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   خیریه قمربنی هاشم)ع( بیمارستان  کارکنان  جمع به  را شما  ورود

 میگوئیم مقدم خیر

 .است داده   ما به را  بیماران  به  خدمت  توفیق که  ایزدمنان را سپاس 

 فرماید   عطا ما به نیز  را  مسئولیت  این  پذیرش ظرفیت که امیدواریم 

 نکنیم  فروگذاری  تالشی  هیچ   از  بیماران   به خدمت  راه  در نیز  ما و

 از ای گوشه با شما آشنایی هدف با دارید اختیار در که ای کتابچه

 نفعان ذی حقوق ، بیمارستان قوانین و اترمقر مرکز، این های فعالیت

 بیمارستان همکاران از جدیدی عضو عنوان به شما حقوق و اختیارات

 .است شده گرفته نظر در قمربنی هاشم)ع(خیریه 

 . فرمائید مطالعه  دقت با را کتابچه این  است خواهشمند
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یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی است. شهر نیشابور مرکز این شهرستان است. شهرستان  نیشابور  شهرستان

عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان رضوی شناخته  نیشابور پس از شهرستان مشهد با جمعیتی نیم میلیون نفری به 

 .شودمی

 

نام نیشابور بهه سه م معهادن  نهی بها هیهروز  وهرین بهود  و وراشهیدن و شهکا دادن بهه ایهن سهنه ویمتهی امهروز  نیهز از 

سهو ا  شهرسهتان نیشهابور اسهت کهه  فیررروزه مشررهورترینحرهه های ودیمی و سودمند این دیهار بهه شهمار مهی .یهد.. 

 .شهروی جهانی دارد

ریاضههیدان م مههن م م شههاعر و اندیشههمند وایی ایرانههی  خیررام نیشررابوریحکههیم ابههوا فتر عمههر بههن ابههراهیم مشهههور بههه 

ه.  در نیشهابور مشهم بهه جههان ۴۳۹است کهه در سه ر بهین ا مللهی از شههر  ب هزایی برخهوردار اسهت. وی در سها   هه

ه.  پهس از وهها  در گورسهتان حیهر  کهه امهروز  در ۵۱۵گشود و در سا   کیلهومتری شهر  نیشهابور واوهه شهد  روی  ۵هه

اردی هشههت هههر سهها  بعنههوان روز ملههی بزرگداشههت خیههام  ۲۸هرهنگههی ایههران م روز در وقههویم نقههاخ خههای کشههید.  در

 .نیشابوری نامگذاری گردید  است

ه.  متو هد شهد و در  هو  عمهر   ۵۴۰م عهار  م شهاعر م ادیهم ایرانهی در سها   عطررار نیشررابوریشیخ هریهد ا هدین  هه

 یادگههار بههه خههود از را …وههذکر  ایو یهها م من ههر ا  یههر م ا هههی نامههه و خههدما  علمههی و وا یفهها  ارزشههمندی ماننههد   

ه ۶۱۸ سها  در خراسهان بهه مغهوین حملهه بها مقارن وی. گذاشت . در وقهویم هرهنگهی ایهران م داد دسهت از را جهان    .هه

 .هروردین به عنوان روز ملی ع ار نیشابوری نامگذاری گردید  است ۲۵روز 
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 .  از  هر  نارهرا دین شها   ۱۲۶۹ .  بهه دنیها .مهد.. محمهد در سها   ۱۲۲۷” در سها  الملرر “کمررال محمد  فهاری 

کمها  ا ملهک پهس از کشهته شهدن ناررا دینشها  بهرای م ا عهه و ک هم و ربهه بهه اروپها سهفر . قم کما  ا ملک را گرهت

کههرد. در دوران مرفرا ههدین شهها م کمهها  ا ملههک بههه ایههران .مههد و پههس از .ن بههرای مههدوی در کههرب  و بغههداد سههاکن گردیههد 

وی بهه امهر شها  بهه ایهران که این اوامت من ر بهه خلهر .رهاری مهون رمها م .هنگهر بغهدادی و میهدان کهرب ی معه  شهد. 

 …بازگشت و .راری مهون مرفرا هدین شها م میهرزا علهی ارهغر خهان اوابهکم رهور  حکهیم ا ملهکم میهرزا محمهود خهان و 

سهها گی درگذشههت و در بههاگ .رامگهها   ۹۵ .  در سههن  ۱۳۱۹مههرداد  ۲۷کمهها  ا ملههک در روز یکشههن ه .نمههود خلههر را

 .ع ار نیشابوری به خای سپرد  شد

 جغرافیا

سهتان نیشهابورم از شهما  بها شهرسههتان وومهان از شهر  بها منهاران و مشهههد از جنهوخ بها وربهت حیدریهه و کاشههمر از شهر

 ههرخ بهها سهه زوار و از شههما   ههرخ بهها هههاروس از اسههتان خراسههان شههما ی مههرو ب اسههت و در م ههیر جههاد  ابریشههم و م ههیر 

 . باشداهغان تان واوه می-مشهد-ورانزیتی وهران

 هوا و  آب

ههای بینها ود هوای بخشههای بهارو سهروییتم وهدمگا م هدیشهه و حومهه معتهد  و ههوای وهرای و وده اوی کهه در کهو  و در 

.بههاد و  هها نکو  کههه در جنههوخ ایههن شهرسههتان وههرار دارنههد شههور  زار و  اند سههرد اسههتم  ههیکن ده ههتان عشههرواوههه شههد 

سها ها بهر ارهر شهد   یوزدم در بعضه یهن محها مهیگرم یر است بهه خدهود در هدها بههار و پهاایز بادههای شهدیدی در ا

 .شودوز  باد و متی از زراعت اها ی زیر شن م تور می

 مذهب  و دین

 شههیعه و اکثریههت امههامی دوازد  شههیعه مههذهم کههه دهنههدمی وشههکیا را نیشههابور شهرسههتان جمعیههت ٪۹۹م ههلمانان 

 .ر ادیان در شهرستان نیشابور ه تندسای پیروان ۰۳/۰% هازروشتی و ۰۱۶/۰% هام یحی. است اولیت اسماعیلی

 گویش و  زبان

 نیشابوری  ه ه نیشابوریم گوی :ها را ب ینیددر مورد گوی  هارسی زبان نیشابور این مقا ه

گههوی  هارسههی زبانههان ایههن شهرسههتان گویشههی منحدههر بفههرد و خههاد بههین هارسههی زبانههان دیگههر منهها ر اسههت. در ایههن 

شههود. همینههین زبههان ورکههی خراسههانیم و کههردی گههوی  هارسههی و پهلههوی بههه وهههور دیههد  میگههوی  کلمهها  ارههیا 

 .کرمان ی در شهرستان نیشابور رایج است
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 نیشابور  )ع(هاشم بنی قمر خیریه  بیمارستان از  ای تاریخچه

 

واسیس گردیهد.  ۱۳۶۰بیمارستان خیریه ومر بنی هاشم)ع( با همت وایی خیرین در ابتدای انق خ در سا  

در ابتدا به رور  درمانگا  و بعد از مندین سا  بنا به ضرور م پروانهه بههر  بهرداری از بیمارسهتان ووسهب 

وزار  بهداشت و درمان رادر گردید و در ادامه؛ بخ  های زنانم جراحهی و زایشهگا  بهه رهور  گ هترد  

ها در این مرکز عمومی در حا  ان هام  عما جراحی در انواع وخدص ۶۰۰شروع به کار نمود. ماهیانه حدود 

است و خدما  م لوبی از نرر رسیدگی به بیمار مه از  ر  پزشک معا ج و مهه از نرهر پرسهتاران و سهایر 

 کادر بیمارستان به همشهریان ارااه می گردد.

اسهتناد  این بیمارستان از هیچ سازمانم نهاد و... حمایت نمی شود. بیمارستان خیریه ومر بنی هاشهم)ع( بهه

ووانین موجود اع می از  ر  مراجه ذید ح ن  ت به دریاهت وعرهه ها از بیماران اودام می نماید. دسهتگا  

های نراروی مون ادار  نرار  بر درمان دانشکد  علوم پزشکی نیشابور و سازمان نرام پزشهکی بهه عملکهرد 

   م تمر دارند.بیمارستان از نرر استانداردها و وعرهه ها بر بیمارستان نرار

اهمیت بیمارستان خیریه ومر بنی هاشم)ع( همین بس که با ووجه به ماهیت  یر دو تی و بازوی مورر بخ  

دو تی اهرمی جهت نگهداشت متخددین محترم در شهرستان می باشد و مانه اعزام ب یاری از بیماران بهه 

مار و هم سرگردانی در شهرهای دیگر نکته مرکز استان و شهر های م اور می باشد که هم از بابت ایمنی بی

مث تی است. اهمیت وداوم و بقا این مرکز خیریه درمانی که با وعرهه های مدوخ مراکز خیریه بها مشهک   

وخهت در  ۳۰۰هراوان و عدم یاری و کمک از هیچ مرجههم دو هت و موس هه دیگهری بها ووجهه بهه کم هود 

میت است و این امر مهم ووجه م هوو ین شههریم اسهتانی و شهرستان و مراجعه از شهرهای ا را  حااز اه

کشوری را بی  از پی  می  ل د که به هر شکا وانونی ن  ت به یاری رساندن این م موعه و   خهود را 

مع و  نمایند.کلیه پزشکانی که با این م موعه همکاری می کنند هییگونه وجهی در م م دریاهت نکرد  

 در این بیمارستان دریاهت می گردد خدما  ارااه می دهند. و هقب با وعرهه وانونی که

پزشهک  ۴۲نفهر پرسهنام  ۱۲۵سا  هعا یت خهود و بها وعهداد  ۳۸اینک بیمارستان خیریه ومر بنی هاشم با 

م ICUپزشک عمومی و با دارا بودن بخ  های جراحی مردان و زنانم اوا  عمهام زایشهگا م  ۱۲متخدص و 

پاراکلینیک .زمایشگا م ودویربرداری و داروخانهه .مهاد  خهدمت رسهانی بهه  اورژانس و همینین بخ  های

 همشهریان گرامی می باشد.
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 معرفی هیات مدیره و مدیران بیمارستان

 آقای دکتر سیدعلی اکبر مالنوروزی  رئیس هیات مدیره 

 .وای دکتر محمدرضا خوشرو  نایب رئیس هیات مدیره 

 .بادی .وای دکتر ح ن بلقان  بازرس 

 .وای ح ن خیاری  خزانه دار 

 .وای دکتر رضا  رویان  (قائم مقام)نماینده هیات مدیره 

 .وای دکتر نادر شروی  مسئول فنی کل بیمارستان و عضو هیات مدیره 

 .وای خلیلی  حاسجناخ  عضو هیات مدیره)رئیس اداره اوقاف( 

 .وای محمدیان جناخ حاس  عضو هیات مدیره)رئیس اجرائی تکیه ابوالفضلی( 

 .بادی جناخ .وای محمد  عضو هیات مدیره)مدیر اجرائی تکیه ابوالفضلی( 

 سرکار خانم ابروهراخ  مدیر داخلی 

 سرکار خانم ایاز  مدیر دفتر پرستاری 

 سرکار خانم عاملی  مسئول بهبود کیفیت 

 بیمارستان مسئولین فنیمعرفی 

 نادر شرقی آقای دکتر  مسئول فنی کل بیمارستان

 می  محمود دستما .وای دکتر  مسئول فنی رادیولوژی 

 میثم ووامی .وای دکتر  مسئول فنی آزمایشگاه 

 بروی خانم دکتر  مسئول فنی صبح داروخانه

 خانم دکتر روحانی مسئول فنی عصر داروخانه

 خانم دکتر هضلی  طرف قرارداد داروخانه 

 

 

 

 



 واحد منابع انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان 

9 
 

 

 



 واحد منابع انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان 

10 
 

 

 ( Missionت)رسال

 

ز ا یریر ضرمن بهرره گ یرشرته تخصصر  7تخت فعال در   57تخت مصوب و  75 تیبا ظرفاین بیمارستان 

خود را ملزم به  ؛دولت یمال یبه کم  های وابستگ بدون و منیا یپزشک  زاتیمتعهد و تجه، ارکنان مجربک

 داند.  یمتعرفه مصوب طبق  ی به مراجعه کنندگانو درمان یارائه خدمات بهداشت

 ( Visionدورنما )

برا از  یکر یساله به عنروان  5در افق  نیریمردم و خو جلب مشارکت  ستهیخدمات شا هیارا برآنیم تا با

 یم. باش شرق کشور هیریخ یها مارستانیب نیتر تیفیک

 ( Valuesا )ارزش ه

 ی حفظ کرامت انسان

 ی محور  تیفیک

 و کارکنان مار یمنشور حقوق ب تی رعا

 نفعان یاحترام به حقوق ذ 

 کارکنان  یمعنو یتعال  یبرا ایپو  یطیمح  جادیا

 یاجتماع   یریپذ  تی مسئول
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 سیاست های اصلی ردیف
تبعیت و همسویی با سیاست های باال 

 دستی
 ذینفعان کلیدی

 اولویت بخشی ارتقاء ایمنی بیماران، همراهان، پزشکان و کارکنان  .1

استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی 

بیمار/ مدیریت خطر حوادث و بالیا/ مقاوم 

 سازی ساختمان

بیماران/ همراهان/پزشکان/  

 کارکنان

 بیماران/کارکنان اعتباربخشی ملی سالمت اولویت بخشی ارتقاء کیفیت خدمات  .2

 کارکنانبیماران/  منشور حقوق گیرنده خدمت افزایش رضایتمندی مشتریان با نگاه بیمار محوری و مشتری مداری   .3

 بیماران منشور حقوق گیرنده خدمت ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی عادالنه به خدمات   .4

5.  
جذب نیروهای متخصص، کارآمد و با اخالق حرفه ای منطبق بر قوانین  

 سازمان باال دستی

قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و  

 سایر سازمان های باالدستی حسب مورد 
 کارکنانبیماران/ 

6.  
حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان و افزایش توانمندی آنان در  

 مسیر ایجاد سازمان یادگیرنده

قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و  

 سایر سازمان های باالدستی حسب مورد 
 کارکنان

 بیماران/ کارکنان اعتباربخشی ملی ترویج فرهنگ کار تیمی و نتیجه گرایی  .7

 بیماران/ کارکنان اعتباربخشی ملی تأکید بر آداب و اخالق حرفه ای   .8

9.  
ترویج فرهنگ سازمانی گزارش دهی خطا بدون ترس از سرزنش و تنبیه در  

 راستای پیشگیری، پایش و کنترل خطاهای پزشکی 

استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی 

 بیمار
 بیماران/ کارکنان

 بیماران/تولیدکنندگان داخلی  اداره کل تجهیزات پزشکی روز و کارآمد با اولویت تولیدات داخلی با کیفیتبکارگیری تجهیزات به   .10

11.  
 پیش بینی تمهیدات الزم در راستای تأمین انتظارات قانونی چهره ها، 

مقامات و شخصیت ها با حفظ رویکرد عدالت محوری در ارائه خدمات  

 مراقبتی

 مقامات و شخصیت ها چهره ها، وزارت بهداشت 

 بیماران سیاست های کلی نظام سالمت اولویت نگاه اجتماعی به اقتصاد در ارائه خدمات  .12

 بیماران/ کارکنان استاندارادهای هتلینگ وزارت بهداشت  تأکید بر زیباسازی و آراستگی فضاهای فیزیکی بیمارستان  .13

14.  
اولویت، بدون در نظر  رسیدگی به بیماران بد حال و اورژانسی بر اساس 

 گرفتن قدرت پرداخت
 بیماران منشور حقوق گیرنده خدمت

15.  
حفظ و پیشبرد نیت واقفین و جذب خیرین در جهت تعالی اهداف  

 بیمارستان
 بیماران سیاست های کلی سازمان اوقاف
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 ایمنی بیمار 
 :خانم مرجان شفیعیکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار                                      :دکتر نادر شرقیمسئول ایمنی

 می حیاوی بیمارستان درس ر بیمار ایمنی برنامه اجرای اساس بر که ه تند ا زاما  ای م موعه بیمار ایمنی استانداردهای

 .باشد

 و ور ایمن خدما  به که من ر است شرای ی ای اد و بیمارستانها در بیمار ایمنی س ر اروقای م بیمار ایمنی برنامه نهایی هد 

 شود. بیمارستان محیب در ناخواسته کاه  عوارض و اجتناخ وابا های .سیم از جامه محاهرت .ن متعاوم
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 اکبریان  نفیسهکارشناس بهداشت محیط بیمارستان:خانم                   بهداشت محیط بیمارستان 

محیب بیمارستان نق  مهمی در ای اد عفونت های بیمارستانی مرو ب بازی محیب بیمارستان شاما اجزای زیادی می باشد 

و ارگانی م ها از وسایا و محیب .ب یاری از این اجزای وأریرم تقیم در عفونت های بیمارستانی دارند .جهت کاه  انتقا  میکر

سیاست ها و رو  های جدید با ووجه به  .ا را م متدهای نراهتم ضدعفونی واستریلزاسیون مناسم مورد نیاز می باشد

رعایت ارو  بهداشت محیب و به ازی در بیمارستان ع و  بر کم کردن  .امکانا  و و هی   در دسترس باید ودوین شود

نود دررد میکرو ارگانی م ها  .گانی م ها ارر مهمی در زی ایی محیب و جلم اعتماد بیماران خواهد داشتمخازن ووی میکرو ار

در جرم های وابا مشاهد  وجود دارند و هد  از نراهت روزانه محیب ریشه کنی یا کاه  این جرم ها می باشد. باید ووجه 

ونی کنند  نمی ووانند هعا یت ضد میکروبی خود را ب ور داشت در رور  جرم بی  از حد میکروارگانی م داروهای ضد عف

یزم است سیاست های خاری در ارو اط با بکار گیری روشهای مناسم با هوارا زمانی استاندارد جهت  .مناسم اعما  نمایند

 و هیزا  ا و کلیه  وازم و ه ووا ت و ها حمام - اراریه –پرد  ها -رختخوابها -نراهت دیوارها کف پوشها

 طبقه بندی بیمارستان از لحاظ آلودگی  

رو  ها باید جهت احتما  . ودگیم با نوع ضدعفونی اختداری شود. بر این اساس بیمارستانها به مهار من قه وق یم می 

ی ووریه پاویونها و کتابخانه( نراهت عاد -منا قی از بیمارستان ها که وماس با بیمار ندارند )مثا پذیر   Aمن قه  – .شوند

مکان نگهداری بیمارانی که عفونی ن ود  یا ح اسیت باییی ندارند .یزم است رو  هایی جهت نراهت این  Bمیشود  من قه

مکان ها به کار گرهته شود که گرد و   ار ای اد نکند .در این مکان باید هر گونه . ودگی با خون و مایعا  دیگر بدن ضدعفونی 

خ  های عفونی یا بیماران ایزو ه م نراهت با دیگر مواد مناسم و سپس محلو  بC :رد. من قهشد  و سپس نراهت ان ام گی

های ضدعفونی کنند  یزم است جهت جلو گیری از انتقا  و انتشار عفونت هر اوا  باید با وسایا جداگانه نراهت شود 

مکان های محاهرت شد  از و یا اوا  های عمام بیماران با ح اسیت ب یار بای)حفاظت بدور  ایزویسیون(یا سایر  D:من قه

زایمانم بخ  مراو ت های ویژ  م بخ  نگهداری نوزادان نارس و بخ  دیا یز که نیاز به استفاد  از محلو  های  ماوا  های 

ها شرایب بهداشتی بخ   .دورجت و ضدعفونی کنند  داردم یزم است در این مکان ها از وسایا نراهت م زا استفاد  شود

 .براساس .یین نامه واسیس بیمارستان ها بای تی رعایت گردد

 دستورالعمل شستن دستها

مهمترین عاما انتقا  عفونتهای بیمارستانی دست . ود  است. با ش تن مکرر و رحیر دستها با .خ و رابون . ودگیهام  

سلو های مرد  و باکتریهای موجود روی پوست ش ته میشوند ش تشوی رحیر دستها بهترین را  پیشگیری از انتقا  عفونتها 

ش تن نمیشود. ش تن دستها موجم پیشگیری از انتقا  عفونت از است. پوشیدن دستک  به هیچ عنوان جایگزین دست 

 .بیمار به پرستار و با عکس همینین از پرسنا به سایر همکاران و از بیمار به بیمار دیگر میگردد

 شستن دست در موارد زیر الزامی است:

 : o و ا و بعد از مراو تهای پرستاری و پزشکی 

 o ایعا  دهعی و پان مان و وسایا . ود  بیمار پس از وماس با خونم ورشحا  و م 
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 o   و ا و بعد از پوشیدن دستک 

o  پس از مراو ت از بیماران عفونی و یا م تعد عفونت 

 O و ا از وماس با  ذا یا داروی بیمار 

 o  پس از وزریر جهت بیمار 

o  و ا از ان ام پروسی رهای درمانی 

 : ندی پسماندهای پزشکی ب طبقه

   بندی پ ماندهای پزشکی به شرح زیر است   قه 

 .پ ماندهای ناشی از مراو تهای پزشکی )پ ماندهای پزشکی ویژ ( -خ .عادی )ش ه خانگی( -ا ف

 پسماندهای پزشکی ویژه:  

.ور ناشی از بیمارستان هام مراکز بهداشتیم درمانیم .زمایشگا  های وشخیص   یم و سایر  به کلیه پ ماندهای عفونی و زیان

مراکز مشابه که به د یا بای بودن حداوا یکی از خواد خ رنای از و یا سمیتم بیماریزاییم وابلیت انف ار یا اشتغا م 

  .خورندگی و مشابه .ن که به مراو ت ویژ  )مدیریت خاد( نیاز دارندم گفته میشود

پ ماند  -۴ماند شیمیایی و دارویی پ - ۳پ ماند ویز و برند  - ۲پ ماند عفونی - ۱  چهار دسته اصلی پسماند پزشکی

 .عادی

  .وفکیک انواع مختلف پ ماندهای پزشکی برح م مهار دسته ارلی از یکدیگر ضروری است

  .پ ماندهای حاوی هلز  سنگین خ رنای باید به  ور جداگانه وفکیک شود- 

کتیو و نرایر .ن خارس کردن .ن ممنوع در رور  مخلوط شدن پ ماند عادی با یکی از پ ماندهای عفونیم شیمیاییم رادیوا- 

هایی ورار داد  شوند که شرایب مندرس  هام ظرو  یا محفره پ ماندهای پزشکی ب هارله پس از وو ید باید در کی ه - .است

 .دراین بخ  را دارا باشند

 ی پ ماندهای عفونی ودر روروی که از رو  اووک و برای ودفیه پ ماند استفاد  میشود یزم است که کی ه پ ستیک - 

Box Safety وابا اووک و کردن باشد. 

 ای رور  پذیرد که امکان هییگونه نشت و سوراخ و پار  شدن را نداشته باشد گونه بندی پ ماند پزشکی ویژ  باید به ب ته 

ن اید پی  از ودفیه یا دهه هشرد  ها  های حاوی پ ماندم معمویً ح م زیادی را اشغا  میکنندم این ب ته از .ن ایی که ب ته

 ..وری و وفکیک میگردد اعضا و اندامهای و ه شد  بدن و جنین مرد    ر احکام شرع جمه .شوند

 .های مورد وایید ورار داد  شوند پ ماندهای وفکیک شد  باید در ظرو  و کی ه 
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 کارشناس بهداشت حرفه ای:خانم مهندس انجیدنی بهداشت حرفه ای بیمارستان                                           

ای است ازعلم بهداشت وع ارو ت از شناساایم ارزیابی و کنتر  عواما ای یا س مت شغلی یا س مت کار شاخهبهداشت حرهه 

س مت نیروی زیان .ور موجود در محیب کار به همرا  مراو ت های بهداشتی درمانی به منرور سا م سازی محیب کار و حفظ 

بهداشت حرهه ای را می ووان به  ور خ ره علم و هنر .باشدای ورکی ی از علوم پزشکی ومهندسی میکار. بهداشت حرهه

وامین س مت در محیب های شغلی وعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرهه ای یا متخدص س مت شغلی ک ی است که 

 .ا مخا ر  .میز شغلی را به عهد  داردوظیفه شناساییمارزشیابی و حذ  یا کنتر  عوام

نگهداری و به ود حداکثر س مت ج میم روانی و اجتماعی کارکنان مشا ا مختلفم از  ریر پیشگیری از خ را  وهدید 

باشد. کارشناس بهداشت کنند  س مت کارگرانم م ا عه شرایب نامناسم محیب کار و اررا  سوی .ن بر وندرستی .نان می

.ور محیب کار و نیز دراین زمینه هعا یت داردم با شناختی که ازمحیب کارم هرایندهای کاریم خ را  وعواما زیانای که حرهه 

گذارند داردم از  ریر بررسیم ارزیابیم انداز  گیری وکنتر  عواما زیان .ورمحیب واریراوی که این عواما بر س مت شا لین می

برمی .ید. مهندس بهداشت حرهه ای در رور  شناسایی بیماری های حرهه ای کارم درردد سا م سازی وبه ازی محیب کار

 .در شا لینم .نها را برای وشخیص و عی و درمان نزد پزشک می هرستد

 : عواما زیان .ورمحیب کار که شناسایی و کنتر  .نها یکی از وظایف ارلی مهندسی بهداشت حرهه ای استم ع اروند از

حیب کارشاما سروردام گرما و ر وبتم سرمام اروعا م هشار )کم ودواهزای  هشار(م عواما زیان .ور هیزیکی م •

 ا کتری یته  و یونیزان هایاشعه بنف م ماورا اشعه ورمزم مادون روشنایی )کم ود واهزای  نور(م اشعه

 ...و  ارماسیدهاوبازهام هلزا  وعواما زیان .ورشیمیایی محیب کارمانندگازهام بخارا م دود ومهمگرد  •

 ... ها وهام باکتریهام انگاهام وارچعواما زیان .ور بیو وژیکی محیب کارشاما ویروس •

های نامناسم بدن حین کارم بلندکردن وحما باربی   عواما زیان .ورمکانیکی وارگونومیک محیب کارم شاما  پوزیشن  •

 ......ی  مورد استفاد م و هیزاوی که مناسم  راحی نشد  باشندودم ازم س وح کارشاما میزم رند یم ابزار.ح از

 هاماروقای وون یه هاوشویر زیردستانم همکارانم کارهرمام با کارگر  عواما زیان .ور روحی وروانی محیب کارمانند روابب •

 ...و شغلی رضایت شغلیم

 ایهای بهداشت حرههها و هعا یتبرنامه

  از     ور خ ره ع ارونداست که به هایی درنررگرهته شد  ای برنامه هد  هو  در بهداشت حرهه به منرور دست یابی به  

 ن  برای کلیه کارکنا ادواری (  -)و ا از استخدام  معاینا  پزشکی  ان ام  

    ایمنیهای مربوط به حفاظت هنی و  برنامه 

  محیب  به ازی  و  کنتر ی  های رح   ٔ  .ور محیب کاروارااهشناخت و ارزیابی عواما زیان  محیب کار بهداشتهای مربوط به  برنامه 

 کار 

 شناسایی مخا را  شغلی/بیماریهای شغلی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 کنترل عفونت:خانم سیما صنیعی کارشناس                   عفونت های بیمارستانی

 رابطین کنترل عفونت :

 جراحی مردان : امیرحسین حسین آبادی  

 : نسرین عارفخانی  ICUو  جراحی زنان

 اورژانس : وجیهه توالیی 

 آزمایشگاه : فاطمه صادقی 

 زایشگاه :  فاطمه فسنقری 

 اتاق عمل : الهام محسنی

 وظایف:

 نظارت بر شستشوی دست پرسنل •

پر کردن چ  لیست شستشوی دست به  •

 صورت فصلی 

نظارت بر گندزدایی وسایل و بخش با  •

 استفاده از محلولهای مشخص شده

 پیگیری نیدل استی  ها در شیفت •

پیگیری و ثبت عفونت های بیمارستانی در  •

صورت عدم حضور سوپروایزر کنترل 

 عفونت

 بیمارستانی آگاهی از سامانه عفونت های  •

 .نوعریف عفونت های بیمارستانی و انواع  

بشر از ابتدای شروع زندگی بهر کهر  خهاکی همهوار  در حها  م هارز  در برابهر عوامها   یعهی مثها سهرمام گرمها و ب هیاری 

از عوامهها بیمههاری .هههرین و عفونههت زا بههود  اسههت زمانیکههه ان ههان حاضههر بههه و ههو  ضههعف و شک ههت باشههد از مووعیههت 

 .ممتاز کنونی محروم گردید  و با نابودی ودری ی ن ا خوی  روبرو خواهد شد

بیهان مهی کنهد امها بهرای وشهریر ابعهاد  وعریهف  غهوی عفونهت را هاسهد شهدن یها برگشهتن  عهم میهزی هرهنه عمیهد در

 .وخددی ور به ذکر برخی وعاریف وخددی می پردازیم

اخهت   در ع اهم حیهاوی )درجهه حهرار  و وغییهر وعهداد گل و ههای حضور ارگانیزم ههای بیمهاریزاای کهه وادرنهد  -1

 .خون( و حا ت وعاد  و ووازن   یعی بدن ای اد نماید

جهایگزینی عوامها بیمهاریزا شهاما انهواع بهاکتریم ویهروسم وهارچ و .نگلهها در و همتهای مختلهف بهدن میزبههان را  -2

 .عفونت گویند

انی بهروز مهی کنهد کهه عامها بیمهاریزا بهه بهدن میزبهان وارد شهد  و پس در جمه بندی می ووان نتی ه گرههت عفونهت زمه 

 .سی تم ایمنی را وحریک نماید. ارر این مقابله نیز  ا  اً به اخت   در عما کرد   یعی بدن ار ا  می شود

ذکر این نکتهه ضروری هت کهه اگهر عامها مههاجم بتوانهد ب هور زنهد  و هعها  در خهارس از سی هتم ایمنهی بهدن ههرد بهاوی 

بماند حا ت حاد بیماری بروز کهرد  امها در رهورویکه وارد ایهن سی هتم شهد  و بهرای مقاومهت در برابهر انههدام خهود نق هه 

 .ای از بدن میزبان را برای و مه انتخاخ کند. حا ت مزمن بیماری مشاهد  خواهد شد

اه  مقاومهت عمهومی بهدن پس حارا .نکهه در ابهت  بهه یهک عفونهت عه و  بهر وابلیهت پهذیر  بیمهاری در ان هان و که 

 زوماً ودر  بیماریزایی میکروخ مههاجم نیهز بایهد در حهد کهاهی باشهد. وها بتوانهد زمینهه م هاعدی در بهدن بهرای ابهت ی بهه 

بیمههاری ههها را هههراهم نمایههد. بههدن مهها بههرای دهههاع در برابههر میکروارگانی ههم ههها بههه عنههوان عوامهها ای ههاد کننههد  عفونههت 

 ز ویروس هام باکتریهام ریکتزیاهام وارچ ها و انگا ها()عواما عفونی مهم ع اروند ا
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 .م هز به مکانی م های دهاعی و موانه بازدارند  مهمی بشرح زیر می باشد

  .ویژ  و اسید های مرخ و  یزوریم ها می باشد PH پوست او ین سد دهاعی بدن است که دارای-۱        

دسههتگا  هووههانی وههنفس بهها حرکهها  مههداوم مژکههها و ورکیههم ویههژ  و  PH سهه وح مخهها ی  معههد  بهها وغییههرا  -۲

 .ورشحا  بزا  و م اری مختلف بدن عما می کند

سی ههتم ایمنههی  عمهها کردهههای اختدارههی و  یههر اختدارههی سی ههتم دهههاعی در خههارس از بههدن نقهه  خههود را   -3

ع هور از موانهه بازدارنهد  ایفا می کند عواما عدید  و گونهاگون وهادر بهه وضهعیف و یها انههدام ایهن مکانی هم هها و

  یعههی بههدن ه ههتند کههه اخههت   در عمهها کههرد هههر یههک از سهه وح هههو  من ههر بههه بههروز بیماریهههای خارههی 

 .خواهد شد

تمامی عوامل فرصت طلب و بیماریزا برای ایجاد بیمرراری در فرررد یکرری از راههررای زیررر را برررای ورود برره برردن  

 .ما را انتخاب می کنند

 .ریر ورشحا  بدن مثا ادرارم خلبم مری و ورشحا  زخم های بازاز   :ا ف( وماس م تقیم

 .وماس با وسایا و ابزارها مانند ظرو م ملحفهم و هیزا  و ابزارهای   ی مشتری :خ( وماس  یر م تقیم

شههاما ان ههانم حشههرا  و برخههی عوامهها بیمههاریزای محی ههی )گههرد و   ههار/ .خ و هههوا(  :س( سههرایت از حههاملین و نههاولین

  .وادرند براحتی عفونت ها را از هردی به هرد دیگر منتقا نمایندکه 

اهههراد ب ههتری در بیمارسههتان در مههد  زمههانی کههه در بیمارسههتان ب ههر مههی برنههد بههه .ن م ههت  مههی شههوند و ورههاهرا  

 بیماری ممکن است در حین ب تری بهودن و یها بعهد از مهرخص شهدن بیمهار بهروز کنهد. معمهویً عفونهت ههایی کهه بعهد از

 ۴۸ساعت ظهاهر مهی شهوند را بهه عنهوان عفونهت ههای بیمارسهتانی ولمهداد مهی کننهد و اگهر در مهد  کمتهر از  ۷۲وا  ۴۸

ساعت بعد از ب هتری شهدن بیمهار عفهونتی اوفها  بیفتهد احتمها  اینکهه ههرد در هنگهام پهذیر  در بیمارسهتان در مرحلهه 

 مهر  و نهاووانی – به هودی شهدن  هوینی –ینهه هها کمون .ن بیماری ب ر می بهرد  اسهت مهی باشهد . باعها اههزای  هز

 .شود می بیماران

در مههورد بیمههارانی کههه بعههد از وههرخیص دمههار عفونههت مههی گردنههد زمههانی ایههن بیمههاران در وعریههف عفونههت بیمارسههتانی 

  گن اند  می شوند که

خارههی رههور  نگرهتههه روز پههس از وههرخیص بیمههار کههه بههه علههت داخلههی ب ههتری بههود  هههیچ اوههدام جراحههی  ۱۰-۷ا ههف( 

 .است

بههرای بیمههار کههار گذاشههته نشههد  باشههد ماننههد    Implant خ( وهها یههک مهها  پههس از وههرخیص بههه علههت جراحههی کههه

 .یپاراوومی م .پاندکتومی و هرنی

کهار گذاشهته شهد  باشهد مثها عمها ههای ارووپهدی کهه پهیچ  Implant س( وا یک سا  بعد از جراحی کهه بهرای بیمهار 

 .. کار گذشته می گرددو پین و پ ی و ..

اهرادیکههه در معههرض ابههت ی بههه عفونههت بیمارسههتانی ه ههتند. در کهها سههه گههرو  در معههرض خ ههر ابههت ی بههه عفونتهههای 

 .بیمارستانی می باشند

              بیمار  -۱

 پرسنا سی تم درمانی -۲

 جامعه -۳
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  خانم لیال ترابیدبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا: 
 دستور کار و اهدا  کمیته مدیریت خ ر حوادث و ب یا 

 بررسی و وعیین بحران ها و ب یا محتما در من قه-۱

 ودوین برنامه م تند جهت مقابله با بحران و ب یا-۲

 جانشین های وعیین شد ودوین برنامه هراخوانی اعضای ویم پاسخ اض راری و -۳

 نرار  بر ان ام وظایفم م وو یت ها و اختیارا  اعضای ویم پاسخ اض راری در زمان بروز بحران -۴

 هعا  سازی برنامه در زمان بروز بحران -۵

 نرار  بر برگزاری مانورهای هرضیم مانور .و  نشانی و وخلیه-۶

 اسم نق  ها و م ؤو یتها در برنامه مربو ه نرار  بر .موز  کاما ومامی کارکنان بیمارستان به ون-۷

 نرار  بر اجرای دویر و همه جان ه ضوابب استاندارد امداد درمانی درمان و بازووانی بیماران سوانر و هوریت ها-۸

 وقویت عملکرد بیمارستان در راب ه با سوانر و هوریت های پزشکی-۹

 استفاد  امداد درمانی و درمان در زمان وووع حوادث  یر مترو هبررسی هضاهای ا را  بیمارستان جهت  -۱۰

 وعیین شرح وظایف اعضای کمیته سوانر و حوادث و کارکنان مرکز درمانی در مدیریت بحران -۱۱

 .مادگی م تمر واحدها و بخ  های مربوط به حوادث و سوانر براساس ضوابب اع م شد  در حد اع  و هیز بیمارستان و -۱۲

 مشارکت هعا  و مورر و همه جان ه در این امور

 وهیه ا گوریتم جانشین م وو ین واحد های مختلف بیمارستان در حوادث  یر مترو ه  -۱۳

 وشکیا ویم های امداد رسانی و .موزشهای یزم در مواجهه با حوادث  یر مترو ه  -۱۴

مارستانی که ورجیحا وابلیت ارو اط با م وو ین محلی و برنامه ریزی برای ای اد یک سی تم ارو ا ی کار .مد درون بی -۱۵

 ستاد استان را دارا باشد

 بررسی استحکام ساختمانی و پیگیری در خدود اهزای  ضریم ایمنی در مقابا حوادث  یر مترو ه -۱۶

یها م حوادث  یر نرار  بر اجرای دویر کلیه ضوابب و دستورا عملهای مربوط به حوادث و سوانر و هوریتها مانند سوختگ-۱۷

مترو ه م م مومیتها م حوادث شیمیایی م  م رزمی و امثا  هم در حدود مشارکت هعا  و مورر و همه جان ه بیمارستان در این 

 و یا موراد
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مکان ها را از نرر پتان یا خ ر .و  سوزی و استانداردهای خامو  کنند  ها به سه دسته کم خ ر  N.F.P.Aسازمان 

(Low( م با خ ر متوسب)Moderate(و پرخ ر )High به شرح ذیا وق یم نمود  است ) 

  Low کم خ ر (۱

مکان با خ ر کمم مکانی است که ونها مقدار کمی مواد وابا احترا  در محا وجود دارد و در نتی ه .و  سوزی کومکی پی  

بینی خواهد شد. مکان های اداریم اوا  های درس مدارسم کلی اهام سا ن مونتاژ و نرایر .ن در گرو  مکانهای کم خ ر ورار  

 دارد. 

  Moderateخ ر متوسب یا معمو ی  (۲

مکان با خ ر متوسب مکانی است که میزان مواد وابا احترا  در محا ب ور متوسب باشد و در نتی ه .و  سوزی در حد 

متوسب وابا پی  بینی است. پارکینهم محا های نمای م ان ارهای و اری و نمایشگا  اووم یا و نرایر .ن در گرو  مکان 

 های خ ر متوسب ورار دارند. 

   High پرخ ر کانم یا زیاد خ ر (۲

در این مکان ها میزان مواد وابا احترا  موجود در .ن ن  تاً زیاد است و در نتی ه .و  سوزی وابا ووجهی پی  بینی می 

شود. مکان های پرخ ر از جهت استانداردهای مربوط به خامو  کنند  های بیشتر شاما  مکانهایی است که با مواد سلو زی و 

 موخ سروکار دارند.
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 دلیل  انتخاب میزان خطر مکان ردیف 

 مواد قابل اشتعال Highپرخطر  مکان یا زیاد خطر انبار مواد شیمیایی . 1

 تراکم مواد Highپرخطر  مکان یا زیاد خطر انبار داروخانه .2

 حوادث گذشته Highپرخطر  مکان یا زیاد خطر الندری .3

 Highپرخطر  مکان یا زیاد خطر آزمایشگاه  .4
بدلیل تجهیزات برقی و با 

 ارزش

 Highپرخطر  مکان یا زیاد خطر رادیولوژی .5
بدلیل تجهیزات برقی و با 

 ارزش

 Highپرخطر  مکان یا زیاد خطر واحد های درمانی .6
کپسول های طبی قابل 

 اشتعال

 دانسیته باال مواد Highپرخطر  مکان یا زیاد خطر بایگانی پرنده ها  .7

 حرارات تجهیزات Highپرخطر  مکان یا زیاد خطر موتورخانه .8

 مواد قابل اشتعال Moderateخطر متوسط یا معمولی  پارکینگ .9

 تجهیزات برقی Lowخطر کم  واحد های اداری . 10
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 قوانین و مقررات اداری  و مالی بیمارستان 

 حقوق و مزایا:

 طرح طبقه بندی مشاغل و زیر نظر اداره کل تعاون ، رفاه و امور اجتماعی است .این بیمارستان دارای 

   پااره واات یاا سااعتی ،اارارداد کاار مواات ، رسامی)کاه کاار ر باه اعتباار اارارداد کاار )طبا  بششانامه  کلیه دریافتهاای ااانونی 
 دریافت می نماید عبارت است از :

 شغل مزد           -

 هرتب مزد           -

 مزد سنوات           -

در آن اارار  رفتاه مساسابه  ارداد مواات و رسامی که هر سه مورد طب  جدول مزد هار ساال بار اسااو  اروه و رتباه ای کاه کاار ر
 می شود .

 .  دریاهت می کنندعیدی  به رور  کاما  پرداخت حقو  و مزایا بدور  ماهیانه رور  می گیرد . کارگران در پایان سا   

 روز پرداخت می شود .   ۳۰روز حقو  براساس    ۳۰روز و    ۳۱روز حقو  براساس    ۳۱در ماههای  

  می  محاس هوعیین شود به ن  ت ساعا  کار ان ام یاهته    )ورارداد پار  ووت(مزد و مزایایی که بدور  نیمه ووت و یا کمتر از ساعت وانونی

 .  گردد

 می گیرد .  به شرح ذیا پرداختکار را به رور  نوبتی ان ام دهد نوبت کاری به وی  م  منانیه کارگر  

 رابت  مزد  براساس  %۱۰  باشد  عدر  و  ر ر  در  وی  شیفتهای  منانیه            -

 % ۱۵  باشد  شم  و  عدر  و  ر ر  در  وی  شیفتهای  منانیه            -

 %۲۲  گیرد  ورار  شم  و  عدر  یا  و  شم  و  ر ر  یا  وی  شیفتهای  منانیه            -

 %۳۵  گیرد  ورار  شم  در  منحدراً  وی  شیفت  منانیه            -

پردااات باه کارکناان واجاد شارای  ماهیاناه  حا  مکا ن و اوارباار ، حا  عاملاه منادیمزایای رفااهی و انییازه ای کاار ر از ابیال 
 می شود .

 حق اوالد:

روز رساایده اساات بااا  720رساامی  کااه دارای فرزنااد هکااتند و جماام سااواب  بیمااه ای آنهااا بااه -اااراردادی-کلیااه کار ران)پاااره وااات
 بهره مند شوند. دریافت ح  اوالدمراجعه به واحد کار زینی و ارامه مدارک مورد نیاز می توانند از 

ی اشاتغال باه تسلایل مای تواناد از دریافات حا  اوالد بهاره مناد سال تمام باشاد کاار ر باا اراماه  اواه 18در صورتی که سن فرزند 
  ردد.
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 :ساعات کاری کارکنان

 می باشد. 13:00تا  7:15و روزهای پنجشنبه از  14:00صبح تا  7:15شروع شیفتهای اداری از 

 باارای و 19:30 تااا 13:30 علاار شاایفت باارای ، 13:30 تااا 7:30 ساااعت از صاابح شاایفت باارای بیمارسااتان درمااانی شاایفتهای شااروع
دایقاه باا تااایر ااار   15حضاور داشاته باشاند و  دایقاه زودتار 15بارای تغییرتساول . باشاد مای صابح 7:30 تاا 19:30 شا  شیفت
 شوند.

 مرخصی استحقاقی و استعالجی:

 اردیبهشت  جزء تعطیالت رسمی کار ران به حکاب می آید . 11عالوه بر تعطیالت رسمی کشور روز کار ر) 

 روز مرالی استسقاای بهره مند می شود 30کار ران اراردادی و رسمی سالیانه از 

روز مرالاای اسااتسقاای ماای تواننااد اسااتفاده کنند)البتااه بنااا بااه تعااداد شاایفت متغیاار  15روز درماااه سااالیانه  15کااار ران اااراردادی 
 اواهد بود 

 .روز مرالی در سال ذایره نمایند 5/4روزه  15و کار ران ارارداد روز  9نمی توانند بیشتر از اراردادی و رسمی ن کار را

 نسوه استفاده از مرالی بدون حقوق کار ران بایکتی با اجازه مکئول مربوطه و مکئولین بیمارستان باشد .

 پرسنل در موارد:

 دامم ازدوا         -1

 فرزندان و مادر و پدر ، کرهم فوت         -2

 روز مرالی با استفاده از مزد را دارند . 3ح  براورداری از 

 .مدت مرالی استعالجی که با تأیید سازمان تأمین اجتماعی باشد جزء سواب  کار و بازنشکتیی کار ران مسکوب اواهد شد

   مقررات اداری و مالی پیوست می باشد.فرآیند های استفاده از مرالی استسقاای و استعالجی در پایان 

 امکانات رفاهی

 و خانواد    پرسنا  ب تری  جهت  وخفیف  امکان         -۱

       پرداخت هزینه  با  مهدکودی  از  استفاد          -۲

 اجتماعی   وأمین  بیمه  حر  از  استفاد          -۳

 کمیته ها  و  سمینارها  در  پرسنا  مشارکت  امکان         -۴

 وواور-بلیب استخر نیم بهای   از  استفاد          -۵

 ر  نیاز .نها دررو  پرسنا   به  مختلف  های  وام  اع ای  -۶
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 پاداش

 کار ر و ماما ، پرستار روز  رامیداشت جهت پرسنل به مبلغی ااتلاص        -1

 آنها پرونده در در  با پرسنل کتبی تشویقات       -2

  مترون و مدیربیمارستان  زارش از بعد نقدی های پاداش       -3

 پرسنل برای آل ایده و مناس  فرم لباو تهیه       -3

 ضوابط بیمارستان

 می باشد .طب  تعهد نامه شغلی اسالمی در مسی  کار الزامی  و شرعی موازین رعایت    -1

 . باشد میتایم س / غیاب و حضور برنامه مبنای بر حقوق پرداات سیکتم    -2

 . شود می  تنظیم هفتیی/ماهیانه صورت به مشتلف و بشش های واحد در کاری برنامه مرکز این در    -6

   پرسنل در شیفت های مشتلف طب  ضواب  تعیین شده بیمارستان می باشد .ارو و ورود ساعت    -7

 مرالاای بر ااه ، مربوطااه سرپرساات بااا الزم هماااهنیی از پااس بایکاات ماای بیمارسااتان از ااارو  باارای اضااطراری مواااام در  -8
پرساانل درمااان بااه دفترپرسااتاری داده و پرساانل اداری بااه ماادیریت و در شاایفت علاار و  شااده امضاااء ایشااان توساا  پرساانل ساااعتی

 . ش  به سوپروایزر تسویل می دهند

از شیفت/مرالاای ساااعت مرالاای ساااعتی درماااه بااا حقااوق و بیشااتر از آن  2الف:پرساانل اااراردادی و رساامی:مجاز بااه اسااتفاده از 
 ککر می  ردد.

 ساعت مرالی ساعتی درماه با حقوق و بیشتر از آن از شیفت ککر می  ردد. 1مجاز به استفاده از ب: پرسنل پاره وات:

 در تمامی ساعات کار الزامی است . و کارت شناساییین شده تعی فرم لباو از استفاده    -9

 ارفتن  اواهی اساتعالجی از پزشاا معاالا و باا اراماه باه ساازمان تاأمین اجتمااعی مای توانناد در صورت بیماری ، کارکنان باا  -10
 از مدت زمان آن بعد از اعالم به امور اداری به عنوان مرالی استعالجی استفاده کنم.

 انجام امور بیمار به بهترین نسو و براورد مسترمانه با بیماران ، جزء وظایف کارکنان است .-11

 بیماران اورژانکی بدون در نظر  رفتن نوع جراحت و یا بضاعت بیمار پذیرش-12

 رعایت منشور حقوق بیماران -15

 بیمارتوسعه ادمات اابل ارامه به -16

 بیمارجل  رضایت -17
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 ارتقاء و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداری -18

 رعایت اصول حرفه ای کار و ااالق کاری -19

 مکئولین مافوقهم اری مکتمر با -20

 مسیر ارتقاء شغلی

تاااکنون دارای طاارح طبقااه بناادی مشاااغل و زیاار نظاار اداره کاال تعاااون ، کااار و رفاااه  63از سااال  امربناای هاشاام )ع  بیمارسااتان
ناد ، اجتماعی می باشد و همه مشاغل بلورت واضاح و مشاشت توضایح داده شاده و ویه ای هاای هار طبقاه  اروه بنادی  ردیاده ا

 است.توضیح داده شده  امربنی هاشم)ع همچنین شرای  احراز آن در کتاب طبقه بندی مشاغل بیمارستان 

مزد شغل ، مزد  روه و مزد رتبه ، بر اساو جدول مازد اداره کال تعااون ، کاار و رفااه اجتمااعی هار ساال افازایش پیادا مای کناد کاه 
 نیز ضمیمه می باشد . 98جدول سال 
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 آئین نامه انضباطی کار

 مقدمه: 

به منرور ای اد محی ی سا م در جهت اهزای  کارایی و به ود کمی و کیفی هعا یت ها و بر حذر داشتن کارکنان از بی نرمهی 

هاشهم )ع( بهر اسهاس مقهررا  اره حی ن بیمارستان ومر بنی کناو کم کاری و ون یه کارکنان خا ی م.یین نامه انض ا ی کار

وهانون کهار  ۲۷مهاد   ۲هها موضهوع و دهر   ها و .یین نامه های انض اط کار در کارگا  وعیین موارد ودور و نقض دستورا عما

مشتما بر ش  هدا به شهرح زیهر وهدوین گردیهد  و  موزیر کار و امور اجتماعی ۱۵/۱۰/۱۳۸۸جمهوری اس می ایران مدوخ 

 یاست محترم بیمارستان و هیوت مدیر  اجرا خواهد شد.پس از وااید ر

 فصل اول: کمیته انضباط کار

مرکهم از  "کمیتهه انضه اط کهار "کمیته هایی وحهت عنهوان  کنانمبه منرور رسیدگی به وخلفا  انض ا ی کلیه کار -1ماده 

 اعضای زیر وشکیا خواهد شد.

 نفر نمایند  کارهرما ۲ -

 نفر نمایند  کارگران  ۲ -

 یک نفر نمایند  ازمیان سر پرستاران به انتخاخ سر پرستاران -

 را بر عهد  داشته باشند. هرد مند ی ه تند که وحت هر عنوان م وو یت ادار  یک یاکنانمنرور از سرپرستاران کار -1تبصره 

در هنگام انتخاخ نمایندگان م اهرادی نیز به عنوان اعضای علی ا  د  وعیین می شوند که وا در رهور  و هه راب هه   -2تبصره 

 عضو ارلی برای باویماند  دور  م ح م مورد جایگزین می گردند.

 نتخاخ م دد .نان ب مانه می باشد.سا  است و ا ۲مد  عضویت درکمیته های انض اط کار  -2ماده 

عضو رسمیت یاهته و ودمیما  .نان با اکثریت .رای معت هر اسهت.منانیه  ۳جل ا  کمیته های انض اط کار با حضور  -3ماده 

کمیته انض اط کار به د یا عدم حضور اعضای در دو جل ه متوا ی رسمیت پیدا نکند موضوع م تقیم از  ر  ذینفه وابا  رح 

 جه حا اخت   خواهد بود.در مرا

کمیته های انض اط کار در او ین جل ه از بین خود یک نفر به عنوان رایس م یک نفر به عنوان نایم رایس و یک نفر  -4ماده 

اعه م مهی  محابه عنوان دبیر انتخاخ نمود  و مشخدا  م سمت اعضای و موجودیت خود را کت اً به واحد کار و امور اجتماعی 

 نمایند.
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اعضای کمیته های انض اط کار ع و  بر وابعیت ایران و ودین به دین م ین اس م و یا یکی از ادیهان رسهمی کشهور و  -5اده م 

 ۱۰سا  م و حداوا  ۳۰وعهد به نرام و وانون اساسی جمهوری اس می ایران باید دارای حداوا مدری وحدیلی دیپلم م حداوا 

 سا  سابقه کار باشند.

میته م یک نفر از نمایندگان انتخابی کارهرما می بای ت .شنا به م ایا حقووی بود  و ورجیحاً دارای  ی هانس درهر ک –تبصره 

 حقو  باشد.

 ان ام وظیفه در کمیته های انض اط کار با حفظ سمت می باشد.  -6ماده 

 ن خه ونریم و با ورویم زیر ووزیه می گردد  مهارودمیما  کمیته در  -7ماده 

 کارکنانیک ن خه برای اب گ به کار  -

 یک ن خه برای ض ب در بایگانی کمیته  -

   کارکنان یک ن خه برای ض ب در پروند  استخدامی -

 یک ن خه برای ادار  کار و امور اجتماعی محا -

 فصل دوم : تخلفات

   قا  وخلفا  به ورار زیر است  -8ماده 

 طبقه اول :

 کم کاری یا سها انگاری در ان ام وظیفه محو ه  -1

 اس می و عدم رعایت پوش  مناسم با محیب کار ا ت شوونیعدم رعا -2

 اعما  و رهتار خ   شوون شغلی یا اداری  -3

 امتناع از حضور در دور  های .موزشی و  ی ت  یر موجه در حین گذراندن دور  های .موزشی  -4

 ه گزار  وخلفا  کارگران وحت امر سها انگاری روسا و مدیران در ارای -5

 و امر در حفظ وجو  ماموا  و .... ایراد خ ار  شود. -6

 وع یا خدمت در خ   ساعا  موظف کاری   -7

 استعما  دخانیا  در محا های ممنوع  -8

 طبقه دوم:

 ای اد نارضایتی در ارباخ رجوع یا ان ام ندادن یا واخیر در ان ام امور وانونی .نها بدون د یا -1

 و عیض یا اعما   رض یا روابب  یر کاری در اجرای ووانین و مقررا  ن  ت به اشخاد  -2

 سرپییی از اجرای دستور مقام ماهو  در حدود وظایف کاری -3

 ارایه گواهی یا گزار  خ   واوه در امور کاری  -4

 سوی استفاد  از مقام م مووعیت یا شوون شغلی یا کاری  -5

  عدم استفاد  از وسایا حفاظت هردی -6
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 ماشین .ی  عدم رعایت ارو  ایمنی کار با -7

 استعما  مواد مخدر و مشروبا  ا کلی در محا کار یا اعتیاد به .نان   -8

 اهترا و هتک حیثیت مایراد وهمت -9

 طبقه سوم:

 اسناد و اورا  یا استفاد  از سند م عو  جعا یا دست زدن در -1

 مشروبا  ا کلیاختفای نگهداری م حما ووزیه و خرید و هرو  مواد مخدر و  -2

 گرهتن وجه ما ی یا  یر .نیه در ووانین و مقررا  وعیین شد  است. -3

 یا مشتری مرکز هر نوع استفاد   یر م از از اموا  -4

 یا مشتری  یر م از اموا  مرکز هر نوع وداحم -5

 م وز وانونی ووویف م اختفای بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموی  پ تی یا معدوم کردن .نها و استرا  سمه بدون -6

 اهشای اسرار و اسناد محرمانه کاری -7

کارشکنی م وادار ساختن یا وحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و اعما  هشارهای هردی بهرای وحدهیا مقارهد  -8

  یروانونی

 طبقه چهارم:

هعا یت به نفه .نها عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه .نها م تنی بر نفی ادیان ا هی است یا  رهداری و  -1

 با وایید مراجه ذید ح 

 عضویت درگروههای محارخ یا  رهداری و هعا یت به نفه .نها با رای مراجه وانونی -2

وحریک به برپایی یا شرکت در وحدن م اعتداخ م وراهرا   یر وانونی و اعما  هشارهای گروهی بهرای مقارهد  یهر  -3

 وانونی در کارگا 

 فصل سوم: تنبیهات

 ون یها  اداری به ورویم ع اروند از    -9ماده 

 وذکر کت ی برای بار او   -ا ف

 وذکر کت ی برای بار دوم  -خ

 ما    ۶وا  ۱از  عدم پرداخت ومام یا بخشی از پادا  ها یا و هی   -س

 ما    ۶وا  ۱از  ونز  مقام و یامحرومیت از انتداخ به پ تهای بایور -د

 وانون کار  ۲۷اخراس با رعایت ماد   - 

 ون یها  اداری وابا اعما  در خدود هر یک از   قا  وخلفا  اداری به ورار زیر است   –تبصره 
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 وخلفا  اداری 
 ون یها  اداری وابا اعما 

 مرو ه مهارم  مرو ه سوم  مرو ه دوم مرو ه او  

   د -س س -خ ا ف    قه او  

 ---------------   د -س س -خ -ا ف   قه دوم

 --------------- ---------------     -د  -س   قه سوم 

 --------------- --------------- ---------------     قه مهارم 

 

 در خدود  ی ت  یر موجه و وع یا و واخیر کارگران ون یها  به شرح ذیا می باشد  -10ماده 

 

 تاخیر و تعجیل غیر موجه

 در ماهو بیش تر    ساعت  2از ساعت در ماه  2  تا  1 ساعت در ماه  1 ردیف 

 نوبت او 

عدم پرداخت مزد و مزایای 

جن ی وانونی و مزد هفتگی به 

ن  ت واخیر یا وع یا به 

 اضاهه وذکر کت ی برای بار او 

عدم پرداخت مزد و مزایای 

جن ی وانونی و مزد هفتگی به 

ن  ت واخیر یا وع یا به 

 اضاهه وذکر کت ی

در این نوبت و یا نوبت های 

بعد ع و  بر ون یها  موارد 

و ا کمیته می وواند ن  ت به 

وانون  ۲۷اخراس بر اساس ماد  

 کار ودمیم گیری نماید.

 نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای 

جن ی وانونی و مزد هفتگی به 

ن  ت واخیر یا وع یا به 

اضاهه وذکر کت ی برای بار 

 دوم

در این نوبت و یا نوبت های 

بعد ع و  بر ون یها  موارد 

و ا کمیته می وواند ن  ت به 

وانون  ۲۷اخراس بر اساس ماد  

 کار ودمیم گیری نماید

 

 نوبت سوم

ین نوبت و یا نوبت های در ا

بعد ع و  بر ون یها  موارد 

و ا کمیته می وواند ن  ت به 

 اخراس بر اساس

وانون کار ودمیم  ۲۷ماد  

 گیری نماید
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 غیبت غیر موجه 
 

 ردیف 
 1مجموع غیبت غیر موجه از  

 روز در ماه

تا    1  مجموع غیبت غیر موجه از

 روز در ماه  2
 روز در ماه  2  بیش از

 نوبت اول

عدم پرداخت مزد و مزایای 

جن ی وانونی و مزد هفتگی به 

ن  ت  ی ت به اضاهه وذکر 

 کت ی برای بار او 

عدم پرداخت مزد و مزایای جن ی 

وانونی و مزد هفتگی به ن  ت 

  ی ت به اضاهه وذکر کت ی

در این نوبت و یا نوبت های 

بعد ع و  بر ون یها  موارد 

 ت و ا کمیته می وواند ن 

 ۲۷ماد   به اخراس بر اساس

وانون کار ودمیم گیری 

 نماید.

 

 نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای 

جن ی وانونی و مزد هفتگی به 

ن  ت  ی ت به اضاهه وذکر 

 کت ی برای بار دوم

در این نوبت و یا نوبت های بعد 

ع و  بر ون یها  موارد و ا 

کمیته می وواند ن  ت به اخراس بر 

وانون کار ودمیم  ۲۷ماد   اساس

 گیری نماید.

 

 

 نوبت سوم

در این نوبت و یا نوبت های بعد 

ن یها  موارد و ا ع و  بر و

ن  ت به اخراس کمیته می وواند 

وانون کار  ۲۷ماد   بر اساس

 ودمیم گیری نماید.

 

  

 

اوهاما  کارگر در رور  احراز وخلهف یها وخلفها  در مهورد ههر کمیته های انض اط کار پس از رسیدگی به اوهام یا  -11ماده 

پروند  ررهاً یکی از ون یها  هو  را اعما  خواهند نمود و منانیه وخلفا  احراز شد  از   قا  متخلف باشد ماز ون یها  مقرر 

 در   قه بایور منرور می گردد.
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 فصل چهارم :رسیدگی

کمیته های انض اط کار بر اساس گزار  ارجاعی از سوی سرپرستاران م روسا م مدیران و سایر مقاما  بهایور شهروع  -12ماده 

 ه رسیدگی می نمایند.ب

کار م تلزم استفاد  از نرر کارشناسی و یا بازرسهی  هر گا  رسیدگی به اوهام کارگر به وشخیص کمیته های انض اط -13ماده 

 به کارشناس ذیربب یا واحد بازرسی ارجاع می شود. باشد م موضوع ح م مورد

از سوی مراجه وضایی ووویف گردد م درمد  ووویف ورارداد وی به حا  وعلیر  مرکزمنانیه کارگر به س م شکایت  -14ماده 

او م حهداوا مکلف است در ایام وعلیر وا وعیین وکلیف از سوی مراجه ذید ح برای رهه احتیاجها  خهانواد  مرکز در می .ید . 

مراجه مذکور منتهی بهه محکومیهت  دررد حقو  ماهیانه وی را به رور  علی ا ح اخ پرداخت نماید . اگر این ووویف در ۵۰

 نشود مد  وعلیر جزو سابقه خدمت وی مح وخ و حقو  و مزایای او پرداخت می گردد.

 م را جهت اب گ ونریم می نمایند.وهامی را وعیین و بر  اوهااکمیته های انض اط کار م موارد  -15ماده 

 ۵انض اط کار را حداکثر ظهر  مهد   موظف است اورا  وفهیم اوهام رادر  ووسب کمیته های مرکزواحد امور اداری  –تبصره 

 اب گ نماید . در رور  عدم وجود واحد اداری کمیته خود اودام به این امر می نماید. کارگرروز به 

یهن مهد  در روز از واریخ اب گ بر  وفهیم اوهام م دهاعیه خود را کت اً ارایه نماید . ا ۵ظر  مد  متهم می بای تی  -16ماده 

 روز دیگر وابا ومدید می باشد. ۵م بنا به وشخیص کمیته وا رور  وقاضای مهلت

در اختیار وی ورار کار مکلف است مداری را  در روروی که متهم جهت دهاع درخواست مداری نماید کمیته انض اط -1تبصره 

 دهد.

منانیه متهم در مهلت مقرر مدهاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انض اط کار بر اساس مداری موجود به موارد اوهامی  -2تبصره 

 رسیدگی می نماید.

ر کمیته انض اط کار مکلف است متهم را حداوا یک بار برای حضور در جل ه رسیدگی دعهو  نمایهد . عهدم حضهو -17ماده 

 متهم مانه از رسیدگی و اوخاذ ودمیم نخواهد بود.

ووت جل ه باید  وری وعیین شود که هارله بین اب گ ووت و روز جل ه م کمتهر از دو روز ن اشهد . در رهور  وجهود  -تبصره

 یر وانونی جهت حضور در جل ه به وشخیص کمیته ووت دیگری وعیین می گردد.داغم
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 و اجرا ، ابالغفصل پنجم: اتخاذ تصمیم

ه اسناد و مداری موجود در پروند  و ووجه به دهاعیا  متهم پس از وشخیص رکمیته پس از اومام رسیدگی و م ح -18ماده 

نوع وخلف با در نرر گرهتن مواردی از جمله   میزان زیان وارد  م .رار سوی اجتماعی و اداری م وجود یها هقهدان سهوی نیهت و بها 

 رگربه  ور م تد  و م تند اوخاذ ودمیم می نماید.ووجه به مووعیت و سوابر کا

کمیته انض اط کار بر اساس مداری موجود م اروکاخ وخلف از سوی متهم را احراز نکند او را و راه مهی  هدر روروی ک –تبصره 

 نماید.

روز از واریخ  ۱۰ودمیما  کمیته و عی بود  و واحد امور اداری موظف است ودمیما  مزبور را حداکثر ظر  مد   -19ماده 

 اوخاذ ودمیم م اب گ و از واریخ اب گ اجرا نماید.

هر گونه خودداری یا جلوگیری از اب گ یا اجرای ودمیما  کمیته ها ممنوع و با متخلفان   ر مقهررا  ایهن .یهین  -1تبصره 

 نامه رهتار خواهد شد.

در روروی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجرای هوری ودمیم کمیته دربار  وی ممکهن ن اشهد م مراوهم بهه  -2تبصره 

 ی گزار  شد  و به محض حدو  امکان م اجرا می گردد.کمیته رادر کنند  را

 فصل ششم : سایر مقررات 

ار ح یا وغییر ودمیما  کمیته های انض اط کار مررهاً در مواردی که کمیته ودمیم گیرند  با اکثهر .رای وشهخیص  -20ماده 

 ی مخدو  است در رور  وایید کارهرما امکان پذیر می باشد.یتدهد که مفاد متخذ  از  حاظ شکلی یا ماه

ت  هرح در کمیتهه را نداشهته ودر رهور  ضهرور  م منانیه وخلف کارگران پس از بازنش تگی کشف شود م وابلیه  -21ماده 

 مراوم از  ریر مراجه ذید ح وابا پی گیری می باشد.

هو  متهم و ا از اوخاذ ودمیم کمیته م موجم وووف رسیدگی و مختومه شدن پروند  می گردد . حکهم ایهن مهاد   -22ماده 

 در رور  ضرور  مانه پیگیری از  ریر سایر مراجه ذید ح نمی گردد.

ض اط کار به عمها های یزم را با کمیته و دبیر خانه  کمیته ان مکلفند همکاری واحدهای بیمارستانکلیه کارگران و -23ماده 

 .ورد  و مداری م اسناد و ا  عا  مورد نیاز را در مهلت وعیین شد  در اختیار .نان ورار دهند.
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را در  کار هرما مکلف است مفاد این .یین نامه را به نحو مقتضی به ا  ع کلیه کهارگران رسهاند  و ن هخه ای از .ن -24ماده 

 مکان های عمومی ندم نماید.

مهدیرم مهدیر بیمارستان م م وو  هنیوایید  به ۳۱/۰۱/۹۸ و در  م در مورخ ۱۰ماد  و  ۲۶ .یین نامه مشتما بر این -25ماده 

م وو  به ود کیفیت و اعت اربخشی رسید  و از واریخ مذکور وابا اجرا بود  و هر گونهه وغییهرا  و  خدما  پرستاریم حراست

 بای تی به وایید مرجه مذکور برسد.
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 شرح وظایف

 کتابچههه 3شرح وظایف کلیههه سرسههنم بیمارسههتان  ر 

-)طبقههه بنههدی م(هها م )کتابچههه ابی ههی و ارد بهداشههت

کتابچههه  اخلههی -کتابچههه ر ه یههای سرسههتاری

فایههم مربههه  بههه  یهها سیستم بخهه  بیمارستان   ر

 قههرار  ا ه  سهشههه منههابس انسههانی و  ر (یاعتباربخ 

 شده است.
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  بیمارستان کارکنان  ارزشیابینحوه 
 

  مهی ان هام سها یانه بدهور  وراردادیمپهار  ووهت م رسهمی پرسهنا جههت کارکنان ارزشیابی

 . گردد

  سها ه  یهک  دور    هو   در  کارمنهد  عملکهرد  یعنهی  شهود مهی ولقهی م هتمر هعا یتی ارزشیابی

  ارزشهیابی  در  رایهج خ اههای کهه شهود مهی موجهم امهر ایهن کهه می گیرد ورار بررسی مورد

 .شود می  ان ام م تند  و ا  عا  مورر  اساس بر  ارزشیابی  و یاهته کاه 

  سههن    و  اسههتانداردها  وههدوین  و  معیارههها  وعیههین  در  یعنههی  ارزشههیابی  هر.ینههد  در  کارکنههان

 .دارند مشارکت عملکرد

)در    باشهد  مهی  سها   همهان  مها   اسهفند  پایهان  وها  سها   ههر  ههروردین  ابتدای    ارزشیابی دور 

ومامی بخ  ها/واحدها دههاوری وجهود دارد کهه م هوو ین بخه  یها واحهد در پایهان هرمها   

نقاط وهو  و وابها به هود ههرد را ر هت مهی نمایهد کهه در پایهان سها  معیهار ارزیهابی  حهاظ  

 گردد.  

  مهورد .نهها عملکهرد انهد داشهته بهه خهدمت اشهتغا  سها  در مها  ۶ از بی  که پرسنا کلیه

 .گرهت دخواه   ورار  ارزیابی

  هرگونههه  بههرای  کارکنههان  عملکههرد  ارزیههابی  امتیههازا   م مههوع  از  دررههد  ۸۵  حههداوا  ک ههم

  ا زامههی  مههدیریتی  هههای  پ ههت  در  انتدههاخ  و  شههغلی  هههای  اروقههای رو ههه  جملههه  از  شههغا  اروقههای

 .است

  از متنهاوخ سها  مههار یها متهوا ی سها  سهه در .نهها عملکهرد ارزیهابی امتیهاز کهه کارکنانی

  از  کههه  دسههتورا عملی  اسههاس  بههر  م  باشههد  کمتههر  شههد   بینههی  امتیههازا  پههی   کهها  دررههد  ۵۰

  م  بازنش ههتگی  شههرایب  نداشههتن  در رههور   گههردد  مههی  ابهه گ  و  ودههویم  امنههای  هیهها   سههوی

 .گردند می  ورارداد ه خ بازخریدم

  ارااههه  (  عمههومی  هههای  شههاخص   و  ههها  محههور  شههاما  ارزشههیابی  نمههرا   در  .ور  امتیههاز  عوامهها

  اووماسههیون  و  نههوین  هههای  هنههاوری  ماسههتفاد  از  .موزشههی  هههای  دور   در  شههرکت  م  پیشههنهادا 

  اربههاخ  رضههایتمندی  و  وشههویقا   اجرایههیم  و  وحقیقههاوی   رحهههای  ارااههه  وههدریسم  اداریم

 .باشد می محو ه پ ت حی ه  در اختداری های شاخص  و)و همکاران رجوع
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 من(هر حقهق کارکنان

مزایااا طباا  اااوانین و مقااررات اداری بهااره منااد کارکنااان بیمارسااتان حاا  دارنااد از حقااوق و  -

 شوند.

کارکنااان بیمارسااتان ) رساامی و ااارار دادی  حاا  دارنااد از مرالاای اسااتسقاای سااالیانه ،  -

 استعالجی و مرالی ساعتی طب  اوانین اداری بهره مند شوند.

کارکنااان بیمارسااتان حاا  دارنااد در تلاامیم  یااری هااای بیمارسااتان در راسااتای تسقاا   -

 سالت و استراتهی مشارکت داشته باشند.اهداف ، ر

کارکنااان بیمارسااتان حاا  دارنااد از ساالوک مناساا  و ت ااریم از سااوی مکاائولین ، کارکنااان ،  -

 ماموران دولتی ، بازرسان ، بیماران و همراهان ایشان براوردار شوند.

کارکنااان بیمارسااتان حاا  دارنااد از حمایاات و مکاااعدت اضااایی از سااوی مکاائولین ، در  -

 ه به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پییرد ارار میییرند ، براوردار شوند.مواردی ک

کاکنااان بیمارسااتان حاا  دارنااد از آااارین دسااتورالعمل هااا و روش هااای نااوین درمااانی و  -

 آیین نامه هایی که مرتب  با وظایف شغلی آنان میباشد آ اه شوند .

ر اساااو اصااول علماای و کارکنااان بیمارسااتان حاا  دارنااد در ظااارظوب وظااایف اااانونی و باا  -

دسااتورالعمل هااای ملااوب وزارت بهداشاات درمااان و آمااوزش پزشاا ی بااه ارامااه ااادمات 

 درمانی اادام نمایند.

کارکنان بیمارسااتان حاا  دارنااد از انجااام دادن اعمااال اااالف اصااول و اواعااد حرفااه ای کااه  -

 موج  آسی  دیدن جکمی یا روحی بیمار میشود امتناع نمایند.

حاا  دارنااد در ابااال ارامااه مرااباات مطلااوب و مااو ر احتاارام کاماال را از  کارکنااان بیمارسااتان -

 بیماران و همراهان داشته باشند.

کارکنااان بیمارسااتان حاا  د ارنااد از هاار  ونااه تعاارف و پرااشاایری  فتاااری و کاارداری  -

 احتمالی توس  بیماران و یا همراهان در امان باشند.

مجااازات اسااالمی ) در صااورت هاار  ونااه اااانون  8کارکنااان بیمارسااتان حاا  دارنااد از ماااده  -

ضااربه شااالق را  74ماااه حاابس . یااا  6تااا  3تااوهین و یااا تهدیااد کارکنااان در مساای  کاااری 

 بدنبال اواهد داشت  جهت حمایت بهره مند شوند.
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 تماس با ما

 12امام خمینی -خیابان امام خمینی)ره -آ رس سستی:نی(ابهر

 9313755655کدسستی:

 42221511-14تلفن: 

 42241514تلفکس:

 ghamar.hospital@gmail.comسست الکترونیک:

 سایت بیمارستان جهت سی(نها اد و انتقا اد)ارتبا  مستقیم با مدیر ورئیس بیمارستان  

http://www.ghamarhospital.ir/ 

 سی(نها   یرگهنه انتقا  ارسال سیامکشماره تماس رئیس بیمارستان جهت 

 کارکنان بیمارستان و...

09157996563 

 ساعت میقاد حضهری با رئیس یا نماینده ییئت مدیره

 صبح  10:00لغایت  9:00یفته ساعت   سه شنبه یر

 باآر وی مهفقیت...!                          

http://www.ghamarhospital.ir/

