در خطاها رفع و گزارش دهی برای سازمانی مشوق

 پرخطر نظیر بخشهای در بویژه (Sentinel Event) آنها جدی موارد تشخیص و خطاها شناسایی به

 .بپردازید اورژانس

هفته(  یک از کمتر) معین مدت در مشکل رفع فرآیند آنها برای و بررسی جداگانه بطور را آسیب جدی موارد

 . کنید طراحی

 اجباری یا داوطلبانه دهی گزارش و ثبت افراد تخریب قصد یا و نام ذکر بدونخطاها را  بخواهید پرسنل از

 . نمایند

 در بویژه را آنها کلیدی مسبب عوامل و کنید تحلیل و بندی طبقه بخوانید، مقطعی بطور را خطا گزارشات

 .کنید شناسایی سیستمی و کاری ابعاد

 .برآیید آسیب ایجاد و خطا وقوع بر تاثیرگذار و مسبب عوامل رفع درصدد

 .بگیرید اندازه ها آسیب کاهش بر را خود های حل راه تاثیر میزان

 گردیده تعریف" فمختل درشرایط سالمت نظام با مواجهه مابهنگ احتمالی مخاطرات از او رهایی "بیمار ایمنی

 نوین، رویکرد اما داند می انسانی خطاهای از ناشی را بیماران خطا متوجه موارد بیشتر سنتی رویکرد است.

 تالشهای همه اساس این بر و آورد می بحساب بیمار ایمنی نقض و خطا وقوع سرمنشا را سیستمی نقص

.       داند می مشتری بیشتر ایمنی هدف با سیستمی اصالحات به منوط را بیمارستان در ایمنی ارتقای

 با آنان تعامل هرگونه از ناشی احتمالی آسیبهای مقابل در بیماران محافظت برای بیمار ایمنی های برنامه
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 زیر نکات به توجه بیمارستان در ایمنی سیاستهای اعمال برای گردند. می طراحی سالمت خدمات سیستم

  :ضروریست

       وپاسخگو مسئول آگاه، بیمار ایمنی به نسبت را بیمارستان کارکنان و مدیریت که ایمنی حامی محیط

 . یابد ترویج و شده داده آموزش شمارد، می

 6 گزارشات تهیه و خطاها تحلیل و بازخوانی ریسک، و خطا مدیریت نظیر کاری رئوس با بیمار ایمنی کمیته

 و ها برنامه اهداف، گردد تشکیل بیمارستان در بیمار ایمنی وضعیت و تجهیزات ایمنی ناخواسته، وقایع ماهه

 گردد مشخص آن پایش و ارزیابی شیوه و گردند مستند و تدوین بیمارستان در بیمار ایمنی های شاخص

 و مرسوم مربوطه فرمت در و تدوین بالینی تیم اعضای دیگر و خطاکار فرد توسط خطا دهی گزارش فرآیند

 گردد متداول

 بالینی تیم تشویق و پاسخگویی و باشد نداشته وجود افراد تنبیه از ای واهمه و ترس خطا دهی گزارش برای

 .شود فردی پاسخگویی و تنبیه تشویق، جایگزین

 .نمایید پایش مشکل رفع در را نتایج و ساماندهی ثبت، را خطاها های زمینه اصالح به منتهی اقدامات

 

 

 می باشد: RCAابزارهای مهم در مدیریت خطر  یكی از

 (RCA)تجزیه و تحلیل علت ریشه ای حوادث 

 نگر به شناسایی عوامل اساسی خطاها  سازمان با روش گذشتهه می دهد تا روش تحقیقی که اجاز

 بپردازد و دریابد چرا برخی نتایج رخ داده اند

  همچنین می تواند در تحلیل رویداد های نزدیک بود که"Near misses"مورد استفاده قرار گیرد 

 هدف از تجزیه و تحلیل علت ریشه ای

 : به منظور اگاهی ازاینکه 

 است؟ چه اتفاقی افتاده

 چرا اتفاق افتاد است؟

 د شوگیری از وقوع آن در آینده انجام چه كاری می تواند برای جلو

 تمرکز بر فرایند و سیستم ها به جای عملکرد فردی  

 تجزیه و تحلیل علت ریشه ای(RCA) 

 RCA بخشی از فرآیند ایمنی و کیفیت است 

  یک فرایند پرسشی استQuestioning Process  
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  برای یادگیری و توسعه حمایت می کند.سازمان را 

 

 فرایند تجزیه و تحلیل علت ریشه ای

 سازماندهی تیم 

  جمع آوری اطالعات 

 تعریف رویداد 

  تعیین علل سطحی 

  شناسایی علل ریشه ای 

 شناسایی استراتژی های کاهش خطر 

 استقراراستراتژیها 

 ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته 

 

 ای وقایعموانع تحلیل علل ریشه 

 فرهنگ تنبیه 

 تأثیر احساسی رویداد بر پرسنل 

 کافی در مورد رویداداطالعات نا 

  پرسنل برای شرکت در فرایند  زمان کمRCA  

 کمبود منابع الزم برای اجرای استراتژی های بهبود 

 مقاومت در برابر تغییر 

 عدم حمایت از طرف رهبران 

  کیفیت بیمارانعدم حمایت سیاسی در رابطه با مقوله ایمنی و 

 غرور 

 کمبود دانش 
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 نمودار سلسله مراتب سازمانی 12-1

 

 
 

 



 47 

 قوانین مربوط به رعایت استانداردهای پوشش 13-1

  پزشكی موسسات كاركنان و پوشش بیماران ملی استانداردهای

 خدمات کیفیت مستمر ارتقاء منظور به و توسعه چهارم برنامه قانون 88 و 85 مواد استناد به : مقدمه

 رعایت انسانی، کرامت و شخصی حریم حفظ و وری بهره افزایش بالینی عملکرد خدمات تعالی سالمت،

 اخالق از مثبت تصویر ایجاد بیماران، و کارکنان ایمنی سالمت اجتماعی، حفظ و عرفی ضوابط و موازین

 استانداردهای کار، محیط در آنان سریع شناسایی و شغلی کارکنان و فردی امنیت ضریب افزایش ای، حرفه

 : شوند می ابالغ ذیل به شرح آن با مرتبط ضوابط و پزشکی موسسات در افراد پوشش

 : کلیات 1) فصل

 بیمارستانی های عفونت مراقبت نظام کشوری راهنمای مفاد رعایت دستورالعمل این مواد اجرای در       (1

 .است الزامی

 به)روسری  یا مقنعه شلوار، ،روپوش شامل مونث درمانی _ بهداشتی و آموزشی کارکنان فرم لباس       (2

 .باشد می جوراب و کفش ، (شوند پوشیده کامال گردن و که موها طوری

 .باشد می جوراب و کفش شلوار، روپوش، شامل مذکر درمانی بهداشتی، آموزشی کارکنان فرم لباس       (3

 .باشد می شلوار و ) زانو روی تا( بلند پیراهن مقنعه، یا روسری شامل  )بستری )مونث بیمار لباس       (۴

 .باشد می شلوار و پیراهن شامل مذکر((  بستری بیمار لباس        (5

 یا گشاد و بلند شنل ها، بخش بین یا داخل در )مونث( بیماران جابجایی مسیرهای تمام در ضرورتاً        (۶

 .شود می افزوده بیماران به پوشش چادر

 : پوشش ( ضوابط 2 فصل

 درمانی، مطلوب خدمات ارائه آسان، شناسایی :کند تأمین را ها ویژگی این حداقل باید بیماربستری لباس (۷

 بیمار. شخصی حریم و کرامت رعایت و کافی آسایش و راحتی از برخورداری بیمار

 و آنژیوگرافی عمل، رادیولوژی، های اتاق داخل در درمانی الزامات و بدن پوشش شئون تمامی رعایت (8

 این به توجه .است الزامی اعمال انجام حین و (گان(بیماران استفاده مورد ویژه های لباس ها دراسکوپی

 روانی اختالالت یا هوشیاری سطح کاهش حواس، اختالل دچار بیماران برای و از بیهوشی بعد و قبل موضوع

  .کند می پیدا چندان دو اهمیت

 .باشد متحدالشکل مختلف، های رده در و حرفه با بایستی متناسب فرم لباس (9

 ممنوع مصوب فرم لباس روی ای حرفه غیر پوشش گونه هر از استفاده بیمارستانی های بخش درون در (10

 .است

لباس  پوشیدن به مکلف کارکنان نوزادان، و استریل فضاهای و آژیوگرافی عمل، اتاق ویژه، های بخش در (11

 .باشند می ها بخش این مخصوص



 48 

 هر درخواست و نیاز با متناسب ق،فو ماده در مذکور های بخش مخصوص لباس و فرم لباس مدل و ( رنگ12

 .برسد مربوطه پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت تایید به باید درمانی مرکز

 باشد مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و گشاد کشیده، اطو بسته، ها دگمه تمیز، سالم، باید روپوش    (13

  مچ( از باالتر) کوتاه یا کشی ن،چسبا تنگ، نباید شلوار د،نباش رویت قابل روپوش زیر لباس که به نحوی

 .باشد

 با متناسب ایمنی نکات و باشد پهن ی پاشنه و پنجه با شستشو، قابل بسته، جلو تمیز، باید کفش    (1۴

 .ندهد صدا رفتن راه هنگام و شود آن لحاظ در حرفه،

 .شوند استفاده نباید هستند محیطی یا میکربی معرض آلودگی در که بدن از نواحی در زیورآالت    (15

 .باشد می ممنوع کار محل در زا حساسیت یا تند بودار ماده هرگونه از استفاده    (1۶

 های محیط در مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الک از استفاده د.باش مرتب و تمیز و کوتاه باید ها ناخن    (1۷

 .است ممنوع درمانی ارائه خدمات

 خدمت محل و فرد سمت نام، اول حرف و کامل خانوادگی نام حاوی دار، عکس شناسایی کارت الصاق    (18

     در کارکنان تمامی برای باشد خواندن قابل متری 2 یفاصله از براحتی که نحوی به جلوی لباس در

 امور و حراست ادارات تایید به باید رسته هر یزمینه رنگ و محتوی طرح،. است درمانی الزامی های محیط

 .برسد کارفرما تایید به واحدها سایر در و دولتی واحدهای در پزشکی دانشگاه علوم انسانی نیروی

 اجازه بدون غیره و همراه تلفن از استفاده با بیمار از صدا ضبط و فیلمبرداری ،بردار تصویر هرگونه     (19

 .است ممنوع بیمار کتبی

 رنگ لباس پرسنل بخش درمان در بیمارستان آل جلیل به شرح زیر می باشد:

 اتاق عمل: آبی و سبز 

 زایشگاه: سبز 

 ICUو سرمه ای : بنفش 

 و سرمه ای بخش های دیگر: سفید 
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 امور اداری و مالی 14-1

 

 هامرخصی  1-14-1

 :انواع مرخصی ها        

 مرخصی استحقاقی 

 مرخصی استعالجی 

 مرخصی بدون حقوق 

 آئین نامه اداری و استخدامی:     

کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه، سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از  :71ماده 

 حقوق و مزایای مربوطه را دارند.

 کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.حداکثر نیمی از مرخصی  تبصره:

روز از مرخصی آنان در یکسال تقویمی قابل ذخیره یا  9باستناد قانون کار  2ماده  ۴کارکنان قرارداد تبصره 

 .بازخرید بر اساس مصوبه هیئت رئیسه می باشد

موافقت مسئول مربوطه کارمندان می توانند به هر میزان از ذخیره مرخصی استحقاقی خود پس از  :72ماده 

 استفاده نمایند.

بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتی، : 73ماده 

    و پس از تصویب در هیات رئیسه دانشگاه بالمانع  فقط برای یکبار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار

 ده از مجموع ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان کسر می گردد.می باشد. این میزان مرخصی بازخرید ش

 هفت روز به منظور تحکیم و تکریم نهاد خانواده، کارمندان در موارد ذیل حق برخورداری از: 74ماده 

  مرخصی اضطراری عالوه بر سقف مرخصی استحقاقی ساالنه را دارند.

 الف( ازدواج دائم کارمند

 ازدواج فرزند کارمند ب(

 فوت بستگان درجه یک شامل: همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر ج(

        روز  ۷ارائه مستندات مربوطه به کارگزینی الزامی بوده و فقط از تاریخ فوت یا ازدواج به مدت  تذکر:

 می باشد. ضمناً مرخصی مذکور قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد.

 ۷کارکنان از ابتدای سال در موارد فوق از مرخصی استحقاقی در این مدت در صورتی که برخی از  :2تذکر 

 روز استفاده نموده اند از میزان مرخصی ساالنه آنان کسر گردد.
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کارمندان اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی که به حج تمتع مشرف می شوند،  :75ماده 

مرخصی تشویقی استفاده نمایندکه جزء مرخصی  یک ماه مجاز خواهند بود فقط یکبار در طول خدمت از

 استحقاقی منظور نخواهد شد.

کارمندان موسسه می توانند از مرخصی کمتر از یک روز که جزئی از مرخصی استحقاقی می باشد،  :76ماده 

. در روزانه است نصف ساعت كاریاستفاده کنند. حداکثر مرخصی ساعتی قابل استفاده در هر روز به میزان 

 صورت استفاده بیش از مدت ذکر شده، یک روز مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.

در یکسال  تقویمی تجاوز نخواهد کرد. لذا مجوز  دوازده روزسقف مدت مرخصی موضوع این ماده از  تذکر:

 استفاده از مرخصی فوق الذکر در صورت استحقاق و نظر موافق مدیر بالمانع می باشد.

 طیالت رسمی بین مرخصی های استحقاقی، جزء مرخصی محسوب نمی شود.تع :77ماده 

 مشاغل شیفتی از این قانون مستثنی می باشند. تبصره :

کارمندان رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی می توانند در طول خدمت خود با موافقت دانشگاه : 78ماده 

ی که کسب مرخصی برای ادامه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورت سال 3حداکثر 

قابل  دو سال دیگرتحصیالت عالی در رشته مربوط به شغل کارمندان و یا نیاز دانشگاه باشد، تا مدت 

 افزایش خواهد بود.

احتساب مدت مرخصی بدون حقوق کارمندان که بابت ادامه تحصیل اعطاء می شود، از لحاظ بازنشستگی با 

کارمندان )اعم از سهم مستخدم و کارفرما( طبق دستورالعملی خواهد بود که پرداخت کسور مربوط توسط 

 توسط هیأت امناء وزارت بهداشت تصویب می شود.

مدت مرخصی بدون حقوق مورد استفاده کارمندان رسمی آزمایشی به عنوان طول دوره مورد نیاز  :1تبصره

 شود.خدمت آزمایشی جهت تبدیل وضع آزمایشی به رسمی محسوب می 

قانون برنامه پنجم توسعه با موافقت دانشگاه برابر  30کارمندان می توانند با رعایت ماده : 2تبصره 

دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه می رسد، از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان استفاده 

. ضمناً دستورالعمل این می باشد ۷8نمایند. این مرخصی مشمول مازاد بر سال های اعالم شده در ماده 

 تبصره پس از تصویب هیأت امنای وزارت بهداشت، قابل طرح در هیأت رئیسه دانشگاه می باشد.

 کارمندان دانشگاه که همسر ایشان جهت مأموریت یا ادامه تحصیل اعزام می شود، می توانند :3تبصره 

ه قبلی( از مرخصی بدون حقوق )بدون محاسبه مرخصی بدون حقوق استفاده شد سال 6 حداکثر به مدت

 استفاده نمایند.
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با گواهی پزشک  سه روزکارمندان در صورت ابتال به بیماری که مانع از انجام خدمت می شود تا : 79ماده 

با تأئید شورای پزشکی، می توانند  چهارماهمعالج و تأئید پزشک معتمد دانشگاه و مازاد بر سه روز تا سقف 

 تفاده نمایند.از مرخصی استعالجی اس

 در صورت نیاز به استفاده بیش از چهارماه، تأئید مجدد شورای پزشکی الزامی است. تبصره:

خواهد بود. در  چهارماه حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعالجی در طول یک سال تقویمی :80ماده 

دانشگاه، از محدودیت صورت نیاز به استفاده بیش تر از مرخصی استعالجی، به تشخیص شورای پزشکی 

 زمانی مذکور مستثنی می باشد.

 کارکنان مشمول صندوق تأمین اجتماعی، تابع مقررات همان صندوق خواهند بود. تبصره:

حقوق و مزایای کارمند در ایام مرخصی استعالجی تا بهبودی کامل یا از کارافتادگی کلی، حداکثر  :81ماده 

فوق العاده های مستمر که حسب مورد به کارمند داده شده است، به میزان حقوق ثابت و یكسال به مدت 

)مشتمل بر حق شغل، حق شاغل،  فقط حقوق ثابتقابل پرداخت می باشد. برای مدت مازاد بر یک سال، 

 فوق العاده مدیریت و تفاوت تطبیق( قابل پرداخت خواهد بود.

 ضمناً عائله مندی و اوالد نیز پرداخت می گردد.

مرخصی زایمان با استفاده از حقوق و فوق العاده  نه ماهبه بانوان باردار برای هر بار وضع حمل، :82ماده 

 های مربوط تعلق می گیرد که در هر صورت از نه ماه بیش تر نخواهد بود.

یك و برای زایمان های سه قلو و باالتر،  نه ماهمدت مرخصی زایمان برای زایمان های دوقلو، : 1تبصره 

 ین می گردد.تعیسال

پرداخت حقوق و مزایای مرخصی حملهای دوقلو )هشت ماه(جهت کارکنان مشمول صندوق تأمین تذکر:

اجتماعی در دست بررسی و پیگیری است. لذا در حال حاضر فقط شش ماه حقوق و مزایا، قابل پرداخت از 

 سوی تأمین اجتماعی می باشد.

طول دوران بارداری با تأئید پزشک معالج از مرخصی مدت مرخصی استعالجی بانوانی که در  :2تبصره 

 كسر نخواهد شد.استعالجی استفاده می کنند، از سقف مرخصی زایمان آنها 

مرخصی اضطراری مراقبت  پانزده روزبه کارمندانی که همسر ایشان وضع حمل می نمایند، مدت  :3تبصره 

 نمی باشد.ازهمسر تعلق می گیرد. این مرخصی قابل ذخیره و بازخرید 

روزگی کودک می  15ارائه مستندات مربوطه به کارگزینی الزامی بوده و فقط از تاریخ تولد کودک تا  :1تذکر 

 باشد. ضمناً مرخصی مذکور قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد.

 15در صورتی که برخی از کارکنان از ابتدای سال در موارد فوق از مرخصی استحقاقی در این مدت : 2تذکر

 روز استفاده نموده اند از میزان مرخصی ساالنه آنان کسر گردد.
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 خواهد بود. دو ماهمرخصی زایمان در خصوص مادرانی که فرزند آن ها مرده به دنیا می آید،  :4تبصره 

فرزند، روزانه یک ساعت مرخصی  ماهگی 24سن به کارمندان زن پس از اتمام مرخصی زایمان تا  تبصره:

گیرد. قابل ذکر است این مرخصی برای کلیه کارکنان زن حامل فرزند تک، دوقلو، سه قلو می لق شیردهی تع

 .یكسان استو باالتر 

    مرخصی شیردهی برای کلیه کارکنان شیفتی و غیرشیفتی با هر تعداد وضع حمل به مدت یک ساعت 

 .می باشد

کارکنان مشمول صندوق تأمین اجتماعی، از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع مقررات قانون : 83ماده 

   تأمین اجتماعی می باشند و دانشگاه مجاز به پرداخت حقوق و مزایای آنان در ایام مرخصی استعالجی 

 نمی باشد.

تنظیم ساعت کار یا شیفت  ساعت کار کارمندان دانشگاه چهل و چهار ساعت در هفته می باشد. :87ماده 

 .های موظف کارمندان به عهده باالترین مقام دستگاه می باشد

که در  تمامی کارمندان موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی :1تبصره 

ر اساس اعالم نیاز مواقع ضروری و خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد، ب

دستگاه، مکلف به انجام وظایف محوله در محل کار و یا خارج از محل کار حسب مورد در قبال دریافت اضافه 

کاری یا حق الزحمه برابر مقررات مربوط خواهد بود. دستورالعمل این تبصره توسط هیأت امنا وزارت 

 بهداشت تصویب می شود.

یك  ات کار خود را با موافقت دانشگاه، حداکثر به مدت سه سال تاکارمندان می توانند ساع :2تبصره 

)صرفاً برای کارمندان زن بر اساس قانون نیمه وقت بانوان( تقلیل دهند. میزان حقوق و  یك دوم و یا چهارم

مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و سایر امتیازات این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین می 

             ردد. لیکن کسور بازنشستگی این قبیل کارمندان در طول مدت خدمت پاره وقت بر اساس حقوق و گ

فوق العاده های کامل کسر خواهد شد و این گونه سوابق در محاسبه سنوات خدمت الزم برای بازنشستگی 

 ود.تمام وقت محسوب می شود. دستورالعمل این تبصره توسط هیأت امنا تصویب می ش

 

 تأخیر و تعجیل ها:حضور و غیاب كاركنان و  2-14-1

 بعداز ظهر می باشد. 2:15صبح و پایان کار ساعت  ۷:30اداری از ساعت بخش های ساعت شروع کار 

 می باشد. 1۴صبح و اتمام شیفت ساعت ۷ساعت  صبحساعت شروع شیفت 

 می باشد. 20و اتمام شیفت ساعت  13ساعت شروع شیفت عصر ساعت 

 صبح می باشد. 8و اتمام شیفت ساعت  19ساعت شروع شیفت شب ساعت 
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کارت حضور و غیاب در این مرکز وجود ندارد و سیستم حضور و غیاب بر اساس نظارت مسئولین و بازدید 

 است. سوپروایزر شیفت و تایمکس نگهبانی )که بر اساس اثر انگشت پرسنل می باشد(

بیمارستان می بایست پس از هماهنگی الزم با سرپرست مربوطه برگ در مواقع اضطراری برای خروج از 

 .مرخصی ساعتی توسط ایشان امضا شده و یک برگ تحویل نگهبانی گردد

 

 غیاب كاركنان:آئین نامه حضور و 

کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از : 1ماده 

که از سوی مقام ذیصالح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هر یک از آنان کتباً  ت نموده، مگر آنآن را رعای

 ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تأخیر ورود محسوب گردیده و با  :2ماده

 می شود:مستخدمی که تأخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار 

 الف: تأخیر ورود تا دو ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی استحقاقی منظور می گردد.

 ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق خواهد بود.2ب( تأخیر ورود بیش از 

خروج از محل خدمت زودتر از ساعت مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب، مورد : 3ماده 

 خواهد بود 2ماده « ب»و « الف»های مشمول حکم قسمت 

تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی  :4ماده 

 منظور خواهد شد:

الف: وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان تحت تکلف و نیز سایر افراد خانواده 

 ف وی باشد.تحت تکلدر صورتی که 

 ب: احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضارکننده

 .: تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بودتبصره

بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع  ۴به مستخدمی که در هر ماه بیش از  :5ماده 

ساعت در ماه برسد، در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار  ۴مدت تأخیر مزبور به بیش از 

% و برای ماه چهارم به 30داده خواهد شد و برای ماه سوم حق شغل یا حقوق پایه مستخدم خاطی به میزان 

% و به مدت یکماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار، پرونده 100% و برای ماه پنجم به میزان 50میزان 

 ارجاع خواهد گردید. «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری»مستخدم جهت رسیدگی به 

حال مشمول حکم این  ساعت در هر ماه، در هر8تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیرموجه بیش از : 1تبصره 

 ماده خواهد بود.
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حق شغل یا حقوق پایه آنان در مورد مستخدمینی که قبالً به علل دیگری بجز موارد فوق الذکر،  :2تبصره 

قطع گردیده، از سومین ماهی که تأخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد، پرونده امر به 

 .ارجاع خواهد شدهیأت رسیدگی به تخلفات اداری 

 

 

 حقوق و مزایا 3-14-1

  

جدول حق شغل: امتیاز حق شغل مشاغل دستگاههای اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و 

به شرح  1/1/1388مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز، بر اساس جدول شماره یک برای اجرا از 

 ذیل تعیین می شود:

 رتبه های شغلی

 جداولطبقات 
 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

 - - - 2۶50 2۴00 طبقه یک

 - - - 2850 2۶00 طبقه دو

 - - - 3050 2800 طبقه سه

 ۴۶50 ۴050 3۶00 3250 3000 طبقه چهار

 ۴850 ۴250 3800 3۴50 3200 طبقه پنج

 5000 ۴۴50 ۴000 3۶50 3۴00 طبقه شش

 5200 ۴۶50 ۴200 3850 3۶00 طبقه هفت

 5۴00 ۴850 ۴۴00 ۴050 3800 هشتطبقه 

 5۶00 5050 ۴۶00 ۴250 ۴000 طبقه نه

 5800 5250 ۴800 ۴۴50 ۴200 طبقه ده

 ۶000 5۴50 5000 ۴۶50 ۴۴00 طبقه یازده

 ۶200 5۶50 5200 ۴850 ۴۶00 طبقه دوازده

 ۶۴00 5850 5۴00 5050 ۴800 طبقه سیزده

 ۶۶00 ۶050 5۶00 5250 5000 طبقه چهارده

 ۶800 ۶250 5800 5۴50 5200 پانزدهطبقه 

 ۷000 ۶۴50 ۶000 5۶50 5۴00 طبقه شانزده

 

تبصره: امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی 

می   ( محاسبه1.1وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب )

 شود.
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امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی )مدیران حرفه ای( متناسب با  -2

های شغلی و سایر عوامل مربوط بر  پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت

 تعیین می شود. زیراساس جدول 

حوزه جغرافیایی 

 محل خدمت

 1 2 3 ۴ 5 سطوح مدیریت

 2300 1850 1۴00 950 510 سطح یک شهرستان

 2350 1900 1۴50 1000 550 سطح دو

 2۴00 1950 1500 1050 ۶00 سطح سه

 2۴50 2000 1550 1100 ۶50 سطح یک استان

 2500 2050 1۶00 1150 ۷00 سطح دو

 2550 2100 1۶50 1200 ۷50 سطح سه

 2۶00 2150 1۷00 1250 800 سطح یک ملی

 2۶50 2200 1۷50 1300 850 سطح دو

 2۷00 2250 1800 1350 900 سطح سه

 

دستگاههای اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل  -1تبصره 

درصد از مشاغل مذکور درسطح  50( دستور العمل به گونه ای مشخص نمایند که حداقل 2مندرج در بند )

 درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند. 20یک و حداکثر 

امتیاز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیالت، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و  -3

 تعیین می شود. زیرساس جدول مهارتها و تواناییهای فردی بر ا

امتیاز دوره های آموزشی  امتیاز تحصیالت ردیف

 مصوب

امتیاز مهارت و 

 توانایی ها

از سنوات امتی

خدمت در هر 

 سال

امتیاز تجربه 

مربوط و مشابه در 

 هر سال

به ازای طی هر یک  1200 1

ساعت دوره آموزشی 

مصوب، نیم امتیاز 

 امتیاز(500)حداکثر 

250 15 10 

2 1۴00 300 20 12 

3 1۷00 ۴00 25 1۴ 

۴ 2000 ۶00 30 1۶ 

5 2300 800 35 18 

 

ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی که از تسهیالت ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه  -۴
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به استخدام دستگاههای اجرایی درمی آیند  1/1/1388بهره مند نشده اند و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 

 می شوند. بهره مند زیرول جد ( قانون، از امتیازات۶8( ماده )2حسب مورد ایثارگری به تصریح بند )

مدت خدمت داوطلبانه در  مدت اسارت درصد جانبازی ردیف

 جبهه

 امتیاز

 ۴00 ماه ۶ ماه ۶ درصد 5تا  1

 500 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 10تا  2

 ۶00 ماه 18تا  ماه 18تا  درصد 15تا  3

 ۷00 ماه 2۴تا  ماه 2۴تا  درصد 20تا  4

 800 ماه 30 تا ماه 30تا  درصد 25تا  5

 900 ماه 3۶تا  ماه 3۶تا  درصد 30تا  6

 1000 ماه ۴2تا  ماه ۴2تا  درصد 35تا  7

 1100 ماه ۴8تا  ماه ۴8تا  درصد ۴0تا  8

 1200 ماه 5۴تا  ماه 5۴تا  درصد ۴5تا  9

 1300 ماه ۶0تا  ماه ۶0تا  درصد 50تا  10

 1۴00 ماه ۷8تا  ماه ۷8تا  درصد ۶0تا  11

 1500 ماه و باالتر ۷8 ماه و باالتر ۷8 درصد و باالتر ۶0تا  12

 

تبصره: در صورتی که کارمند از اجتماع حاالت ایثارگری برخوردار باشد، باالترین امتیاز مربوط به یکی از آنها 

درصد از امتیاز حاالت دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه  25مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و 

امتیاز تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان  1500خواهد شد، مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 

در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند و یا از تسهیالت ایثارگری موجود  1/1/1388ایثارگری که از تاریخ 

کور محاسبه می شود، در هر صورت در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند، بر اساس ساز و کار مذ

 افت داشته اند، نباید کاهش یابد.میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دری

دولتی به شرح  ( قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانهای ۶8( ماده )2به استناد بند )  -5

 زیر تعیین می شود:

 امتیاز 800الی دارندگان نشان ع -الف 

 امتیاز ۶50 1تخصصی و عمومی درجه دارندگان نشان  -ب

 امتیاز 500 2تخصصی و عمومی درجه دارندگان نشان  -ج

 امتیاز ۴00 3تخصصی و عمومی درجه دارندگان نشان -د
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تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشانهای دولتی با رعایت 

 امتیاز( بالمانع است. 800تیاز ) حداکثر سقف ام

  تا تصویب و ابالغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به  -۶

فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، 

ری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ) جابجایی محل خدمت(، بدی آب و هوا، نوبت کا

کارمندان و هزینه سفر در این سال،  138۷مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

 می باشد. 1388ی پرداخت برای سال مبنا

اطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیالت زندگی من -۷

 سعه یافته، قابل پرداخت می باشد.محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر تو

پس از تصویب و ابالغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر 

    ت و سرمایه انسانی اعالم توسعه مدیری اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای

 می شود.

ر پایان کمک هزینه های فوت و ازدواج بر اساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند د -8

 پرداخت می شود. 138۷سال 

د شوند، همانن 8و  ۷،  ۶حائز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای  1388کارمندانی که در سال  -9

 با آنان رفتار خواهد شد. 138۷کارمندان مشابه در سال 

تا ابالغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت و سایر هزینه های روزانه مامورین  -10

/ت 2۷395اعزامی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون به خارج از کشور، مفاد تصویب نامه شماره 

 آن برای اجرا مالک عمل می باشد. هیئت وزیران و اصالحات بعدی 2۴/5/13۷5 رخه مو 1۴58۷

موریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده أتا ابالغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده م -11

مذکور به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل 

( قانون استخدام  39باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند )ث( ماده ) پرداخت می

 و اصالحات بعدی آن خواهد بود. 2۴/۶/1352کشوری مصوب 

امتیاز به ازای هر اوالد، حداکثر تا سه اوالد قابل  210و  810کمک هزینه عائله مندی و اوالد به ترتیب  -12

 محاسبه می شود.

 خدمات کشوری  های اجرایی قانون مدیریت آئین نامه

* در این آئین نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع 

کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری تعیین شده است * چگونگی اجرای 
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خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که  احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت

 در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقبا اعالم می گردد 

بنا به پیشنهاد معاونت  9/2/1388هیئت دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

( ماده واحده قانون بودجه 11بند ) "ب"یس جمهور و به استناد جزء توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئ

کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع  1388سال 

( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق ۶8ماده ) 9و   ۷، ۴،  3،  2، 1بندهای 

 وق را تصویب نمود.کارمندان با جداول ف

نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات 

 فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری

 تطبیق با جدول حق شغل:

چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته  -1

اعالم می  ٔ  دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقباً از

 گردد.

تطبیق کارمندان دستگاههای مشمول، با توجه به گروههای بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام  -2

اره یک برخوردار می هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شم

 شوند:

 1( جدول شماره 1( معادل امتیازات طبقه )5( تا گروه )1از گروه ) -الف

 1( جدول شماره 1۶( تا )2( به ترتیب معادل امتیازات طبقات )20( تا گروه )۶از گروه ) -ب

شغل تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتیاز حق -3

در دستگاههای مشمول اشتغال می یابند، موقتا با توجه به مدرک  1388کارمندانی که از ابتدای سال

 ( قرار می گیرند.1( در یکی از طبقات جدول حق شغل ) جدول شماره 5تحصیلی، مطابق جدول شماره )

 (5جدول شماره )

 تحصیالت طبقات جدول

 دیپلم و پایین تر طبقه یك

 )دیپلم کاردانی )فوق طبقه سه

 )کارشناسی)لیسانس طبقه چهار

 )کارشناسی ارشد)فوق لیسانس طبقه پنج

 دکتری طبقه شش
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( 5( جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر )3( و )1مشمولین طبقه ) -تبصره

( سال تجربه مربوط و ۴هر )سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول مذکور به ازای 

مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقا می یابند. سوابق دولتی غیر مربوط برای ارتقا 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: -۴

 ۴1۶9طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره  الف: کارمندانی که در اجرای

ه مورخ  3039۷/ ت2۷۷۴،  2۶/1/1383ه مورخ  29933/ ت  2552  ، 23/5/1381ه مورخ   25۷03ت/

هیئت وزیران و اصالحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی  29/1/1383

 ناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند.برخوردار شده اند با همان ع

درصد مجموع  80( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از 8ب: کارمندانی که در اجرای ماده )

      حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیئت علمی برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط 

دانشیار( شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد،  -3استادیار، ردیف  -2مربی، ردیف  -1)ردیف 

 خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.

کارمندانی که در شمول بندهای )الف و ب( قرار نمی گیرند، بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای  -ج

سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه  10و مشابه و یا سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط  ۶هر 

باالتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل 

 سطح کارشناسی و باالتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.

توامان مشمول بند )الف و ب(می باشند از باالترین  د: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت

 رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.

در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند،  1388ه: کارمندانی که در سال 

 ۶وابق مذکور و به ازای هر در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند، بر اساس س

سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه باالتر ارتقا می یابد ) مشاغل تا 

سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند(. سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا 

 حاسبه خواهد بود.به هر رتبه به میزان یک دوم قابل م

امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی )مدیران حرفهای( به شرح جدول  -5

 و با توجه به سطح مدیریت تعیین می شود. 2و بر اساس جدول شماره  ۶شماره 
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 ۶جدول شماره 

عناوین مدیریت 

 و سرپرستی

معاون اداره و 

 همتراز

رئیس اداره و 

 همتراز

معاون مدیر كل 

 و همتراز

مدیر كل و 

 همتراز

معاون موسسه 

 و همتراز

 1 2 3 4 5 ردیف مربوط

  
تبصره: موارد همترازی باید به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد. در مواردی 

 العاده مدیریت می باشد.که قبال تایید الزم اخذ شده باشد کماکان مالک عمل برای تعیین امتیاز فوق 

به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاههای اجرایی با جدول حق شاغل، مدارک تحصیلی کارمندان  -۶

)مدارک علمی و دارای ارزش استخدامی( برای تعیین امتیاز تحصیالت، سنوات خدمت و تجربه، دوره های 

بر  3و متناسب با ردیف های جدول شماره آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی مالک عمل قرار گرفته 

 معین می شود. ۷اساس جدول شماره 

  
 ۷جدول شماره 

ردیف جدول  مقطع تحصیلی

 3شماره 

 1 دیپلم

 2 فوق دیپلم

 3 لیسانس

فوق لیسانس و دكترای 

 حرفه ای

4 

 دكترای تخصصی

ph.D 

5 

  
درصد و در مشاغل مدیریتی دو درصد به تبصره: به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک  

( قانون به امتیازات ۶۶درصد از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده ) 20درصد و  10ترتیب حداکثر 

 20حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از 

 درصد سقف حق شاغل تجاوز نماید.

بهره     ( این دستورالعمل ۶( و )2در طول سال جاری از یکی از فوق العاده های موضوع بندهای ) افرادی که

مند باشند در صورتی که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق العاده های مذکور گردند، به 

اری حائز شرایط مربوط در سال ج همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می گردد و در صورتی که مجدداً

 گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت برای مدت پس از احراز شرایط با آنها پرداخت خواهد شد.
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: دوره های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می شود مالک محاسبه برای اعطای 2تبصره 

 پژوهشی نخواهد بود. -گواهینامه های مهارتی، تخصصی و تخصصی 

( سال است. حق شاغل 30) : حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند3تبصره 

 درصد حق شغل وی تجاوز نماید. ۷5کارمندان نباید از 

امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشند و به موجب مقررات  -۷

 تعیین می شود. 8اشتغال یافته اند به شرح جدول شماره  گذشته در دستگاههای اجرایی

 

 8شماره  جدول

امتیاز  مدرک تحصیلی

 تحصیالت

امتیاز دوره های 

 آموزشی مصوب

امتیاز مهارت و 

 تواناییها

امتیاز سنوات 

خدمت در هر 

 سال

امتیاز تجربه 

و مشابه  مربوط

 در هر سال

پایین تر از 

 دیپلم

به ازای طی هر یک  1100

دوره آموزشی  ساعت

نیم  مصوب،

امتیاز)حداکثر 

 امتیاز(500

200 10 8 

  
 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود: 1388حقوق و مزایای کارمندان در سال -8

 )مرحله اول(

الف: در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان بر اساس این دستورالعمل تعیین 

 ریال( محاسبه می شود. 500قانون مدیریت خدمات کشوری )ضریب  125با ضریب موضوع ماده و سپس 

در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب  ب:

العاده های  قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی )حقوق و فوق

کارمند ( به استثناء فوق العاده  138۷مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ) سال 

 سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری( به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود

 )مرحله دوم(

ات مکتسبه کارمند )در ردیف الف ، کل امتیاز1388الف: برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال 

ریال( محاسبه شده و سپس میزان  ۶00با )ضریب  1388مرحله اول( با ضریب مصوب دولت برای سال 

رالعمل به کارمند تعلق می و سایر پرداختی هایی که به موجب این دستو "ب "تفاوت تطبیق موضوع بند 

 شود. آن افزوده می ... ( به ار ونظیر عایله مندی و اوالد، سختی ک) گیرد

حق شغل، شاغل و فوق العاده × ) ۶00مرحله دوم )  "الف "ب: در صورتی که حقوق ناشی از اجرای بند 
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)حقوق و فوق العاده های  مدیریت ( به عالوه تفاوت تطبیق هر یک از کارمندان نسبت به دریافتی قبلی

ثناء فوق العاده سختی شرایط محیط مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به است

( 11بند ) "ب"درصد افزایش داشته باشد به استثناء جز  15( آنان کمتر از 138۷و نوبت کاری در سال  کار

حکم کارگزینی کارمند درج درصد افزایش یافته و در  15کل کشور، تا  1388ماده واحده قانون بودجه سال 

 شود. می

بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت، فوق العاده های مشمول کسور ج: در صورتی که با اجرای 

بازنشستگی و کمک هزینه عایله مندی و اوالد مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی و اوالد، نسبت به 

دریافتی قبلی ) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور، بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اوالد 

( کمتر از یک میلیون ریال افزایش داشته باشد این تفاوت تا  138۷خرین حکم کارگزینی سال مندرج در آ

افزوده خواهد شد. این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک  "ب "سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع بند 

 شوند ششصد هزار ریال خواهد بود. هزینه عائله مندی و اوالد برخوردار نمی

( 11بند) "ب "موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف افزایش مندرج در جز : امتیازات 9

کل کشور مصوب و استفاده از آن موکول به تعیین تفصیلی مشاغل و ارائه  1388قانون بودجه سال 

و تصویب توجیهات مربوط دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 

 بود. ورا توسعه مدیریت خواهدش

دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط و موارد خاص نسبت به افزایش امتیازات شغل، شاغل و فوق العاده 

مدیریت آن دستگاه، با ارائه پیشنهاد الزم به همراه ذکر دالیل و مستندات توجیهی، در چارچوب امتیازات 

( قانون 11بند ) "ب "زایشهای پیش بینی شده موضوع جزء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اف

 ت و سرمایه انسانی اقدام نمایند.برای طرح موضوع در شورای توسعه مدیری 1388بودجه سال 

( و فوق العاده بهره وری غیر مستمر ۶8ماده ) 10و  ۶،  5تعیین و برقراری فوق العاده های بندهای  -10

د قانون فوق موکول به ارائه پیشنهاد الزم به معاونت توسعه مدیریت سرمایه ( با رعایت مفا۶9موضوع ماده )

 مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه 

: تا تعیین تفیصیلی مشاغل اختصاصی و عمومی هر یک از دستگاههای اجرایی و ابالغ دستورالعمل نحوه 11

ومی و اختصاصی هر دستگاه به یکی از طبقات حق شغل در قالب سقف مقرر تطبیق هر یک از مشاغل عم

( فوق، جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارکنان با جداول یاد شده 8در بند )

 واهد بود.بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد عمل خ

از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه  138۷آن دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال  -12

تمام وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در 

و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات مصوب وزارت مذکورو از  138۷مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال 
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رط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به به ش 138۷محل اعتبارات مشابه سال 

خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به میزان حق الزحمه به 

 آنان پرداخت خواهد شد. 

کاهش  میزان حضور و ارائه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد 1388در صورتی که در سال 

 20کسر می شود. حداکثر تا  138۷داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال

درصد کل کارکنان وزارت بهداشت می توانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند 

دربند یاد شده استفاده  درصد مذکور 50( قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف ۶8( ماده )9)

 نمایند.

عاده های درصد حقوق ثابت و فوق ال 50اضافه کار و حق التدریس سایر کارکنان وزارت مذکور نبایستی از 

 مستمر فرد تجاوز نماید.

: به منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این دستورالعمل کمیته ای تحت عنوان کمیته اجرایی قانون 13

 در دستگاههای مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود: مدیریت خدمات کشوری

 الف: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه

 ب: باالترین مسئول پرسنلی دستگاه

 ج: باالترین مسئول طبقه بندی مشاغل دستگاه

 د: باالترین مسئول تشکیالت و بودجه دستگاه

 به تشخیص باالترین مقام دستگاه. واحد استانی بنا نماینده -ه

  فوق العاده محل خدمت -39مزایای ماده  

ت : فوق العاده محل خدمت: مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان به موجب احکام رسمی از  •

مبناء گروه % حقوق 5به میزان   نقطه ای در یک شهرستان به نقطه ای در شهرستان دیگر تغییر می یابد

و حداکثر به مدت پنج سال در هر محل)به استثنای استان تهران( از فوق العاده محل  8۷در سال  مربوطه

 .شوند خدمت بهره مند می

  فوق العاده نوبتکاری -39مزایای ماده  

ری د : فوق العاده نوبتکاری : مستخدمینی که بصورت تمام وقت و مستمـر در نوبتهای غیر متعارف ادا •

مجبور به انجام وظیفـه می باشند از فوق العاده نوبتکاری بهره مند می شوند که در هر یک از هفت حالت 

مبناء  حقوق% 25 الی   %10شده از فوق العاده نوبتکاری به میزان  زمانهای غیر متعارف اداری پیش بینی

  .ه مند می شوندگروه مربوطه مادامی که در زمانهای مذکور انجام وظیفه می نماید بهر

% حداقل عدد جدول قانون نظام 35حداکثر میزان ریالی فوق العاده نوبتکاری جهت مشمولین معادل  •

 .هماهنگ پرداخت پیش بینی شده است
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 : تبصره : زمانهای غیرمتعارف عبارتند از •

  (عصرتا شب و شب تا صبح -سه نوبتی منظم چرخشی )صبح تا عصر  .1

 )شب تا صبح -منظم )صبح تا عصردو نوبتی چرخشی . 2

 )صبح تا شب –دو نوبتی منظم ) عصرتا شب . 3

 )عصر تا صبح –دو نوبتی منظم ) شب تا صبح . ۴

 )یک نوبتی دائم ) عصر تا شب. 5

 )یک نوبتی دائم )شب تا صبح. ۶

   ترکیب دو یا چند حالت از حاالت فوق بصورت متناوب. ۷

دمینی که بصورت غیر منظم و بر حسب نوبت بصورت کشیک یا عناوین آئین نامه فوق مستخ 8بنا بر ماده 

مشابه آن در هریک از حاالت زمانی فوق عهده دار انجام مسئولیت هایی باشند، مشمول این آیین نامه نبوده 

 .و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند شد

 فوق العاده کار با اشعه  

با توجه به گسترش روز افزون کاربرد اشعه )پرتوها( در امور مختلف و ضرورت حفاظت کارکنان در برابر  •

اثرات زیان آور اشعه، به مستخدمینی که در معرض و یا در مجاورت مستمر پرتوها قرار دارند، تسهیالتی از 

از تصویب کمیسیون انرژی قبیل حق اشعه، کسر ساعات کار، مرخصی و استفاده از معافیت خدمتی پس 

اتمی هر دستگاه و براساس دستور العمل شماره یک سازمان انرژی اتمی ایران اعطاء می گردد کارکنانی که 

 ار دارند گروه )ب( شناخته قر پرتوها مجاورت در  در معرض پرتوها قرار دارند گروه )الف( و کارکنانی که

صد تعیین شده توسط کمیسیون مربوطـه و برمبنـای مجمـوع می شوند. فوق العاده کار با اشعه براساس در

مستخدم پرداخت می گردد که حداکثر آن پنجاه  8۷مزایای مشمول کسور بازنشستگی حکم سالحقـوق و 

 %( می باشد50درصد )

 

 پاداش و اضافه كار 4-14-1

  قانون مدیریت خدمات کشوری ۶8ماده  9بر اساس دستورالعمل اجرایی بند  اضافه کار 

 مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابالغی از سوی باالترین مقام دستگاه و یا مقام -1ماده 

ار آنان به مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه ک

 وابط زیر تعیین و برقرار می شود.تایید باالترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ض

 

و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی  مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل

 .1۷۶تقسیم بر 
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( ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع 1۷5حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان ) -2ماده 

 ( درصد حقوق ثابت و 50مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر )

 فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید.

دان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار حداکثر تا بیست درصد کارمن -3ماده 

بیشتر را ایجاب می نماید، بر اساس دستور العمل صادره از سوی باالترین مقام دستگاه از محدودیت سقف 

 ( این دستور العمل مستثنی می باشند.2پنجاه درصد موضوع ماده )

 

ه خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموریت کارمندانی که در اجرای این ماده ب -تبصره 

برخوردار می شوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد و لیکن چنانچه 

مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این آیین نامه شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت 

 ( این دستور العمل بالمانع خواهد بود3) ( و2ماده )

پاداش 

 اختصاص مبلغی به پرسنل جهت گرامیداشت روزهای پرستار، کارمند و کارگر 

  پرسنل از طریق نظام پیشنهادات در تصمیم گیریها مشارکت کرده و پاداش پیشنهاد خود را دریافت

 می کنند

  تشویقات کتبی پرسنل با درج در پرونده آنها 

  آخر سال مسئولینپاداش 

  در حاکمیت بالینی اعطای پاداش به کارکنان به مناسبت موفقیت های خاص، از جمله کسب جایزه

 و ...

 برگزاری مسابقات مختلف و اعطای جایزه به کارکنان 

 پرداخت پاداش به بخش ها به صورت گروهی در صورت کسب رتبه در ارزیابی کیفی و رضایتمند 

امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین  -کشوریقانون خدمات  ۷5ماده 

 ( می باشد.5000معادل)

 

 روند ارتقای شغلی 5-14-1

 

 : 35 ماده



 66 

 : است شکل سه به موسسه در استخدامی رابطه

 رسمی استخدام(  الف

  معین مدت برای پیمانی استخدام( ب

  معین مدت برای قراردادی استخدام( ج

 :1 تبصره

  پیمانی به قراردادی کارکنان وضع تبدیل. است قراردادی یا پیمانی شکل به ورود بدو در استخدام

 امناء هیات سوی از که است دستورالعملی اساس بر رسمی به پیمانی و استخدامی آزمون در قبولی شرط به

 .شود می تصویب موسسه

 :2 تبصره

 برابر شرایط، داشتن صورت در پیمانی خدمت سال شش از پس حداکثر و سال 3 حداقل پیمانی مستخدمین

 .شوند می وضع تبدیل آزمایشی رسمی به امناء هیات مصوب دستورالعمل

 مقدور پیمانی قرارداد تمدید آزمایشی، رسمی به وضعیت تبدیل برای مصوب  شرایط احراز عدم درصورت

 .باشد نمی

 

 :36 ماده

  ذیل شرایط رعایت با کارمند و است سال دو حداکثر و سال یک حداقل آزمایشی رسمی دوره طول

 .  شد خواهد تبدیل رسمی مستخدم به

 تکریم مردم، به خدمت روحیه نوآوری، خالقیت، کار، به عالقه کاردانی، علمی، لیاقت از اطمنیان حصول (الف

 با الزم امتیاز کسب طریق از اداری انضباط و نظم رعایت و آنان مندی رضایت سطح ارتقاء و رجوع ارباب

 موسسه منابع و مدیریت توسعه معاون تائید و بالفصل مدیر پیشنهاد

 الزم امتیاز کسب و آموزشی های دوره طی( ب

 گزینش تائید( ج

 

 :1 تبصره

 را رسمی استخدام به تبدیل یا و خدمت ادامه شرایط کارمند آزمایشی، دوره پایان یا ضمن در که درصورتی

 :شد خواهد رفتار ذیل روشهای از یکی به وی با ننماید کسب

 احتساب با کارمند آزمایشی خدمت مدت حال هر در) الزم شرایط احراز برای دیگر یکساله مهلت اعطای( الف

 (.کرد نخواهد تجاوز سال 3 از مهلت این
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  استخدامی رابطه قطع(ب

 

 :2 تبصره

 .رسد می موسسه امناء هیات تصویب به ماده این اجرایی دستورالعمل

 :39  ماده

 :است ذیل شرایط تحقق به منوط قراردادی یا پیمانی کارمند با مجدد قرارداد انعقاد

  قراردادی یا پیمانی کارمند سازمانی پست بقاء استمرار(الف

 کارمند خدمات از رضایت و عملکرد ارزیابی از مطلوب نتایج کسب( ب

 رجوع ارباب و مردم رضایت جلب( ج

 تصدی مورد شغل زمینه در تخصصی و علمی سطح ارتقاء( د

 :1 تبصره

 نخواهد مقدور قراردادی یا پیمانی کارمند با مجدد قرارداد انعقاد فوق، شرایط از یک هر تحقق عدم درصورت

 .شود می امناءتصویب هیات سوی از دستورالعملی طی ماده این د و ج ب، بندهای ضوابط.بود

 

 :2 تبصره

 و پیمانی کارمندان قرارداد تمدید عدم یا تمدید خصوص در را خود نظریه است ملزم موسسه گزینش هسته

 عدم.نماید اعالم موسسه منابع و مدیریت توسعه معاونت به سال هر ماه بهمن پایان تا حداکثر قراردادی

 .باشد می نظر مورد کارمندان تائیدتمدیدقرارداد منزله به مقرر مهلت تا نظریه ارسال

 

 امكانات رفاهی 6-14-1

 مزایای شغلی

 امکان بستری رایگان پرسنل 

 رسمی و پیمانی پرسنل و سوم در اختیار قرار دادن هزینه مهد کودک برای فرزندان اول و دوم 

 اعطای سبد کاال به پرسنل دوبار در سال 

  برای پرسنل از بدو ورود به بیمارستان تأمین اجتماعیاستفاده از حق بیمه 

  غیر مستمر به صورت پرداخت عملکردی به پرسنلپرداخت مزایای 

 تفویض اختیار به مسئولین 

 امکان ارائه ایده های جدید از طرف مسئولین به مدیران ارشد 
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 شنیدن فعاالنه صحبت های پرسنل توسط مدیران ارشد 

 برخورداری از امکانات مناسب در بخش ها 

 صمیم گیری وامکان مشارکت پرسنل در سمینارها، کمیته ها و همچنین ت... 

  هر ماه طبق رویکرد تعیین شده 28دریافت حقوق 

 امكانات رفاهی

 درمان پرسنل جهت تهیه لباس فرم مناسب وایده آل 

 برخورداری بیمارستان از آژانس 

 وجود امکانات اقامتی در یکی از هتل های مشهد، جهت استفاده همکاران 

 جهت استفاده همکاران وئیت دریکی از هتل های شمال کشوراختصاص یک س 

 اعطای وام های مختلف به پرسنل در صورت نیاز آنها 

 استفاده از بیمه تکمیلی درمان کلیه پرسنل 

 امكانات تفریحی

 اردوهای آموزشی و تفریحی حداقل دو بار درسال برگزار می شود 

 (... امکان استفاده پرسنل با هزینه بسیار کم از امکانات ورزشی.)استخر، سونا و 

 مكانات فرهنگیا

  نمازخانه بیمارستان انی درحنماز جماعت با حضور روبرگزاری 

 برگزاری مراسم ختم قرآن در ماه مبارک رمضان 

 برنامه ریزی برای سفرهای زیارتی قم ، جمکران، کربال، سوریه در طی سال 

 برگزاری مسابقات مختلف و اعطای جایزه 

  فرهنگیبرگزاری کالس های آموزشی، روانشناسی و 

 برگزاری جشن و مراسم ویژه جهت  ایام والدت در بیمارستان 

  عزاداری در ایام شهادت و وفات پیامبران در بیمارستانبرگزاری مراسم 
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 واحد این خاص های بخشنامه و نامه ها آیین دستورالعمل ها، آخرین و جزییات معرفی

 

 اسناد ساماندهی دستورالعمل  

 ثبت داده های اطالعات شناسنامه ای و بخشها در سامانه مدیریت آمار و  دستورالعمل و راهنمای

 اطالعات بیمارستانی

  دستورالعمل و راهنمای کنترل ثبت و بروزرسانی اطالعات پرسنل و تجهیزات پزشکی در سامانه

 مدیریت آمار و اطالعات بیمارستانی

 پزشکی های پرونده های فرم مستندسازی راهنمای 

 در سیستم کامپیوتر موجود است.دستورالعمل های فوق 
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 مدیریت اطالعات سالمتواحد شرح وظایف پرسنل 

 کارشناس مسئول واحد:

 مربوطه سرپرست از الزم دستورالعمل و مشی خط کسب .1

 (بیمارستان آمار کامپیوتر، بایگانی، بیماران، ترخیص و پذیرش)پوشش تحت واحدهای بر نظارت .2

 بیمار ترخیص تا پذیرش زمان در آنها بودن تکمیل و ها پرونده خروج و ورود بر نظارت .3

 قانونی شکایات به پاسخگویی نحوه بر نظارت .۴

 قسمت مکان و جا -وسایل -کار روشهای -پزشکی مدارک فرمهای بهبود درباره تحقیق و بررسی .5

 پزشکی مدارک

 بیمارستانی های پرونده فرمهای کلیه تهیه بر نظارت و درخواست .۶

 بستری بیماران پرونده کنترل سیستم تنظیم .۷

 پزشکی مدارک کمیته مسئولیت بودن دار عهده و بیمارستانی های کمیته در شرکت .8

 مربوطه های کمیته با پزشکی مدارک کیفی تحلیل و تجزیه در همکاری .9

 والدت گواهی و دفن جواز صدور بر نظارت .10

 بیمارستان مختلف واحدهای از پرونده درخواست بر نظارت .11

 دانشجویان و پزشکان تحقیقاتی امور جهت پرونده رتحویل د همکاری .12

 مافوق مقام به ارائه جهت ماهیانه صورت به مربوطه واحد اقدامات گزارش و آمار بررسی .13

 شغلی زمینه در پیشرفتها آخرین مطالعه و تحقیقاتی -آموزشی های برنامه در شرکت .1۴

 نظر تحت افراد عملی و تئوری آموزش .15

 پرسنل اداری وانضباط نظم رعایت در نظارت .1۶

 مربوطه واحد در انسانی نیروی تامین پیگیری .1۷

 هماهنگی با کارکنان مشارکت طرح امتیاز و کار اضافه ساعت محاسبه و پرسنل کشیک برنامه تهیه .18

 ذیربط واحدهای

 پوشش تحت کارکنان ماهیانه و سالیانه ارزشیابی .19

 مربوطه واحد در نیرو جایگزینی مرخصی صورت در و کار تقسیم ریزی، برنامه .20

 .پوشش تحت کارکنان برخورد نحوه و عمکرد بر نظارت .21

 ، مترقبه غیر وقایع ، درخواستها شامل ذیربط مسئولین به مربوطه واحد امور کلیه وگزارش ثبت .22

 نقایص و کمبودها ، حوادث

 پزشکی مدارک و پذیرش رشته کارآموزان به کمک و راهنمایی .23

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور سایر انجام .2۴
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 شرح وظایف کارشناس مدارك پزشکی )امور کدگذاری و کامپیوتر(

 ICD 10 کتاب از جراحی و بیماری های پرونده گذاری کد .1

 جراحی و بیماری ایندیکس کارتهای در اطالعات ثبت .2

 جراحی و بیماری ایندیکس کارتهای بایگانی .3

 محققان به پاسخگویی برای ایندکس کارتهای از استفاده .۴

 کامپیوتر در حسابداری و جراحی -پذیرش برگه به مربوط اطالعات ثبت .5

 کامپیوتر به ورود مهر به ها پرونده نمودن ممهور .۶

 مسئول هماهنگی با محققان کامپیوتربرای از جراحی اعمال و بیماریها درباره آماری گزارشات گرفتن .۷

 مربوطه

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور سایر انجام .8

 شرح وظایف کارشناس آمار مدارك پزشکی:

 بستری های بخش روزانه آمار تنظیم و تعیین .1

 )ها کلینیک پارا)سرپایی و بستری های بخش ماهیانه آمار تنظیم و تهیه .2

 سالیانه آماری های شاخص تحلیل و تجزیه و تنظیم و تهیه .3

 هماهنگی با درخواستی آمارهای مورد در بیمارستان واحدهای و مختلف سازمانهای به پاسخگویی .۴

 مربوطه مسئول

 مربوطه مسئول هماهنگی با ضرورت حسب بر دانشگاه پوشش تحت مراکز سایر به آمار ارسال .5

 )وجود صورت در(کامپیوتر در اطالعات ثبت .۶

 آماری اطالعات زمینه در محققان به پاسخگویی .۷

 بیمارستان مختلف واحدهای آمارهای بایگانی .8

 آنها فوت مدرک بایگانی و شده فوت بیماران به مربوط اطالعات آوری جمع .9

 جاری فایل از شده ترخیص بیماران ایندکس کارتهای نمودن خارج .10

 پزشکی مدارک رشته کارآموزان به کمک و راهنمایی .11

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور سایر انجام .12

 (پذیرش واحد اختصاص) پزشکی مدارك کارشناس - کاردانشرح وظایف 

 مدارک براساس (الکتیو -سرپایی -اورژانس) بستری بیماران جهت پرونده تشکیل و بیماران پذیرش .1

 معتبر

 آنها شناسایی منظور به بیماران خانوادگی نام و نام برحسب الفبایی اندکس کارت تنظیم .2

 پذیرش دفتر در بیمار مشخصات ثبت .3
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 جراحی عمل یا معالجه جهت نامه رضایت اخذ و بیمار کننده اعزام یا آورنده مشخصات ثبت .۴

 کامپیوتر در اطالعات ثبت و کامپیوتر طریق از دهی شماره و بیمار به مربوط اطالعات ثبت .5

 مختلف بخشهای و واحدها به ارجاع جهت مراجعین راهنمایی و بیمار با مناسب برخورد .۶

 پذیرش زمان در بیماران مدارک بررسی .۷

 مربوطه دفتر در متوفیان به مربوط اطالعات و بیماران فوت گواهی ثبت .8

 و پزشکی اطالعات و سوابق از استفاده با دیگر ارگانهای و قانونی پزشکی با مربوط مکاتبات به پاسخ .9

 مربوطه مسئول هماهنگی با

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور سایر انجام .10

 مدارك پزشکی:شرح وظایف بایگان 

 ترخیص حسابداری از شده گرفته تحویل های پرونده تنظیم و تفکیک .1

 قدیم یا جدید شماره اساس بر ها پرونده تفکیک .2

 جدید شماره با ها پرونده کردن پوشه .3

 بیماران پرونده در پاتولوژی -رادیولوژی -آزمایشگاه گزارش الصاق .۴

 شده تعیین استاندارد روش براساس ها پرونده بایگانی امور انجام .5

 تحقیقاتی امور جهت واحد به کننده مراجعه دانشجویان و محققان -پزشکان با همکاری و پاسخگویی .۶

 آموزش و

 سرپایی و اورژانس های پرونده بایگانی .۷

 مخصوص های فایل در بیماران ایندکس کارت بایگانی .8

 نقص رفع جهت مربوطه های بخش به نقص دارای های پرونده ارسال و ها پرونده نقص گرفتن .9

 واحد در ها پرونده خروج و ورود ثبت .10

 اورژانس یا سرپایی  -بستری بیماران برای سفید پرونده تشکیل .11

 مافوق مقام اجازه با راکد بایگانی به مختومه های پرونده تحویل .12

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور سایر انجام .13
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 سالمتمدیریت اطالعات واحد تجهیزات اختصاصی 

 تعداد نام تجهیزات ردیف

 1 فایل بایگانی ریلی ثابت 1

 9 فایل بایگانی ریلی متحرک 2

 1 کشودار جاکارتی )کمد( 3۶فایل  3

 3 کمد بایگانی پرونده های سرپایی فلزی ۴

 1 کمد چوبی زونکن خور 5

 1 فایل فلزی با کشو ۶

 2 کیس کامپیوتر  ۷

 2 مانیتور ال جی ال سی دی 8

 2 موس 9

 2 کی برد 10

 1 کاتر بزرگ 11

 1 پانج اهرمی 12

 1 طرف کشو 2میز کارمندی  13

 3 میز کارمندی یک طرف کشو 1۴

 1 تراست 2۴000اسپیلت  15

 ۴ صندلی چرخان دسته دار 1۶

 

 


