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  » بسمه تعالی« 
 
 
  

با فعالیت هاي این مرکز، قوانین و مقررات اداري، حقوق متقابل  شماکتابچه اي که در اختیار دارید با هدف آشنایی 
عه کامل لپورسینا، مطاتن به خانواده بزرگ و سازمان تهیه شده است. لذا ضمن خیر مقدم به شما براي پیوس بیمارانشما، 

  و دقیق آن را به شما توصیه می نمائیم.
  

  
  با سپاس از خدواند بزرگ که توفیق خدمت به بیماران را به ما عطا کرد

  دکتر ظهیر ریحانیان 
  مرکز آموزشی درمانی پورسیناریاست 

 
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دکتابچه توجیهی پرسنل بدو ورو
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  مقدمه
تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و به عبارتی منبع اصلی زاینده مزیت ترین عامل  انسانی با ارزشنیروي بی شک در بین منابع سازمانی ، 

ینا سرآمد . به طبع رسیدن به چشم انداز پورسیابی به اهداف استراتژیک می باشددر دستهاي اساسی هر سازمان  رقابتی و ایجاد کننده قابلیت
بدون تغییر نگرش در مدیریت منابع  ،1400تا سال  بی بیمارستانیو جایگاه نخست استان هاي شمالی در نظام ارزشیامراکز تروماي کشور 

نیروي  هایجاد چنین تحول سازمانی آموزش بانسانی و توجه ویژه به توسعه و توانمندسازي نیروها ممکن نخواهد بود و رکن اساسی براي 
ست که از توجیه نیروهاي بدو ورود در خصوص نوع خدمات قابل ارائه در مرکز ، شرایط کار ، حقوق کارمندان ، اهداف و برنامه ا انسانی

ها در حین خدمت تا رسیدن به بلوغ سازمانی ادامه می باید  مرکز ، قوانین و مقررات اداري و ... آغاز و با توسعه آموزشهاي استراتژیک 
تهیه و تدوین گردیده است حاضر نخستین گام در راستاي آموزشی نیروهاي بدو ورود و براي مطالعه و آگاهی آنان . گردآوري مجموعه 

  طور سالیانه مورد بازنگري و اصالح قرار می گیرد . ه که با دریافت نظرات مدیران ، مسئوالن و پیشنهادات کارکنان ب
  

  شیوا حسن پور                                            علیرضا فروزان                                           
  مدیر پرستاري مرکز آموزشی درمانی پورسینا                  مدیر مرکز آموزشی درمانی پورسینا                                       
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 شهررشت کالن یمعرف 

-7(کیلومتري شهر تهران در زمینی مسطح به ارتفاع  325اي خزر در عیت ترین شهر استانهاي حاشیه دریکالنشهر رشت بزرگترین و پرجم
در اواخر قرن دهم شمسی پس از سیطره حکومت مرکزي بر استان گیالن به دستور شاه عباس  رشتمتر از سطح آبهاي آزاد قرار دارد . )

درجه سانتیگراد در  16، میانگین دماي آن باران، شرجی و پر معتدل این شهرصفوي به عنوان مرکز این استان قرار گرفت . آب و هواي 
سانتیگراد می باشد و در تمام مدت سال بادهاي خنک از سمت شمال آن می وزد که گاهی در فصول سرد درجه )+37(الی  )-5(فاصله 

تی و صنع ، تجارياتیع خدمشغل مردم در شهر بیشتر از نو. .به باد گرم از سمت جنوب می وزد بر اثر تغییرات جوي غیر متعارف با تبدیل
 ،مزیستی مسالمت آمیزي با هم داشته، هد تنوع گویشی و مذهبی در این شهر، اقوام مختلف. علیرغم وجوو در روستاها کشاورزي می باشد

لک، ام گی. اقوویشی و قومی خود را حفظ کرده اندو در عین حال این اقوام ویژگیهاي گکه این همزیستی فرهنگ مشترکی را پدید آورده 
ان ، یهودي و زرتشتی در کنار هم زندگی می کنند . زبگیلک و با اعتقاد به ادیان اسالم، مسیحیت، کرد و ترك با اکثریت تالش، تات، گالش

  کرده تمایل به زبان فارسی وجود دارد . اکثر مردم گیلکی است که در قشر تحصیل
روحیه سلحشوري و عدم سرسپردگی ، تجدد خواه و آزادي طلب بوده و از هر  فرهنگی به گواهی مورخان مردم این خطه داراياز لحاظ 

  .فکر روشن و باز و همچنین هر موضوعی که بوي آزادي و ترقی و آبادانی از آن استشمام شود با آغوش باز استقبال می کنند
  
  
  
 درمانی پورسینا یمعرفی مرکز آموزش 

  
نام آقاي پیر بازاري و با کمک مردم افتتاح ، و با دارا بودن بخش عفونی ه یک فرد خیر بتوسط  1303ي رشت در سال بیمارستان پورسینا
ار متر مربع می باشد . در هز پانزده کار نمود . مساحت بیمارستان حدود سی شش هزار متر مربع با زیر بناي حدود ه ودر مانگاه شروع ب

 1371شهرداري بوده و متعاقبا به بهداري تحویل داده شد .بیمارستان از سال سیس ، بیمارستان تحت سر پرستی انجمن شهر و بعد بدو تا
، جراحی داخلی اعصاب، جراحی عمومی آموزش تا سطح تخصص مانی به فعالیت خود ادامه داده و در زمینهدر –به صورت مرکز آموزشی 

  بیهوشی و رادیولوژي فعالیت دارد. اعصاب، ارتوپدي، 

اخلی د ،جراحی مغز و اعصاب،از بخش هاي ارتوپدي، جراحی عمومی ترمیمیمتشکل  تروماي استان گیالن ن مرکزاین بیمارستان به عنوا 
گونه محدودیتی از نظر پذیرش بیماران ندارد و به  بیماران پذیرفته شده  و هیچ بوده تاق عمل ا وها  ICU ،تروما ،اورژانس ،داخلی ،اعصاب

مازندران، زنجان و اردبیل را در تمامی مدت شبانه روز سرویس می مجاور؛  از شهر هاي استان هاياز تمام نقاط استان  گیالن و بعضی 
هاي تخصصی و بعداز کنترل توسط پزشکان متخصص بیمارستان و نوبت از  دهد .بیماران غیر اوژانسی این بیمارستان از طریق درمانگاه

  توسط واحد پذیرش بستري می شوند . ،قبل تعیین شده 

نوین بستر الزم براي استقرار اندیشه هاي  1385ت امنایی شدن بیمارستان در سال و متعاقب آن هیا 1384ریتی در سال تغییر نگرش مدی با
برنامه هاي خود را بر اساس مدل تعالی سازمانی این مرکز  1386از سال تحول در بیمارستان پدید آمد. به طوري که  مدیریتی و ایجاد

EFQM برنامه استراتژیک خود رادر قالب کارت امتیازي متوازن  ،بنا نهاده  و با برگزاري دوره هاي آموزشی الزم براي مدیران و کارشناسان
اي ه با رشد شاخص، از طراحی اولین برنامه استراتژیک ، پسطراحی و براي تحقق آن تالش مضاعفی را آغاز نمود در طی سه سال تالش

واهی از سازمان ملی بهره وري و گو تقدیر نامه دو ستاره  ، پورسینا موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالیدي بیمارانعملکردي و رضایتمن
و دریافت گواهینامه اعتبار بخشی ملی بیمارستان با درجه یک در دو سال  2008-9001بین المللی مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 
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با تالش دسته جمعی کارکنان در قالب  که مات پورسینا در عرصه سالمت جامعهاین همه گوشه هایی بود از خد. گردید) 94-93متوالی (
ه ، لذا تمامی کارکنان جدیدي ک میسر گردیدیریت عالی سازمان راستا نمودن اهداف فردي با اهداف سازمانی و پشتیبانی مد کار تیمی و هم

و  پورسینا سرآمد مراکز تروماي کشورالزم است با توجه به چشم انداز پورسینا ( ،مقررات دولتیبه ما می پیوندند ضمن رعایت قوانین و 
)  براي تحقق اهداف استراتژیک و دستیابی به چشم 1404تا سال پیشرو در شاخص هاي تشخیصی درمانی و نظام ارزشیابی بیمارستانی 

  انداز مرکز تالش نماید .
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  مرکز آموزشی درمانی پورسیناراتژیک برنامه است   
  

  
  
  

  بیمارستان پورسینا بیانیه نهایی چشم انداز       
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مرکز آموزشی درمانی پورسینا با هدف تأمین حقوق گیرندگان خدمات سالمت، حفظ و ارتقاء و رعایت حقوق گیرندگان خدمت :  
تحکیم رابطه انسانی بین ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت ، رعایت موارد ذیل را که بر گرفته از قوانین و مقررات جاري می باشد 

  .همه پرسنل الزامی می داند، براي 
، با رعایت موازین اخالقی اسالمی و طبق منشور اخالقی و اداري وظایف خود ان پورسینا خدمتگذاران مردم بودهکارمندتمامی مدیران و  -1

، به عنوان کارمند مرکز آموزشی استه هاي قانونی آنها انجام دادهرا به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خو
 .ت منشور حقوق بیمار می باشند (منشور حقوق بیمار در ادامه خواهد آمد )درمانی پورسینا ملزم به رعای

تمامی مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی پورسینا از حقوق یکسان برخوردار می باشند و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و  -2
 له از سوي مراجعین رسیدگی خواهد شد .، به شکایات واصات عمومی در این مرکز ممنوع بودهتخلف از قوانین و مقرر
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 ارتقاي مستمر کیفیت خدمات سالمت می باشد رضایت با توجه به اینکه هدف نهایی مرکز دستیابی به رضایت خدمت گیرندگان از طریق -3
 سنجی از مراجعین به صورت ادواري در بیمارستان انجام و در ارزیابی عملکرد پرسنل مربوطه تأثیر گذار می باشد .

گشاده رویی ، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات با دقت ، سرعت ، صداقت ، امانت ،  وظایف خود را ؛ تمامی کارمندان مرکز موظفند -4
عمومی و اختصاصی مرکز که به آنها ابالغ گردیده، ارائه نمایند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و به مرکز در خصوص انجام 

 باشند .وظیفه پاسخگو می 

 هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت مرکز می باشد کارمندان مرکز در انجام وظایف و مسئولیت

 منشور حقوق بیمار : 

 رندگانیگ یتمام یذات کرامت يبرابر هیپا بر ،یرانیا و یاسالم فرهنگ بر یمبتن و یانسان يواال يها ارزش به توجه با منشور نیا
  .ستا شده میتنظ سالمت، خدمات رندگانیگ و کنندگان ارائه انیم یانسان رابطه میتحک و ارتقاء حفظ، هدف با و سالمت خدمات

  باشد؛ یم ریز شرح به ماریب حقوق منشور اساس نیا بر
  . است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت-
  : باید سالمت خدمات ارائه-
  ؛ باشد مذهبی و فرهنگی اعتقادات ها،ارزش به احترام با و انسان منزلت و شان شایسته)1-1
  ؛ باشد مهربانی با همراه و انصاف،ادب صداقت، يپایه بر)2-1
   ؛ باشد جنسیتی و بیماري نوع مذهبی، فرهنگی، قومی، جمله از تبعیض هرگونه از فارغ)3-1
  ؛ باشد روز دانش اساس بر)4-1
  ؛ باشد بیمار منافع برتري بر مبتنی)5-1
  ؛ باشد بیماران درمانی هاي اولویت و عدالت بر مبتنی سالمت منابع توزیع مورد در)6-1
  ؛ باشد توانبخشی و درمان تشخیص، پیشگیري، از اعم مراقبت ارکان هماهنگی بر مبتنی)7-1
   ؛ باشد غیرضروري هايمحدودیت و رنج و درد تحمیل از دور به و ضروري و پایه رفاهی امکانات کلیه تامین همراه به)8-1
 و ذهنی معلوالن زندانیان، روانی، بیماران سالمندان، باردار، کودکان،زنان جمله از جامعه پذیرآسیب هايگروه حقوق به ايویژه توجه)9-1

   ؛ باشد بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان ترینسریع در)1-10 باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمی
  ؛ باشد خدمت گیرندگان جنس و سن زبان، چون متغیرهایی گرفتن نظر در با)11-1
 اساس بر) الکتیو(غیرفوري موارد در. گیرد صورت آن يهزینه تأمین به توجه بدون ،)اورژانس( فوري و ضروري هايمراقبت در)12-1

  ؛ باشد شده تعریف ضوابط
 خدمات يارائه از پس است الزم نباشد، ممکن مناسب خدمات ارائه که صورتی در ،)اورژانس( فوري و ضروري هايمراقبت در)13-1

   گردد؛ فراهم مجهز واحد به بیمار انتقال زمینه الزم، توضیحات و ضروري
 ارائه يو آسایش حفظ هدف با باشد می الوقوع قریب بیمار مرگ و برگشت قابل غیر بیماري وضعیت که حیات پایانی مراحل در)14-1

 احتضار زمان در اشخانواده و وي عاطفی و معنوي اجتماعی، روانی، نیازهاي به توجه بیمار، رنج و درد کاهش آسایش از منظور. گردد
  . گردد همراه خواهدمی که فردي با خویش زندگی لحظات آخرین در دارد حق احتضار حال بیماردر. باشدمی
  . گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات -2
  : باشد ذیل موارد شامل باید اطالعات محتواي) 1-2
  ؛ پذیرش زمان در بیمار حقوق منشور مفاد)1-2-2
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 حمایتی هاي سیستم معرفی و بیمه ضوابط و درمانی غیر و درمانی خدمات از اعم بیمارستان بینی پیش قابل هايهزینه و ضوابط)2-1-2
  ؛ پذیرش زمان در
 ايرفهح ارتباط و دانشجو و پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشکی گروه اعضاي ايحرفه يرتبه و مسؤولیت نام،)3-1-2
  یکدیگر؛ با هاآن
 عوارض و آگهی پیش بیماري، تشخیص ، آن احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی هايروش)4-1-2
  ؛ بیمار گیريتصمیم روند در گذارتأثیر اطالعات يکلیه نیز و آن
  ؛ درمان طول در پزشکی گروه اصلی اعضاي و معالج پزشک به دسترسی ينحوه)5-1-2
  ؛ دارند پژوهشی ماهیت که اقداماتی يکلیه)6-1-2
  ؛ درمان استمرار براي ضروري هايآموزش ارائه)7-1-2
  :  باشد ذیل صورت به باید اطالعات ارائه ينحوه2-2
 تتحصیال زبان، جمله از وي فردي هايویژگی و درد و اضطراب جمله از بیمار شرایط با متناسب و مناسب زمان در باید اطالعات)1-2-2
  : کهاین مگر گیرد، قرار وي اختیار در درك توان و
 اقدام از پس اطالعات انتقال صورت این در( گردد؛ بیمار به آسیب سبب فوق اطالعات يارائه يواسطه به درمان شروع در تأخیر -

  ). شود انجام باید مناسب زمان اولین در ضروري،
 مگر شود، شمرده محترم بیمار خواست باید صورت این در که نماید امتناع امر این از اطالعات، دریافت حق از اطالع رغمعلی بیمار - 

  ؛ دهد قرار جدي خطر معرض در را سایرین یا وي بیمار، اطالع عدم کهاین
 تصحیح و نموده دریافت را آن تصویر و باشد داشته دسترسی خود بالینی يپرونده در شدهثبت اطالعات يکلیه به تواندمی بیمار)2-2-2

  . نماید درخواست را آن در مندرج اشتباهات
  . شود شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیريتصمیم و انتخاب حق -3
  : باشدمی ذیل موارد درباره گیريتصمیم و انتخاب محدوده)1-3
   ؛ ضوابط چارچوب در سالمت خدمات يکنندهارائه مرکز و معالج پزشک انتخاب)1-1-3
  ؛ مشاور عنوان به دوم پزشک از خواهی نظر و انتخاب) 2-1-3
 المتس خدمات دریافت نحوه و تداوم در تأثیري وي گیريتصمیم اینکه از اطمینان با پژوهش، گونه درهر شرکت عدم یا شرکت) 3-1-3

   ؛ داشت نخواهد
 مواردي یا خودکشی موارد در مگر آن رد یا پذیرش از ناشی احتمالی عوارض از آگاهی از پس پیشنهادي هاي درمان رد یا قبول) 4-1-3
  دهد؛می قرار جدي خطر معرض در را دیگري شخص درمان از امتناع که
 راهنماي نعنوابه و ثبت باشدمی گیريتصمیم ظرفیت واجد بیمار که زمانی در آتی درمانی اقدامات مورد در بیمار قبلی نظر اعالم)5-1-3

 گیرندهتصمیم و سالمت خدمات کنندگان ارائه نظر مد قانونی موازین رعایت با وي گیريتصمیم ظرفیت فقدان زمان در پزشکی اقدامات
  . گیرد قرار بیمار جایگزین

  : باشدمی ذیل موارد شامل گیريتصمیم و انتخاب شرایط)2-3
  باشد؛) دوم بند در مذکور( جامع و کافی اطالعات دریافت بر مبتنی ، آگاهانه و آزادانه باید بیمار گیريتصمیم و انتخاب)1-2-3
  . شود داده انتخاب و گیريتصمیم جهت بیمار به کافی و الزم زمان اطالعات، ارائه از پس)2-2-3
  . باشد رازداري اصل رعایت و) خلوت حق(بیمار خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارائه -4
  ؛ باشد کرده استثنا را آن قانون که مواردي در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعات يکلیه به راجع رازداري اصل رعایت)1-4
 يمنظورکلیه بدین است ضروري. شود گذاشته احترام بیمار خصوصی حریم به باید درمانی و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل يکلیه در)2-4
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  گردد؛ فراهم بیمار خصوصی حریم تضمین جهت الزم امکانات
 ترسیدس اطالعات به میتوانند شوندمی تلقی مجاز قانون حکم به که افرادي و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار فقط) 3-4

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

  .باشد پزشکی هايضرورت خالف بر امر این اینکه مگر باشد می کودك حق درمان مراحل
  . است بیمار حق شکایات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی -5
 سالمت خدمات دریافت کیفیت در اختالل بدون است، منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعاي صورت در دارد حق بیمار هر) 1-5
  ؛ نماید شکایت صالح ذي مقامات به
  ؛ شوند آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران)2-5
 برانج ممکن زمان ترینکوتاه در مقررات مطابق اثبات و رسیدگی از پس باید سالمت خدمات کنندگان ارائه خطاي از ناشی خسارت)3-5

  . شود
 این در مذکور -بیمار حقوق يکلیه اعمال باشد، گیريتصمیم ظرفیت فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور این مفاد اجراي در

 درمان مانع پزشک، نظر خالف بر جایگزین يگیرندهتصمیم چهچنان البته. بود خواهد جایگزین قانونی يگیرندهتصمیم يعهده بر -منشور
  . بنماید را گیريتصمیم در نظر تجدید درخواست ذیربط مراجع طریق از تواندمی پزشک شود، بیمار
 او تصمیم ایدب بگیرد، تصمیم معقوالنه درمان روند از بخشی در میتواند اما ،است گیريتصمیم براي کافی ظرفیت فاقد که بیماري چهچنان

  شود شمرده محترم
، اما می تواند در بخشی از روند درمان معقوالنه تصمیم بگیرد ، باید تصمیم ظرفیت کافی براي تصمیم گیري است چنانچه بیماري که فاقد
  او محترم شمرده شود .

 

  

 

  مقررات، قوانین و تعاریف  
  
دار در مرکز آموزشی درمانی پورسینا به خدمت  مقام صالحیتشخصی که به موجب حکم سازمانی و یا قرارداد مورد تایید  کارمند : -1

  ، الزم است که مقید به حقوق متقابل سازمان و کارمند باشد .عنوان کارمند پورسینا شناخته شده شود به پذیرفته می

  هاي سازمانی ثابت استخدام شده باشد . موجب حکم سازمانی براي تصدي یکی از پسته ب کارمند رسمی کسی است که–الف 

  هاي سازمانی موقت براي مدت معین اشتغال دارد. موجب قرارداد در یکی از پسته کارمند پیمانی کسی است  که ب -ب

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان قانون کار و اتباع خارجی و اعضاء هیئت علمی مشمول قوانین و مقررات خاص  تبصره  :
  .خود می باشند

عبارت از جایگاه سازمانی است که در تشکیالت تفصیلی پورسینا براي انجام مجموعه اي از وظایف و مسئولیتهاي  پست سازمانی : -2
  .د تعریف شده استمرتبط براي یک کارمن
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عبارت است از پست سازمانی که به منظور انجام وظایف مستمر و تمام وقت براي اختصاص به کارمند رسمی درتشکیالت  پست ثابت : -3

 تفصیلی پورسینا ایجاد می شود و ممکن است با متصدي یا بدون متصدي باشد .

 

، در مدت معین براي اختصاص به کارمند وظیفه تمام وقت و غیر مستمرنجام عبارت از پست سازمانی که به منظور ا پست موقت : -4
 .پیمانی در تشکیالت تفصیلی پورسینا ایجاد شده است

  

پست سازمانی است که منحصراً به اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی براي تصدي پست اجرایی و مدیریتی  پست تک ستاره : -5
 اختصاص می یابد.

 

 ظایفی است که براي یک پست سازمانی تعیین می گردد و کارمند مکلف به انجام آن می باشد.مجموعه و شرح وظیفه : -6

  
 عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی جهت خدمت در پورسینا ، طبق ضوابط و مقررات مندرج این آیین نامه . استخدام : -7

  

 ایشان در حدود مقررات این آیین نامه است. عبارت از دستور کتبی رئیس دانشگاه یا اشخاص مجاز از طرف حکم سازمانی : -8

 
هاي مرتبط و مستمري که براساس طرح طبقه بندي مشاغل به این عنوان  عبارت است از مجموعه اي از وظایف و مسئولیت شغل : -9

 شناخته شده باشد.

  

ها داراي  وظایف و مسئولیتعبارت از تعدادي شغل است که از لحاظ نوع کار مشابه ولی از نظر اهمیت و دشواري  ته شغلی :سر -10
 درجات مختلف می باشد .

  

اي ه عبارت است از مجموعه اي از رشته هاي شغلی است که از لحاظ نوع کار و رشته تحصیلی و تجربی و شباهت رسته : -11
 می باشد . کلی و عمومی داشته باشند.ایجاد رسته هاي فرعی در داخل هر رسته بر اساس نوع مشاغل امکانپذیر

  

، تجربه و دوره هاي توانایی هاي الزم اعم از تحصیالت، مهارت ها عبارت است از حداقل خصوصیات و حراز:ا شرایط -12
 هاي یک شغل الزم است . نیاز که براي انجام وظایف و قبول مسئولیت آموزشی مورد
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نگرش در مدت معین به ، افزایش دانش و تغییر و معینی که به منظور ایجاد مهارتمحتوي آموزش مشخص  دوره آموزشی: -13
،لیسانس  120( سقف ساعت آموزشی  سالیانه پرسنل داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس به باالتر  ساعت .فراگیران انتقال داده می شود

 )ساعت میباشد. 150ودیپلم  130

 

ق می رسینا اطالهاي سازمانی پو سطح پستو  هاي سازمانی متشکل از تعداد، نوع به مجموعه پست تشکیالت تفصیلی :  -14
 گردد.

  

 و ،آزمایشی صورت رسمیه هاي سازمانی خواهند بود. استخدام افراد ب متصدي یکی از پستپورسینا یک از کارمندان  هر  -15
 پیمانی بدون داشتن پست سازمانی ممنوع است .

  

 سال یک بار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت . 5نمودار و تشکیالت تفصیلی حداقل هر   -16

 

، درمان و آموزش پزشکی توسط دانشگاه ف بر اساس ضوابط وزارت بهداشتشرایط احراز رشته هاي شغلی رسته هاي مختل  -17
 تعیین و به تصویب هیات امناي دانشگاه می رسد .

  
وت، ف اي تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی،کلیه کارمندان پیمانی ( قراردادي ) از لحاظ برخورداري از مزای -18

این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و کارکنان رسمی از لحاظ برخورداري از مزایاي تامین اجتماعی ، درمان با رعایت بیکاري
 یا قانون تامین اجتماعی قرار می گیرند . کشوري مشمول قوانین بازنشستگی  خود ، تقاضايبا 

  
می باشند و کارمندان پیمانی با توجه به شغل مورد تصدي که در پیمان نامه کارمندان رسمی داراي  پست ثابت سازمانی  -19

مشخص می گردد براي مدت معین در پست سازمانی مربوطه ارائه خدمت نموده در صورت داشتن شرایط ورود به استخدام رسمی ، یک 
، اعتقادي و اخالقی ) ، کاردانی، عالقه به کار،  لمیهاي (ع سه ساله را طی نموده، پس از حصول اطمینان از لیاقت حداکثر دوره آزمایشی

 ، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انظباط اداري و تایید گزینش به استخدام رسمی در خواهند آمد .خالقیت، نوآوري

صورت بھ   http://karmand.gums.ac.ir:از طریق سامانه 4و  3تبصره  -طرحی و قراردادي-پیمانی-***ارزشیابی پرسنل رسمی
  می گیرد.سالیانھ انجام 

  : و قراردادي تمدید قرارداد کارکنان پیمانی              

  تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد :

نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند ، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع استمرار پست سازمانی کارمندان ، کسب  -
 ،ردادي که فاقد پست سازمانی هستند، ارتقا سطح علمی و تخصص در زمینه شغل مورد تصدي و براي تمدید قرارداد سایر نیروهاي قرا

 .موارد فوق به جز استمرار پست سازمانی مالك عمل خواهد بود 
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 .ي ابالغی پرداخت می گرددپرداخت حقوق و مزایاي کارمندان بر اساس آئین نامه ها -

  

  تکالیف کارمندان :            

وله ، در انجام وظایف محط سالم کارمندان تحت سرپرستی خودها مسئول نظارت و کنترل و حفظ رواب ن واحدها و بخشسرپرستامدیران و  -
آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند می باشند و در مورد عملکرد 

 که در انجام وظایف سرپرستی و جلوگیري از ارمند خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندعالوه بر خود ک ،یا تخلف از قوانین داشته باشند
 ار می شود .تخلف اهمال نموده باشند مطابق قوانین رفت

کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شده ، به انجام وظایف بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و  -
بر اساس اعالم نیاز مرکز مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال دریافت حق  .ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد

 زحمه یا اضافه کار برابر مقررات می باشد .ال

 
م مقام مافوق . اگر حکامور اداري اطاعت نمایند، احکام و اوامر روساي مافوق خود را در موظفند در حدود قوانین و مقررات کارمندان -

مقام  ،. در صورتی که بعد از این اطالع ، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهندبرخالف قوانین باشد
 از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان .مافوق کتبًا اجراي دستور خود را تایید کرده ، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود

 دهنده خواهد بود.  بود و مسئولیت پاسخگویی به عهده مقام دستور نخواهد

  

  :کارکنان مرکزساعت کار          

قانون مدیریت خدمات کشوري چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و تغییر در ترتیب و  78ساعت کار کارمندان مرکز بر اساس ماده 
  تنظیم آن با رعایت سقف مذکور از اختیارات مرکز می باشد .

کسر ساعت برخوردار  %25یم اشعه قرار دارند از : بر اساس قانون حفاظت از اشعه پرسنل تصویر برداري که در معرض مستق 1تبصره 
  ساعت می باشد . 33خواهند بود ، یعنی ساعت کار آنها در هفته 

ها ، ساعت کار کارکنان درمانی که خدمات بالینی ارایه می نمایند ( پرستاران ،  : بر اساس قانون ارتقاي بهره وري در بیمارستان 2تبصره 
، اربه سختی ک ر بخش دولتی با توجه) به شرط سپردن تعهد براي کار دهاي اتاق عمل و هوشبري و ...  دانبهیاران ، کمک بهیاران ، کار

در هر صورت ساعت کارکرد هفتگی این گروه  ( ساعت در هفته کاهش می یابد 8سابقه خدمت و کار در شیفتهاي غیر متعارف حداکثر تا 
  بود).ساعت کمتر نخواهد  36از 

 5/1ا و روزهاي تعطیل با ضریب کارکرد کارکنان بالینی که مشمول قانون ارتقاي بهره وري می شوند براي تمام شب ه: ساعت  3تبصره 
  محاسبه می گردد. 

قانون مدیریت خدمات کشوري در  93د و مطابق ماده به انجام وظایف بپردازن 87ر ماده کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شده د
، بر اساس اعالم نیاز بیمارستان مکلف به حضور خدمات آنان نیاز باشد ع ضروري خارج از وقت مقرر و یا ایام تعطیل بهصورتی که در مواق

  در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاري برابر مقررات مربوط خواهند بود . 
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عوامل مشخص شده در قانون مدیریت خدمات کشوري و آیین نامه هاي مرتبط  حقوق و مزایا : نظام پرداخت کارمندان این مرکز بر اساس
  با آن می باشد . 

  مرخصی :     

، که از اولین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به کارمند روز مرخصی می باشد 30سال داراي  هر مستخدم در طول/ الف : استحقاقی 
مرخصی محسوب نشده ، حقوق و مزایاي مربوط به کارمند پرداخت می گردد . تعلق می گیرد و تعطیالت بین مرخصی جز روزهاي 

  وموافقت کتبی رئیس واحد مربوطه و یا جانشین وي می باشد. استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضاي کتبی مستخدم

انه ماه مرخصی سالی اردارند ، داراي یکتبصره : بر اساس قانون حفاظت از اشعه ، پرسنل تصویر برداري که در معرض مستقیم اشعه قر
  مازاد بر مرخصی روتین کارکنان بوده که در صورت عدم استفاده قابلیت ذخیره شدن نخواهد داشت . 

 .روز مرخصی روزانه از کارمند کسر می گردد ساعت مرخصی ساعتی یک 7/33به ازاي هر  -1

  
مرخصی ساعتی  . در این زمینه روز مرخصی استحقاقی محسوب می شودمرخصی هاي ساعتی بیش از چهار ساعت در روز به عنوان یک  -2

سال تجاوز نخواهد کرد . بنابراین میزان مجاز  روز در یک 12. مجموع مرخصی هاي ساعتی سالیانه از  می باشدجز مرخصی استحقاقی 
و میزان استفاده در طول یک روز کمتر از ساعت خواهد بود  7/33 به طور میانگین ماه  استفاده هر فرد از مرخصی ساعتی در طول یک

 ساعت نمی تواند باشد . یک

 

  
چنانچه مرکز از  3پرسنل تبصره  روز خواهد بود و براي 15سال  میزان مرخصی قابل ذخیره براي کارکنان رسمی و پیمانی در طول یک -3

 .استقابل خریدن روز  9به میزان   4و براي پرسنل تبصره  روز  15حداکثر به میزان  ،دادن مرخصی خودداري نموده باشد

 
هرگاه رئیس مرکز و یا جانشین او بنا به مصالح اداري با تقاضاي مرخصی کارمند از حیث مدت و یا  موقع استفاده موافقت نکند ، اعطاي  -4

 موکول می کند .  آن را با توافق به وقت دیگري که از تاریخ مورد تقاضاي اولیه وي بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد ،

سال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید  حداکثر مدتی که کارمند در یک -5
 از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد . "جمعا

 
ه جانشین وي براي تمدید مرخصی باگر کارمند در مرخصی باشد و تقاضاي تمدید مرخصی نماید ، در صورتی که تصمیم رئیس مرکز یا  -6

  وي ابالغ نشده باشد ، کارمند مکلف است در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر گردد. 

د به دالیلی اشدر صورتی که مستخدم ذخیره مرخصی استحقاقی نداشته باشد و احتیاجش به مرخصی مسلم ب/ ب : مرخصی بدون حقوق 
، اتمام سقف چهارماهه مرخصی استعالجی و صعب العالج نبودن بیماري خارج از محل خدمت سافرت ضروري به، ممانند ادامه تحصیل

روزهاي تعطیل طی مدت مرخصی جز مرخصی محسوب می  .و ... بنا بر موافقت مرکز می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید
نوع مرخصی استفاده نمود ( این میزان براي کارمندان زنی که گردد و حداکثر سه سال در طول خدمت می توان با موافقت دستگاه از این 

  .سال خواهد بود ) 6همسر آنها در ماموریت به سر می برد حداکثر 
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حداکثر مدت زمان مرخصی استعالجی در طول یکسال چهارماه می باشد که این محدودیت براي بیماران صعب العالج که به تایید وزارت 
  پزشکی رسیده باشد وجود نخواهد داشت .بهداشت درمان و آموزش 

نه ماه می باشد، که مرخصی زایمان جز مرخصی استعالجی بوده و براي مادرانی که به فرزند خود شیر می دهند با گواهی پزشک معالج 
و  است زمان مربوطه ماه باقی مانده از سا 3ماه از سوي تامین اجتماعی و  6و پیمانی تا  پرسنل قراردادي تامین حقوق این مدت براي

ماهگی فرزند روزانه از یک ساعت مرخصی  24مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می توانند حداکثر تا سن 
 بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند .

  قوانین و مقررات داخلی بیمارستان :     

یمارستان ب کنان و پرداخت مبتنی بر آن و صحت گزارشات ، رعایت موارد ذیل براي مستخدمینبا توجه به نظام ارزیابی عملکرد کار
  .الزامی می باشد پورسینا

  :موارد استفاده از پاس 

  :پاس شخصی 

 قبل از خروج از واحد سازمانی براي انجام امور شخصی -1

 ورود پس از ساعت اداري و خروج قبل از ساعت اداري  -2

 پاس اداري -3

  .در خارج از سازمان قبل از خروج از مرکز باید از پاس اداري استفاده گردد ) امور اداره ( جهت انجام امور محوله 

براي موارد قید شده در باال باید در برگه پاس تکمیل و پس از تائید مسئول واحد مربوطه در واحد اداري ، مالی و پاراکلینیک به تائید 
  .و براي بخش درمان به تائید مدیریت پرستاري برسد  )مدیریت یا امور اداري ( 

  .و برگه فوق تحویل مسئول مربوطه جهت ثبت در سامانه تردد و دیگري موقع خروج تحویل نگهبان گردد 

  .براي پاس هاي شخصی حتمًا موقع خروج ، دکمه خروج و موقع ورود ، ورود زده شود : تذکر 

  مرخصی ها

  :استحقاقی 

 اقدام نماید. تاییدو پس از  خود را ثبت نماید ی استحقاقیمرخص http://karmand.gums.ac.irباید ابتدا در سامانه مستخدم  -1

 
  :استعالجی 

 به محض بروز مشکل باید به مسئول مربوطه اطالع بدهد  -1

ساعت پس از شروع مرخصی استعالجی باید به پزشک معتمد مراجعه نموده و پس از تائید پزشک معتمد ، مسئول واحد و  24مستخدم  -2
 مدیریت یا  امور اداري تحویل واحد دبیرخانه نماید در صورت عدم تائید پزشک معتمد باید از مرخصی استحقاقی استفاده نماید 
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و تکرار آن ، تاریخ مورد نظر غیبت تلقی می گردد  )وپاس هااستحقاقی و استعالجی (  در صورت عدم رعایت موارد مرخصیها: تذکر 
مسئول واحد  مکلف خواهد بود که مکتوب به مدیریت گزارش نماید و در صورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق الذکر مسئول مربوطه .( 

  .)پاسخگو خواهد بود 

نگردید ماهانه میتوانند تا سقف سه مورد درخواست فراموشی کارت  ثبت در سامانه  ن آن دسته از پرسنلی که ورود و خروجشا: تذکر 
  امکان پذیر نمی باشد وبه در خواست کتبی ترتیب اثر داده نخواهد شد. به صورت سامانه اي درخواست نمایند بیش از سه مورد

عهده مسئولین واحدها و سرپرستاران بخشها بوده است و اطالع رسانی و نظارت بر حسن اجراي کلیه موارد قید شده در این نامه بر 
در صورت عدم رعایت موارد فوق براي پرسنل زیر مجموعه  ، مسئول واحد مکلف خواهد بود که مکتوب به مدیریت گزارش نموده و در 

  .صورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق الذکر مسئول مربوطه پاسخگو خواهد بود 

  کارکنان یشغل رارتقاءیمس 

  : ابندی یم ارتقاء قیطر دوبه  یمانیپ و یرسم کارمندان یتمام

 جدول براساس التیصتح زانیم و یتجرب سنوات ریمتغ دو براساس کارکنان یشغل طبقه ارتقاء : باالتر یشغل طبقه به کارمندان يارتقا -1
  .) دیآ یم بدست جدول سطروستون برخورد از افتهی اختصاص طبقه( ردیگ یم انجام لیذ

  

  

  

  

  )ها رسته هیکل(   یتجرب وسنوات التیتحص براساس یشغل ارتقاءطبقه:  1 شماره جدول
  

  
  تحصیالت

  
  

  سنوات خدمت 
ئی  به سال 

د ا
 ابت

ره
دو

ن 
پایا

ئی  
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راه
ره 
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ن 
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لم
دیپ

نی  
ردا

کا
سی  

شنا
کار

شد  
 ار

سی
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  سال 0
  سال 4
  سال 5
  سال 6
  سال 8

  سال 10

  سال 12
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 سال 15

  سال 16

  سال 18
  سال 20

  سال 24

  سال 25

  

  

 تا یراهنمائ التیتحص انیپا سال، 6 یابتدائ التیتحص يبرا طبقه کی در توقف یزمان فاصله که است روشن کامالً  جدول به ینگاه با  •
  .باشد یم سال 4 وباالتر یکارشناس التیتحص يوبرا سال 5 یکاردان

 سوابق  از حاکم مقررات برابر) 1/1/88( يکشور خدمات تیریمد قانون ياجرا از قبل که يافراد یشغل طبقه ارتقاء محاسبه مالك  •
 جدول(  یغلش طبقه ارتقاء جدول با آنان تجربه انطباق يبرا ، اند نموده استفاده درگروه لیتعج ازیامت نیهمچن و یدولت ریغ بخش یتجرب

  .بود خواهد یاستحقاق گروه نیآخر افتیدر خیتار ،)  1 شماره

 ریغ ای و یدولت خدمت سوابق يدارا چنانچه شوند یم رفتهیپذ یمانیپ و یشیآزما یرسم خدمت به 1/1/88 خیتار از بعد که یکارمندان  •
  . گرفت خواهند قرار یشغل طبقه ارتقاء جدول یشغل طبقات در التیتحص و مذکور سوابق اساس بر باشد، یدولت

 یشغل طبقه کی از باشد %85 از باالتر یابیارزش سال به یمنته یتوال سالم درپنج آنها یابیارزش ازیامت مجموع که یوکارمندان رانیمد  •
  . شد خواهند برخوردار)  خدمت طول در کباری حداکثر(  یقیتشو

 را یعال و خبره ارشد، ه،یپا ،یمقدمات رتبه 5 حداکثر خود خدمت دوره طول در کارکنان : باالتر یشغل رتبه به کارمندان يارتقا  -2
 تا زمال ازاتیامت کسب صورت در باالتر و یکارشناس سطح مشاغل و ارشد هبرت تا حداکثر یکاردان سطح تا مشاغل که نمود خواهند یط

  .  ابندی ارتقاء توانند یم یعال سطح

 یآموزش ورهد ساعت زانیم و نظر مورد دردوره ساالنه یابیارزش نمره نیانگیم ،یتجرب سنوات یاصل ریتغ سهم براساس کارکنان رتبه يارتقا
  .ردیگ یم انجام)  دانشگاه امناء اتیه مصوب(  کارمندان یآموزش نظام چارچوب در

  وباالتر یکارشناس و یکاردان سطح تا مشاغل انیمتصد يبرا قبول قابل یتجرب سنوات مدت:  2 شماره جدول
  

  
                             
رتبه ما          مدت 

  سنوات 
  خدمت تجربی

تی
دما

مق
  

ایه
پ

شد  
ار

ره  
خب

لی  
عا
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سنوات تجربی مدت 
براي مشاغل تا سطح 

  کاردانی
مدت سنوات تجربی 

الزم براي مشاغل 
سطح کارشناسی و 

  باالتر
  

 ای ویابد  یم صیتخص یکارشناس و یکاردان نیعناو تحت یشغل يها  رشته به که شود یم گفته یمشاغل به یکارشناس و یکاردان مشاغل
 تراز مه مربوط، مقررات موجب به که یازمشاغل دسته آن نیهمچن.  باشد یکارشناس ای یکاردان عنوان يدارا نیشاغل یسازمان پست نکهیا

 محسوب مذکور مشاغل زمره در اند شده برخوردار، یکارشناس جذب العاده فوق از و است شده شناخته یکارشناس ای و یکاردان مشاغل
  . گردد یم

  

  : است یالزام لیذ طیشرا تحقق ،شده نییتع یتجرب سنوات بر عالوه ،باالتر رتبه به ارتقاءکارمند يبرا

  هیپا به یمقدمات رتبه از ارتقاء يبرا –الف

  یابیارز يسالها نیانگیم از یابیارزش نمره ازیامت %60 حداقل کسب  .1

  دولت کارمندان یآموزش نظام چارچوب در یآموزش دوره ساعت 300 حداقل گذراندن  .2

  ارشد به هیپا رتبه از ارتقاء يبرا –ب

  یابیارز يسالها نیانگیازم یابیارزش نمره ازیامت %70  حداقل کسب  )1

  دولت کارکنان یآموزش نظام چارچوب در یآموزش دوره ساعت 250 حداقل گذراندن  )2

  خبره به ارشد رتبه از ارتقاء يبرا) ج

  )سال 6(  یابیارز يسالها نیانگیازم یابیارزش نمره ازیامت %80 حداقل کسب -1

  دولت کارکنان یآموزش نظام چارچوب در یآموزش دوره ساعت 200 حداقل گذراندن– 2

  یعال به خبره رتبه از ارتقاء يبرا -د

  )سال 6(  یابیارز يسالها نیانگیم از یابیارزش نمره ازیامت %90 حداقل کسب  .1

 دولت کارکنان یآموزش نظام چارچوب در یآموزش دوره ساعت 150 گذراندن  .2

 باشد یم کارمندان توسط اتیتجر يساز مستند مستلزم یعال و خبره يها رتبه به ارتقاء 
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 کتابدار،  اند شده یکارشناس مشاغل يمتصد یکارشناس از کمتر یلیتحص مدرك با صالحیذ مراجع دییتا با مقررات موجب به که یکارمندان )
 .ابندی ارتقاء یعال رتبه تا توانند یم مربوط مقررات ریسا تیرعا با حسابدار، کارگزین )

 باشد ینم ریامکانپذ همزمان رتبه دو ارتقاء. 

 قابل يدبع ءارتقا يبرا و بود خواهد عمل مالك رتبه همان يارتقا يبرا صرفاً  رتبه هر درفاصله شده ارائه مستندات و شده کسب ازاتیامت 
  .ستین محاسبه

 در و باشد یم ثابت یاستخدام تیعوض لیتبد تا آنها وگروه نبوده فوق یشغل يارتقا ضوابط مشمول 4 و 3 تبصره يقرارداد کارکنان
 شد خواهند مند رهبه رتبه يارتقا و طبقه يارتقا يایازم از ، دییتا مورد یتجرب سوابق اساس بر یرسم ای یمانیپ به تیوضع لیتبد صورت

.  

  پوشش کارکنان :    مقررات 

ن باعث رعایت موازی بر ایجاد امنیت خاطر براي شخص خودتان  و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی بیمارنحوه پوشش و ظاهر عالوه 
  ، شرعی و اجتماعی ، افزایش ضریب ایمنی و سالمت و ایجاد تصویر مثبت از اخالق حرفه اي می گردد .و ضوابط عرفی

ه از روپوش سفید، جنس آن ضخیم، بلند و در حد زانو، شلوار گشاد، و در صورت استفادپوشیدن لباس فرم براي کلیه کارکنان الزامی است 
ی چسبان و نپوشیدن جوراب ممنوع مو شلوار تنگ  و بدیهی است استفاده از روپوش. ، جوراب و رنگ کفش بر اساس رده باشدمقنعه بلند

  باشد .

 لباس فرم نباید تنگ و کوتاه باشد . -

 شد .لباس فرم ، تمیز ، اتوکشیده و مرتب با -

 طور کامل بسته نگه داشته شود .ه دکمه هاي روپوش ها در تمام مدت حضور در محیط هاي بالینی ب -

 نام خانوادگی و سمت در تمام مدت حضور در بیمارستان الزامی است . ، شناسایی معتبر عکس دار حاوي نام استفاده از کارت -

 تقال عفونت و احتمال آسیب به بیماران و تجهیزات می شود .. ناخن بلند باعث ان، بدون الك باشد، تمیزناخن ها کوتاه -

  خانم ها نسبت به رعایت پوشش کامل موي خود و رعایت دستورات شرعی اهتمام جدي داشته باشند . -
 ، آراسته و در حد متعارف باشد .تمیز موهاي آقایان باید -

 دستبند ( به جز حلقه ازدواج ) در محیط بیمارستان جایز نیست . ، النگو ،و زیورآالت از جمله انگشتر طال استفاده از وسایل آرایشی -

 استفاده از لوازم آرایش و عطرهایی با بوي تند و حساسیت زا در محیط بیمارستان ممنوع می باشد . -

 ، ساده و بدون سروصدا استفاده نمائید .ل شستشو با ظاهر مناسب و جلوبسته، تمیز ، قاباز کفش راحت -

 ایی در کلیه ساعات شبانه روز ممنوع می باشد .استفاده از دمپ -

 ، ممنوع است .هاي حضور فرد استعمال سیگار و سایر دخانیات در کلیه زمان -

 صحبت ، استفاده در حد ضرورت و با رعایت آرامها تلفن همراه خود را هنگام حضور بر بالین بیمار خاموش نگه دارید و در سایر زمان -
  ( حالت لرزاننده ) استفاده شود . vibration، انجام شود . ضمناً براي زنگ بهتر است از کردن و عدم سر و صداي بلند

  ، تواضع و فروتنی در برخورد با همکاران نشانه شخصیت اجتماعی شما می باشد .رعایت اصول اخالق حرفه اي -
خی هاي نامناسب و خندیدن با صداي بلند در حضور بیماران و در محیط هاي عمومی رعایت حقوق دیگران از جمله پرهیز از مجادله ، شو -

 بیمارستان نظیر آسانسورها و رستوران و غیره ... نشانه بلوغ اجتماعی شماست .
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ام تخلف انجافرادي که اخالق حرفه اي و اصول آئین نامه را رعایت ننمایند، ابتدا تذکر شفاهی، سپس تذکر کتبی و در صورت اصرار بر 
  به هیئت رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع داده می شوند .

  

  مصادیق تخلفات اداري : 
 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري  -1

 نقض قوانین و مقررات مربوط -2

 ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل  -3

 افترا ، هتک حیثیتیراد تهمت ، ا -4

  اخاذي -5
 اختالس -6

 تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص -7

 ترك خدمت در خالل  ساعت موظف اداري و یا تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري  -8

 تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز -9

 ظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتیتسامع در حف -10

 افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري -11

 هاي باالتر در حدود وظایف اداري سرپیچی از اجراي دستورهاي مقام -12

 کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده  -13

 تحت امرسهل انگاري روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان  -14

 ارائه گزارش خالف واقع در امور اداري -15

 رعایت نکردن حجاب اسالمی و عدم رعایت شعائر اسالمی -16

 ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدریا اعتیاد به مواد مخدر یا اختفا، نگهدارياستعمال  -17

 جعل یا مخدوش نمودن اسناد و اوراق رسمی یا دولتی -18

 متوالی غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا -19

، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال کارشکنی و شایعه پراکنی -20
  .مقاصد غیرقانونی  فشارهاي فردي براي تحصیل

  بیمارستانمعرفی ساختار 

  ارشد سازمان مدیران )1

و مدیریت بر کل فرآیندها و واحدهاي مرکز را در سطح کالن برعهده داشته ریاست مرکز ، عالیترین مقام مرکز است که هدایت :  ریاست
  االجرا می باشد. و تمامی سیاستهاي کالن مرکز پس از تائید و ابالغ ایشان الزم

  هدایت کل مرکز را به نیابت از طرف مدیرعامل مرکز دارا می باشد . مسئولیت :  قائم مقام مدیر عامل
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: آموزش پزشکی جزء فرآیندهاي اصلی سازمان بوده ، که مدیریت کالن آن توسط معاونت آموزشی انجام می گیرد ،  معاونت آموزشی
و  برنامه ریزیهاي آموزشی ،رسیدگی به مشکالت فراگیران  و هماهنگی با گروههاي آموزشی ، اساتید معاونت آموزشی ، دانشکده پزشکی

  ... توسط این معاونت انجام می شود .

تمامی واحدهاي اداري ، مالی که وظیفه پشتیبانی از فرآیند هاي اصلی سازمان را بر عهده دارند و همچنین واحدهاي مدیریت مرکز :
تحت نظارت مدیریت مرکز هدایت می شوند و وظیفه نظارت بر ، پاراکلینیکی که یاریگر پزشکان در تشخیص دقیق نوع بیماري هستند 

  رات اداري نیز برعهده مدیریت مرکز می باشد .اجراي دقیق قوانین و مقر

ایجاد هماهنگی  و بالینیمسئولیت هدایت کلیه فرآیندهاي پرستاري و درمانی ، مدیریت فنی و اداري بر کل نیروي انسانی :  مدیر پرستاري
ئول مستقیم مابین نیروهاي بالینی و مس و یا سوپروایزرین را برعهده داشته و در اختالف نظر بین مدیران میانی پرستاري وبین سر پرستاران 

  فصل الخطاب می باشد .، نظر مدیر پرستاري 

  خدمات پرستاري )2

مرکز می باشد که زیر نظر مدیر پرستاري اداره می گردد . پرسنل این واحد پرستاران  یکی از مهمترین واحدهاي مدیریتی : دفتر پرستاري
مجرب و توانمندي هستند که با طی دوره هاي آموزشی و حرفه اي و مدیریتی تحت عنوان سوپروایزر ، کنترل و نظارت عملکرد پرسنل 

عهده دارد . سوپروایزر بالینی و سوپروایزر ر و درمانی ) را ب اي اصلی مرکز ( فرآیندهاي پرستاريبخشهاي درمانی و هدایت فرآینده
  عهده دارند .ر آموزشی معاونت مدیر پرستاري را در فرآیندهاي بالینی و آموزشی پرسنل پرستاري ب

ظارت بر کل ن،عنوان جانشین رئیس بیمارستانه ب، ینسوپروایزر، ضمنًا با توجه به فعالیت شبانه روزي مرکز ، در شیفتهاي عصر و شب 
) و همچنین پذیرش ، ترخیص فرآیندهاي جاري مرکز و عملکرد فنی و اداري پرسنل ( مرخصی ساعتی ، مرخصی ، ورود و خروج و ... 

  و بخشها ، نظر سوپروایزر بیمارستان الزم االجرا خواهد بود . هااختالف نظر پیش آمده بین واحدال بیماران را بر عهده دارد و در و انتق

یشگیري براي پ بر عملکرد بخشها را که کنترل و نظارت می باشد مدیریت پرستاريیکی از واحدهاي زیر مجموعه  : کنترل عفونت واحد
تهیه و تدوین دستورالعملهاي مربوطه و همچنین ارتقاي ایمنی پرسنل را مدیریت می نماید . پرسنل در هنگام مواجهات  ،از شیوع عفونت 

  هماهنگی نمایند.عفونت دارد با کارشناس کنترل درمان براساس فرآیند استان باید براي قرار گرفتن در چرخه

 با ، منزل در مطمئن و منیا يپرستار يها مراقبت افتیدر يراستا در ، home care منزل در مراقبت واحد :واحد مراقبت در منزل 
 از پس ماریب يها مراقبت ارائه در یهماهنگ و ،تداومیسامانده .کند یم تیفعال يپرستار خدمات ریمد نظر ریز مشاوره مراکز يهمکار

 يبستر مانز ،کاهش یمارستانیب يها عفونت کنترل و نقاهت دوران منزل،کاهش در ياقتصاد صرفه با و منیا مارستان،مراقبتیب از صیترخ
  .است واحد نیا جادیا يایمزا از مارانیب يتمندیرضا شیافزا تینها در و يپرستار خدمات تیفیک بهبود مارستان،یب در

تروما و واحد تریاژ  ، رادیو لوژي ،، اطالعات انتظامات ن و در جوار واحد هاي اتاق تعرفهي بیمارستادر مدخل وروداین بخش  :درمانگاه
این واحد  ، اتاق مسئول درمانگاه و اتاق نوار قلب می باشد.واحد هایی از جمله اتاق پانسمان، اتاق عمل سرپایی واقع شده است و داراي

ن می به بیمارا ه خدماتارائ، اتاق عمل سرپایی و نوار قلب آماده عمومی وپرستاران در اتاق پزشک انشکساعته با حضور پز 24به صورت 
  .باشد 
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پرستاران مجرب و  ،پزشکان مقیم اورژانس  ، هم اکنونبه صورت پایلوت در این مرکز شروع به کار نموده  82از سال  این بخش تریاژ:
  عهده دارند. بیماران رادر بدو ورود بر هدایتاز این طریق  ICUآموزش دیده  

Icبخش  u  که تصادف را بیمارانی  تمامی  واقع شده و پذیرشمانگاه درتخت در جوار  10این بخش با  :تروماي سابق)(ژانس اور
ک بر عهده دارد . اورژانس یتنفسی و مراقبت فوري دارند را  –از سطح هوشیاري پائین برخودارند و نیاز به احیاء قلبی  ،شدید نموده اند 

  .می باشد )ونتیالتور شوك ) و تنفس مصنوعی ( DCگ ) ، شوك قلبی ( مانیتورین  ECGمجهز به دستگاه کنترل قلب (  هم اکنون

ارائه تمامی اقدامات درمانی و پاراکلینیکی براي بیماران  آناز مهمترین  فعالیت هاي  بوده وتخت  30داراي این بخش  :2بخش اورژانس 
  هوشیاري که نیاز به خدمت رسانی اورژانس دارند می باشد.

 هنیاز ب که را بیمارانی پذیرش تمامی ، متخصصین جراحی  و بیهوشی و با حضور  بودهتخت  2داراي  این بخش اتاق عمل اورژانس:
  بر عهده دارد .دارند را اعمال جراحی سطحی نظیر پارگی 

واحد تخصصی و فوق تخصصی در شیفت  صورته ب 1384از مهر ماه سال این کلینیک  :ک تخصصی و فوق تخصصی پورسیناکلینی
  شد.می باداراي اتاق گچ گیري و پانسمان نیز  واحد این است . مراجعینیراي و عصر و پنج شنبه ها فقط در شیفت صبح پذ صبح

را پذیرش می  ) نیاز به مراقبت ویژه دارند(بیمارانی را که تخت بوده و تمام بیماران داراي هوشیاري پایین  22داراي  :جنرال  ICU  بخش
  کنترل نبض و بالدوارمر و ... می باشد .  ،شوك ،پالس اکسی متر  DC، تنفس مصنوعی ( ونتیالتور )، کنترل ضربان قلبستگاه دهد و مجهز به د

را ) نیاز به مراقبت ویژه دارند (بیمارانی که کاهش سطح هوشیاري  داراي بیماران  تمامتخت است و  11راياد : راحیجICU   بخش
کنترل ، شوك ) DC، شوك قلبی (  تگاه پالس اکسی متر (کنترل نبض )، دستنفس مصنوعی ( ونتیالتور )ستگاه پذیرش می دهد و مجهز به د
  و ساکشن سانترال می باشد . ، رادیولوژي  پرتابل ) ECG، نوار قلب (کارکرد قلب ( مانیتورینگ )

جراحی  غیر الکتیو تخت اطفال و بزرگسال است که بیماران  31داراي ( بخش پروفسور سمیعی ) :اورژانس  بخش جراحی مغز و اعصاب
  اعصاب را پذیرش می دهد . 

  جراحی اعصاب را پذیرش می دهد .  الکتیو تخت بزرگسال است که بیماران  13داراي  بخش جراحی مغز و اعصاب الکتیو:

اتاق  3اتاق عمل جراحی،  4و شامل  پذیرش می دهد  شبانه روزي  صورتتمامی بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی را به  : 1اتاق عمل
  ل عمل می باشد .ی) وساCSR، یک اتاق گچ گیري  یک اتاق بعد از عمل ( ریکاوري ) و یک واحد استریل نمودن ( عمل ارتوپدي

) و یک اتاق ( ريمل و یک اتاق پس از عمل (ریکاواتاق ع 3فعال بوده و شامل  و عصر در شیفت صبح ):2اتاق عمل مغز و اعصاب (
CSR فقرات در ) جهت استریل نمودن وسائل بوده و اعمال اورژانسی و غیر اورژانسی در آن انجام می پذیرد . عمل هاي مغزي و ستون

  این اتاق عمل انجام می شود و داراي وسائل مجهز جهت کاهش زمان عمل می باشد.
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می باشد که بیماران با عالئم حاد نورولوژیکی جهت دریافت داروهاي تخت  8واحد استروك داراي  و داخلی اعصاب:استروك بخش 
غزي ، فشار تخت بوده و بیمارانی که داراي  مشکل داخلی اعصاب ( سکته م 34داراي  خاص پذیرش می شوند.بخش داخلی اعصاب

 .می باشد TCDز به دستگاه هستند  را پذیرش می دهد و مجه )، آنمی و دیابت و... MSایمر ، گلین باره ، خون باال ، آلز

ی شکستگی و دررفتگ ارتوپدي با مشکل زن یا کودكبیماران  تمامی تخت اطفال و بزرگسال است  که 25داراي  بخش ارتوپدي زنان:
  استخوان را پذیرش می دهد .

پذیرش می دهد  را به صورت غیر اورژانس تخت است که بیماران نیازمند به عمل جراحی ارتوپدي 32داراي  مردان: 1بخش ارتوپدي 
.  

  با مشکل ارتوپدي اورژانس را پذیرش می دهد .  مردتخت است که بیماران  27داراي  مردان: 2بخش ارتوپدي 

جراحی عمومی ( شکم ، قفسه سینه و ترمیمی فک وصورت نیاز به  اغلبزن و کودك که بیماران  تخت بوده و 26داراي  جراحی زنان:
  را پذیرش می دهد . دارند ها )واندام 

جراحی عمومی ( شکم ، قفسه سینه و ترمیمی فک وصورت  مرد را که اغلب نیاز بهبیماران  تخت بوده و 29داراي بخش جراحی مردان:
  را پذیرش می دهد .دارند واندام ها ) 

  می باشد. روزهاي دوشنبه، چهارشنبه و جمعه بعد از ظهر 4الی  2توضیح: زمان مالقات بیماران ساعت 

  خدمات پاراکلینیکی : )3

  . اداره می شوددرونسپاري که  مرکز  بر عهده این واحد می باشد آزمایشات انجام تمامی آزمایشگاه:

  عکس برداري از تمام  بیماران سرپایی و بستري انجام می شود. در این واحد رادیولوژي: 

  بیماران نیازمند به خون را بر آورده می سازد .تقاضاي  بانک خون: 

  ساعته فعال است و تصویر برداري از داخل شکم ولگن را انجام می دهد . 24صورت ه ب سونوگرافی:

آماده ارائه خدمت به صبح  همه روزه به جز ایام تعطیل در شیفت ) NCVو   E MGنوار عصب و عضله ( واحد  ) :( EEGنوار مغز  
  .میباشدبیماران 

اخل بیمارستان می باشد و ورزش هاي مخصوص همراه با دستگاه دبستري در  و صورت فعال پذیراي بیماران سرپایی ه ب فیزیوتراپی: 
  .آنها ارائه می دهدرا به 

.  
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اران پذیراي  بیم، بستري در بیمارستان بیماران ارائه خدمت به دستگاه مجهز سی تی اسکن است که عالوه بر 2داراي  سی تی اسکن: 
  .نیز می باشدهاي مجاور  شهرستان

و به دلیل  شدافتتاح وقت مان و آموزش پزشکی با حضور وزیر محترم بهداشت و در 1381در سال این بخش  : MRI)آي(-آر-ام 
  می باشد .خدمات رسانی ویژه در سطح استان ، زبانزد استان گیالن و سایر استان هاي همجوار 

یک اتاق عمل با تخت جراحی مناسب میباشد در این بخش اقدامات اولیه تهاجمی مداخله اي اولیه شامل بازکردن  شامل:آنژیوگرافی
کتومی به وسیله ترومیاین اقدام کیمیک مغزي در اثر انسداد ویا اسپاسم شده میباشد گردن یا مغزو یا عروق محیطی که باعث سکته ایس

  مبولتیک با استفاده از استنت ها ،بالون ها وکاتترهاي اکسیبراسیون تخصصی انجام میشود.مکانیکال تزریق داخل شریانی داروي ترو

فی براي درمان بیماران و نظارت فنی بر کیفیت اقالم وارده و میزان مصرف مصر تهیه و توزیع کلیه اقالم دارو و تجهیزات : داروخانه
  بر عهده این واحد می باشد . ها دارو

هاي ارسالی از سوي جراحان در این واحد آزمایش گردیده تا علت اصلی ایجاد بیماري شناسایی گردد و اطالعات  نمونه بافت : پاتولوژي
  ي سرطانی در اختیار پزشک قرار می دهد.ها تکمیلی را در خصوص بدخیمی یا خوش خیمی بافت

ن نیازمند را در راستاي کمک به درمان آنها و همچنین نظارت بر انجام مشاوره هاي تغذیه براي بیمارا : تغذیهخدمات و تغذیه مشاوره  
  عهده دارد.ر ب را کار  رفتهه طبخ و توزیع غذا و همچنین کمیت و کیفیت مواد اولیه ب دآشپزخانه را در فرآین

  : خدمات مدیریتی )4
نیروهاي مورد نیاز ) ، ارزیابی عملکرد نیروهاي سازمان ( اعم از کیفیت و کمیت ي انسانی کلیه امور مربوط به تامین نیرو : منابع انسانی

  در این واحد انجام می گیرد . )و........حقوق واضافه کار(تایید گواهی هاي پرسنلی و آموزش اداري پرسنل و  ، نگهداري ، توانمندسازي
نتقال خروجی ، انتقال ورودي ، حضور صدور احکام کارگزینی در طی سال ، مرخصی ها ( استحقاقی ، استعالجی ) ، ا کارگزینی : 

غیره از وظایف واحد  ا ، تایمکس( ورود و خروج پرسنل )صدور گواهی کارکرد واضافه فیزیکی پزشکان ، بازنشستگی امور قرارداده
  کارگزینی می باشد .

ثبت و شماره گذاري کلیه نامه ها ي ورودي ، خروجی ، ارجاعی و توزیع اطالعیه ها و نامه هاي مهم داخلی و خارجی  دبیرخانه :  
  توسط این واحد انجام می پذیرد .

 مسئولیت هدایت و پاسخگوئی مقدماتی به مراجعان حوزه مدیریت و برنامه ریزي براي دیدار با مدیریت را بر عهده دارددفتر مدیریت : 
.  

ن تامی ،کلیه امور مربوط به هزینه ها ، درآمد ، پرداخت ها ، حقوق و مزایاي کارکنان ، بیمه تکمیلی ، بیه خدمات درمانی  حسابداري : 
 اجتماعی و غیره ... مربوط به این واحد می باشد .  
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  .را بر عهده دارد... و خدمات عمومی  ، نگهبانی، ، تاسیساته حدهاي برونسپاري مانند بوفبر وا مسئولیت نظارت:  امور قراردادها

 ، ساخت و نصب از طریقیه امور مربوط به خرید ، تعمیرات کل در این زمینه بیمارستان می باشد .در خرید متولی اصلی  تدارکات : 
  . صورت می پذیرداناین واحد کارپرداز

ا ببا توجه به نیاز و درخواست بخشها و واحدها  این واحد مسئول ثبت تمامی کاالهاي وارده به بیمارستان می باشد . گفتنی است  : انبار
  در اختیار درخواست کنندگان قرار می گیرد . کاال حواله خروج ثبت

به این واحد می  ، اینترانت مربوطبیمارستان، اینترنت HIS، امور رایانهتمامی فعالیت هاي فنی و نرم افزاري مربوط به  فناوري اطالعات : 
  باشد .

این واحد یکی از واحدهاي کارشناسی مهم مرکز است که وظیفه اصلی آن مدیریت بر نگهداشت تجهیزات پزشکی ،  : تجهیزات پزشکی
زات هاي دوره اي از وضعیت تجهی زارشهاي جدید پزشکی و نظارت فنی براي انتخاب آنها و همچنین تهیه گ شناسائی تکنولوژي و دستگاه

  مدیر عامل می باشد .به شکی مرکز و ارائه آن پز

خرید، نگهداشت و تامین تجهیزات مصرفی بخش هاي درمانی و پاراکلینیکی است  این واحد عهده دار : مصرفی پزشکی تجهیزاتانبار 
   و تحت نظارت مسئول فنی تجهیزات می باشد.

نظارت و پیگیري برنامه هاي مستمر گندزدایی  ،آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامدجمع ،کنترل بر امر تفکیکنظارت و  :بهداشت محیط
برنامه ، الببهداشتی آب و سیستم تصفیه فاضو کنترل  هاي مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغی وشستشوي قسمت

اجراي برنامه هاي آموزشی بهداشت براي کارکنان ـ بیماران ـ مراجعین و کارآموزان ن و پیگیري بهسازي محیط بیمارستا نظارت وریزي، 
  از مهمترین وظایف این واحد می باشد.

شناسایی و کنترل عوامل آسیب رسان شغلی ،همچنین پیش بینی و پیشگیري از بروز عواملی که می تواند باعث حرفه اي: بهداشت 
  ا بیماریهاي شغلی شوند از مهمترین وظایف این واحد می باشد. بیماري؛آسیب به سالمت و رفاه ی

ها، یانیهتهیه و تدوین اخبار، ب، انتشاراتى هاىفعالیتو سایر  تهیه چاپ و انتشار فصلنامه اطالع رسانی، : نفعان امور ذيو  روابط عمومی
 هاىها و نمایشگاهبرگزارى گردهمایى و رسانه ها، مدیریت سایت مرکزهاي خبري و سایر  ارسال خبر در سایت ،هاها و پیامها، آگهىاطالعیه

ستانی و اامور رفاهی و تفریحی پرسنل بیمارستان از قبیل سفرهاي همچنین  بر عهده این واحد می باشد .پیگیري امور فرهنگی و اجتماعی 
انجام و در اختیار کارکنان قرار می گیرد. ز طریق این واحد و ... ) اباشگاه هاي ورزشی  ،تهیه بلیط هاي مختلف ( شنا  ،خارج از استان

  می باشد. نفعان براي بررسی نقاط قابل بهبود از دیگر وظایف امور ذي نفعان ها و مدیریت بر کمیته رضایت ذي نظرسنجی

ریاست ، پیگیري و و همچنین مالقات هاي خصوصی پرسنل با  مسئولیت برنامه ریزي مالقات هاي حضوري مراجعان: ریاستدفتر 
  آرشیو نامه هاي وارده به دفتر ریاست بر عهده مسوول دفتر ریاست می باشد. 

توسط این  .. )اعتبار بخشی، ایزو و. –( حاکمیت بالینی  نظام هاي مدیریتیگیري انجام درست ، ارزیابی و پیاستقرار  :بهبود کیفیتدفتر 
 واحد انجام می شود .



 
 

     26 
 

) ، حفظ و نگهداري اسناد پزشکی ، ایجاد شرایط یت بر فرآیند چرخش مدارك پزشکی (پرونده هاي پزشکیوظیفه مدیر : مدارك پزشکی
مناسب براي انجام تحقیقات براساس اطالعات پرونده هاي پزشکی و همچنین پاسخگویی به مراجعان و مراجع قانونی در خصوص مدارك 

  پزشکی بر عهده این واحد می باشد .

  می گیرد . توسط این واحد انجام HISتشکیل پرونده براي بیماران بستري و ثبت آن در  : پذیرش 

راي کادر درمانی در ارائه خدمات به بیماران داراي مشکالت اقتصادي و اجتماعی ، این واحد تسهیل کننده شرایط مناسب ب : مددکاري
دایت و راهنمائی ه ،بیماران مجهول الهویه ، کمک  تعیین تکلیف و پیگیري اعت ،، تخفیف به بیماران بی بضارائه مشاوره به بیماران مذکور 

  اي تصادفات از جمله اموري است که توسط واحد مددکاري انجام می گیرد.هبیماران در تکمیل پرونده 

داد با نیروهاي شرکتی با عقد قرار 90سپاري اداره می گردید که از ابتداي سال  صورت برونه ب 89این واحد تا سال  :خدمات عمومی 
به مرکز و نظافت فضاي فیزیکی و خدمات بیماربري توسط در قالب یک واحد مستقل موجودیت یافت و کلیه خدمات عمومی مربوط 

  نیروهاي این واحد ارائه می گردد .

  را برعهده دارد.جعان به مرکز رااین واحد وظیفه حراست فیزیکی از مرکز و نظم بخشیدن به ورود و خروج م : نگهبانی 

  خدمات آموزشی : )5
ان و ککتابخانه ، برنامه ریزي اسفاهی (ها ، خدمات ر کلیه خدمات قابل ارائه به فراگیران اعم از کمیت و کیفیت آموزش : واحد آموزش

  با دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه و ... توسط این واحد مدیریت می گردد . یهاي بین بخش ) هماهنگیتغذیه و ...

  خدمات پژوهشی : )6
حقیقات تر مرکز آموزشی درمانی پورسینا این مرکز جهت مدیریت و هدایت مراکز تحقیقاتی که در بست : مرکز توسعه تحقیقات بالینی

د اهداف مشترك فعالیت می نمایو در عین استقالل در تعامل کامل و نزدیک با مرکز جهت رسیدن به تاسیس دهند می بالینی خود را انجام 
.  

  از سایر خدمات پژوهشی مرکز، می توان به مرکز تحقیقات تروما و مرکز تحقیقات ارتوپدي نیز  اشاره نمود.

  : خدمات ویژه )7
نه خط مشی و تصمیم گیري مرتبط به خدمات بهداشتی درمانی، اتخاذ هر گوواحد رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات: 

ارتقاء پاسخگویی و ایجاد رضایتمندي بیماران از در مرکز آموزشی درمانی پورسینا نیز جهت . درنهایت بر جان و زندگی بیماران مؤثر است
و برداشتن بن بست هایی که متاسفانه در  برخی موارد و بنا به سرویس دهی نا مطلوب بر سر راه مراجعین  نحوه خدمات بهداشتی درمانی

این واحد هم . در صدد راه اندازي واحد رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات برآمدند 90قرار می گیرد ، مسئولین این مرکز در سال 
  . دایر می باشددر دفتر ریاست اکنون 
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ایمیل  ، )در دفتر ریاست(ما می توانید، پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را از طریق؛ مراجعه مستقیم به واحد مربوطه ش
poursina_pr@yahoo.com  در سایت بیمارستان به آدرس و www.gums.ac.ir/poursina      انتقادات و صندوق هاي و یا

  .ارسال نمائید ،موجود در  بیمارستان پیشنهادات

 .توجه به سالمت و بهداشت روان جهت سالمت فکر و سازگاري فرد با محیط و اطرافیانش امري ضروري است واحد سالمت روان : 
سالمت "رستان گیالن اقدام به راه اندازي واحد به عنوان تنها بیما 92سال در این راستا مدیران بیمارستان پورسینا نیز با توجه به این مهم از 

  .می باشد و مشاوره به بیماران و پرسنل را بر عهده دارددایر  در واحد مددکارياین واحد هم اکنون . نمودند "روان

 


