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 ورود شما را به جمع کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی بندرانزلی

 میگوئیمخیر مقدم 

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

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

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

 ای که در اختیار داریدبا هدف آشنایی شما  با گوشه ای از  

فعالیت های این مرکز، مقرات و قوانین بیمارستان ، حقوق ذی نفعان اختیارات 

شهید دکتر بهشتی و حقوق شما به عنوان عضو جدیدی از همکاران بیمارستان 

 .در نظر گرفته شده است بندرانزلی

 . خواهشمند است این کتابچه را با دقت مطالعه فرمائید        



 

 

  

 سخنی با همکاران 

 : همکاران محترم

در راستای پیاده سازی برنامه های اعتباربخشی در بیمارستان سعی شده 

است کلیه فعالیت های بیمارستانی در غالب استانداردهای اعالم شده وزارت 

سنجه های اعتبار بخشیاماده سازی و تهیه بهداشت و درمان تحت عنوان 

 . مستندات مربوطه در زونکن هایی گنجانده شود

لطفا در شروع کاربرای دریافت اطالعات جامع به این زونکن مراجعه و 

 . مطالعه نمائید

 . منتظر پیشنهادات و انتقادات و راهنمایی های ارزنده شما هستیم    

 شهید دکتر بهشتی بندرانزلی  واحد بهبود کیفیت بیمارستان

1893 
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 معرفي بيمارستان 

  

آستارا واقع  -کیلومتری جاده انزلی 5شهید دکتر بهشتی در ساختمان بیمارستان 

این بنا به دانشگاه علوم پزشکی گیالن واگذار شده و از  2831شده است .در سال 

 همان تاریخ به عنوان بیمارستان فعالیت خود را آغاز نموده است.

 مشخصات بیمارستان شهید دکتر بهشتی :

 متر مربع  55555مساحت کل زمین : 

  مترمربع 20555ربنای کل ساختمان :زی

 تخت 235 : تعداد تخت مصوب

 تخت 281تعداد تخت فعال: 

 85914-15959کد پستی  -کیلومتری جاده انزلی به آستارا 5آدرس دقیق پستی : 
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 معرفی مسئولین بیمارستان

 ریاست مدیریت مدیر پرستاری

عنوان 

 مسئولیت

 مشخصات

مریم طاهری 

 نیا

طاهره 

 شیرزادی

دکتر کامبیز 

 تنهایی

نام و نام 

 خانوادگی

کارشناس 

 پرستاری

کارشناس ارشد 

 مدیریت

متخصص جراح 

 عمومی

تخصص و 

 درجه علمی

 سابقه کار 27 25 سال 21

 15 10 ماه 8
سابقه کار در 

 این سمت

44502008 44501225 44502013 
تلفن ثابت در 

 ساعت اداری
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 عبارتند از:بخش های فعال بیمارستان 

 بخش اورژانس-1

 درمانگاه اورژانس-2

 بخش داخلی-3

 بخش اطفال-4

 بخش جراحی مردان-5

 بخش جراحی زنان-6

CSR 7-اطاق عمل و 

ICU8-بخش 

CCU9-بخش 

 زايشگاه-11

 دياليز-11

 

 بخش های پاراکلینیک عبارتند از :

 آزمايشگاه -1

 راديولوژی-2

 سی تی اسکن-3

 اکوکارديوگرافی-4

 ورزش،هولترتست -5

 سونوگرافی-6

 آندوسکوپی و کولونوسکوپی-7

 داروخانه-8
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 VISSIONچشم انداز بیمارستان 

 

 
 ما بر آنیم : 

 به عنوان بهترین بیمارستان واحدهای مراقبتهای تخصصی با کیفیت برتر شناخته شویم-2

،پزشکان و کارکنان به عنوان بهترین بیمارستان ارائه دهنده مراقبتهای درمانی توسط بیماران -1

 انتخاب شویم.

 سطح آگاهی و اطالعات پزشکان و کارکنان بیمارستان را ارتقاء بخشیم-8

 .همگام با دانش مدیریتی بیمارستانی جدید گام برداریم-1
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  )ماموریت بیانیه( رسالت
                                             

                                    

 
ماموريت بيمارستان شهيد دکتر بهشتی بندرانزلی بعنوان يکی از 

بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گيالن در گيالن با استفاده از 

و  اختيارات بيمارستانهای خودگردان ارائه مطلوب ترين خدمات درمانی 

آموزشی در سطح استان با هدف افزايش رضايتمندی و اعتمادسازی از طريق 

 ارتقاء و بهبود مستمر کيفيت می باشد.

 در اين مسير به اصول و ارزشهای ذيل معتقديم:

به کليه مردم و مراجعين ارائه خدمات درمانی با برترين کيفيت و ايمنی -1

ت انسانی مبتنی بر ارزشهای محترم با رعايت منشور حقوق بيمارو حفظ کرام

 اسالمی 

موزش و پژوهش با استفاده از علوم و فناوری و بر آمشارکت در امر -2

 مبنای اصول اخالق پزشکی 
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 سازمانی  ارزشهاي

 

 امانت داری -1

 احترام به منافع مشتریان -2

 پایبندی  به قسم نامه پزشکی -3

 اعتقاد به ارزش های واالی اخالق پزشکی -4

  ارزشهای دینی و اعتقادی و قانون مداریرعایت  -5

 

 : ماست فراروي آنچه

  اداری وظائف قبال در مسئولیت احساس -2

  محوله امور انجام در خالقیت و نوآوری  -1

  درمانی-بهداشتی خدمات توسعه و پیشرفت  -3

  اداری اخالقی اصول به پایبندی -1 
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 د بهشتی بندرانزلییشهمنشور حقوق گیرندگان خدمت دربیمارستان 
  

 

 مفاهيم و واژه ها 

کسی که خود رابه ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی می بيمار :

  کند.

مجموعه قواعد ومقررات حاکم بر یک جامعه که امتیازات و اختیارات خاصی را برای افراد حقوق :

  به معنی آنچه راست و سزاوار استبه رسمیت می شناسد .حقوق در تمام زبانها 

 تاریخچه

 در بشر حقوق جهانی اعالمیه انتشار با بیمار حقوق منشور تدوین برای حرکت انگیزه

 خدمات به دسترسی برای حقوق برابری خواستار آن مردم در که شد آغاز 1947 سال

 .شدند اجتماعی و بهداشتی

 در پرستاری ملی اتحادیه کرد منتشر را بیمار حقوق اعالمیه که ای حرفه گروه اولین

 .بود 1959 سال

 مثال همراه به بیماران حقوق الیحه آمریکا های بیمارستان انجمن 1973 سال در

 کرد منتشر بیماران حقوق الیحه تحت عنوان را مستند و اجرایی های
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  ایران در بیمار حقوق منشور

  دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.: اول محور

  اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرارگیرد.: دوم محور

حق انتخاب و تصمیم گیری آزاد انه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم : سوم محور

 شمرده شود. 

ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل : چهارم محور

 رازداری باشد. 

 دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایات حق بیماراست. : پنجم محور

 محور اول: دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است. 

  :ارائه خدمات سالمت بايد

شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی  (9-9

  باشد. 

 باشد.   یصداقت،  انصاف،ادب و همراه با مهربان ی هیبر پا  (2-1

فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی (     8-2

 باشد.  

 بر اساس دانش روز باشد. (  1-2

   مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد. (5-2 

 توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران  باشد.     (0-2

  مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد. (7-2
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درد و رنج  لیو به دور از تحم یو ضرور هیپا یامکانات رفاه هیکل نیبه همراه تام (3-2

 باشد.    یضرور ریغ یها تیومحدود

  توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار،.(9-2

سالمندان،بیماران روانی، زندانیان، معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته 

 باشد 

 در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.   (25-2

 با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.  (22-2

    درمراقبت های ضروری و فوری) اورژانس(، بدون توجه به تأمین هزینه ی آن (21-2     

 صورت گیرد .در موارد غیر فوری)الکتیو (بر اساس ضوابط تعریف شده باشد 

س(، در صورتی که ارائه خدمات مناسب در مراقبت های ضروری و فوری) اورژان  (28-2

ممکن نباشد، الزم است پس از ارائه ی خدمات ضروری و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار 

 به واحد مجهز فراهم گردد؛ 

در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب   (21-2

ئه گردد .منظور از آسایش کاهش درد و رنج الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارا

بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار 

می باشد .بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می 

  خواهد همراه گردد.

 بیمار قرار گیرد.   به میزان کافی در اختیار محور دوم: اطالعات باید به نحو مطلوب و

 محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد: 

  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش  

ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و  

ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش( هزینه های قابل پیش بینی 

شامل مواردی است  که جهت بستری به صورت سرپایی مراجعه نموده اند یا پس از انجام 
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تری داشته باشند شامل هزینه ی پیش پرداخت بستری حین اقدامات اورژانسی نیاز به بس

تشکیل پرونده در صورت نیاز به کیف، همراه بیمار هزینه کیف را با صورتحساب بیمار 

حساب میکند.هزینه های غیر قابل پیش بینی شامل هزینه دارویی خاص که از غیر از 

مثل هزینه ی اعمال   یماران بیمارستان تهیه میگردند و یا نیازهای غیر قابل پیش بینی ب

جراحی می باشد .جهت سهولت در پرداخت هزینه بیماران ، بیمارستان با بیمه های 

درمانی ، تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح و...  مختلف درمانی و مکمل شامل بیمه خدمات

طرف قرارداد میباشد .سیستم های حمایتی درزمان پذیرش شامل واحد مددکاری جهت 

 به بیماران دچار مشکل در پرداخت هزینه ها می باشد .)  تخفیف

نام، مسؤولیت و رتبه ی حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله       

   پزشک ،پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آن ها با یکدیگر

  ، روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن

تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه ی اطالعات تأثیر گذار در روند 

 تصمیم گیری بیمار 

نحوه ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان  ( به منظور   

ه پزشکی توسط گیرنده خدمت اتیکت شناسایی عکس دار که شامل نام و نام شناخت اعضای گرو

خانوادگی و سمت  فرد می باشد که موظف به الصاق آن بر روی لباس فرم خود می باشند . 

ویزیت پزشک معالج به صورت روزانه در بخش بستری صورت میگیرد و اعضای گروه پزشکی با 

 قابل دسترس میباشند.  هماهنگی پرستار مسئول بیمار در بخش

   کلیه ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند. 

ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان آموزشهای ضروری برای استمرار درمان از بدو  

  ورود بیمار به بیمارستان آغاز و طی اقدامات درمانی ادامه می یابد در صورت بستری بیمار حین 

بستری تا زمان ترخیص آموزش به بیمار توسط تیم پزشکی و پیراپزشکی ادامه یافته و پس از 

  ترخیص با پیگیری های بعدی تکمیل میگردد 

  نحوه ی ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد:
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اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های 

 وی از جمله زبان، تحصیالت و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این که: فردی 

تأخیر در شروع درمان به واسطه ی ارائه ی اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛)در این  -2

 صورت انتقال اطالعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود(.

از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت  بیمار علی رغم اطالع -1

بایدخواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این که عدم اطالع بیمار، وی یا سایرین را 

 در معرض خطر جدی قرار دهد

بیمار می تواند به کلیه ی اطالعات ثبت شده در پرونده ی بالینی خود دسترسی داشته    -3

 یر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.باشد و تصو

محور سوم: حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید 

  محترم شمرده شود. 

  محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:(9-5

 کنندهی خدمات سالمت در چارچوب ضوابط    ارائه انتخاب پزشک معالج و مرکز   (2-2-8 

 انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور   (1-2-8

شرکت یا عدم شرکت در پژوهش های زیستی با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی  (8-2-8

 تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت ندارد.  

پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش قبول یا رد درمان های (1-2-8

یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض 

   خطر جدی قرار می دهد.

اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت ( 5-2-8

ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت   تصمیم گیری می باشد
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تصمیمگیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم 

 گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد. 

   شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل میباشد:

 آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامعانتخاب و تصمیم گیری بیمار باید -2

   (مذکور در بند دوم) باشد.

  پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.  -1

محور چهارم: ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و  

  . داری باشدرعایت اصل راز

رعایت اصل رازداری راجع به کلیه ی اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در  (2-1

   مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.

در کلیه ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید  به حریم خصوصی بیمار   (1-1

احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه ی امکانات الزم جهت تضمین حریم 

   خصوصی بیمار فراهم گردد.

از فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مج (8-1

  تلقی می شوند میتوانند به اطالعات دسترسی داشته باشند. 

بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته   (1-1

 باشد. 

همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر 

   بر خالف ضرورت های پزشکی باشد.
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  محور پنجم: دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شكایات حق بیمار است.  

هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است،   (2-5

بدون اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذی صالح شکایت نماید. ( هر 

حقوق گیرنده خدمت می تواند انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق پرنمودن برگه های 

خیص به بیمار داده میشود بنویسند ((که به صورت نظر سنجی بیماران که در هنگام تر

هفتگی و یا ماهانه به دفتر حاکمیت بالینی فرستاده می شود))  هم چنین می توانند شکایات 

خود را  به سه طریق ( کتبی ، حضوری، تلفنی ) اعالم نمایند که در مورد اول از طریق 

و یا دفتر پرستاری ( واقع در امور تکمیل برگه های شکایات که در هر شیفتنزد مسئول بخش 

اداری) موجود است تکمیل و در اختیار مسئول  مربوطه و یا مدیر پرستاری قرار دهند هم 

چنین از صندوقهای نصب شده در تمامی بخشهای بیمارستان ( صندوق ارتباط مستقیم با 

عه به دفتر مدیریت ) می توانند استفاده نمایند و در مورد دوم در شیفت صبح با مراج

رسیدگی به شکایات واقع در امور اداری شکایات خود را مطرح نمایند و در مورد سوم از 

  شکایات خود را اعالم نمایند .) 295و یا شماره تلفن پیامگیر  59221001709طریق شماره 

( در مورد شکایات  بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.( 1-5

حضوری : دریافت فرم شکایات ، تکمیل فرم شکایت ، مراجعه به دفتر رسیدگی به شکایات و 

یا انداختن در صندوق شکایات ،  درج کد شکایت  در فرم شکایت به هر فرد شاکی، ثبت 

شکایت در دفتر شکایت ، ارجاع به مقامات باالتر، بررسی شکایت در کمیته شکایت، پیگیری 

ساعت ، در صورتی که شکایت مورد رسیدگی قرار گیرد و  08لفنی ، مراجعه حضوری بعد از ت

 در کمیته بررسی شود نتیجه شکایت به فرد شاکی اعالم میگردد. 

خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق  (8-5

    مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.
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 : نكته

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد، 

بر عهده ی تصمیم گیرنده ی قانونی - مذکور در این منشور-اعمال کلیه ی حقوق بیمار 

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

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

 بنماید. چنانچه 

است، اما میتواند در بخشی از روند تصمیم گیری بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای 

 درمان معقوالنه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود
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 وب سایت بیمارستان : 

این وب سایت با طراحی نوین جهت اطالع رسانی از فعالیت ها و توانمندیهای بیمارستان 

فعال گردیده است . این وب سایت دارای بخش های اصلی تاریخچه بیمارستان و معرفی 

بخشهای بستری و پاراکلینیکی آن،راهنمای بیماران و مراجعین ،بهداشت و کنترل عفونت می 

 باشد . 

همکار بیمارستان ،  وب سایت حاوی گالری تصاویر بیمارستان ،معرفی پزشکانهم چنین این 

تراکتها و بروشورهای راهنمای بیماران، اخبار بیمارستان می باشد . بازدید کنندگان سایت می 

توانند با استفاده از ظرفیت طراحی شده در آن ، نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودرا جهت 

ت سایر رستان ارسال نموده و این نظرات در صورت تمایل قابل رویت جهاطالع مسئولین بیما

 خواهد بود. بازدید کنندگان
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  ایمنی بیمار  

 بیمار ایمنی برنامه اجرای اساس بر که هستند الزامات ای مجموعه بیمار ایمنی استانداردهای

  . باشد می حیاتی سطح بیمارستان در

 شرایطی ایجاد و بیمارستانها در بیمار ایمنی سطح ارتقاء ، بیمار ایمنی برنامه نهایی هدف

 قابل های آسیب از جامعه محافظت آن متعاقب و تر ایمن به خدمات منجر که است

  . شود بیمارستان در محیط ناخواسته عوارض کاهش و اجتناب

 طبقه گروه پنج در که است مواردی شامل بیمار ایمنی دوستدار بیمارستان استانداردهای

  .شود می بندی

 رهبری و حاکمیت  

  جامعه و بیمار با تعامل و مشارکت جلب     • 

  شواهد بر مبتنی و ایمن بالینی خدمات   • 

  ایمن محیط   • 

 مداوم  آموزش  • 

 و اساسی استانداردهای الزامی، استانداردهای دارای کدام هر استاندارد گروه پنج این

  .باشد پیشرفته می استانداردهای

 شدن شناخته رسمیت به اساس بر که هستند استانداردهایی ، الزامی استانداردهای :نكته

  . است ضروری بیمار دوستدارایمنی عنوان بیمارستان به بیمارستان
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 رهبری  و حاکمیت استاندارد گروه در• 

  .باشد می ملزم بیمار ایمنی به بیمارستان ارشد مدیریت

  

 و بخشها – واحدها تمام برای اجرایی های روش و راهنماها و ها مشی خط دارای بیمارستان

 است  خود خدمات پشتیبانی نیروهای
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  :دارویی خطاي از جلوگیري جهت مشابه تلفظ و نام با داروهاي(  5-1

  

 در خطا بروز احتمال و دارند مشابه اسامی که را داروهایی از لیستی درمانی های بخش کلیه

 قراردهند کارکنان دردسترس آنها) ظاهر و شکل نظر چه از و نام نظر از دارد(چه وجود آنها

 اشتباهات و پزشکان دستخط در دارویی های مشابهت نیز بیمارستان سرپایی داروخانه در.

 با موثر تعامل و ارتباط برقراری.گیرد قرار کارکنان دردسترس نویسی نسخه در رایج

 به مرکز در دارو مصرف توزیعو فرایند اصالح با ارتباط در دارو فنی و مسئول داروخانه

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

  

 های وقفسه ظاهر آنها)درباکسها و شکل نظر چه از و نام نظر از هم(چه به شبیه داروهای 

   .شود چیدمان جداگانه

 جداگانه برچسب با دارو نام باید حتما وخطرناک باال باغلظت های دارو درخصوص 

 باشد   شده مشخص

 نام به ، توجه بیمار دربالین دارویی باکارت دارو تطبیق ازجمله دادن دارو فرآیند رعایت 

  ...و دارویی مشابه های ازنمونه آگاهی داروها، ژنریک

 کسب آگاهی دارو ونوع دارویی ازاشکال دارودادن فرآیند اجرای از قبل 

  .نمایید

 اسم به را وی)دهید  قرار مخاطب خانوادگی نام و نام با را بیمار" حتما ، دادن دارو هنگام 

 (خواند می

 مطابقت دارویی کارت با را بیمار مشخصات دیگر بار یک ، دادن دارو هنگام 

 انقضاء ،تاریخ دارویی شکل ، دارو دوز به ، داروها کردن آماده هنگام   شود داده

 دارویی کارت با" مجددا را...  و ، دارو دوز ، دارو نوع ، دادن دارو هنگام شود  توجه

  شود داده مطابقت

  

  

  

  



 

 25 
  

 خطا  از جلوگيري جهت بيمار فردي مشخصات به توجه (5-2

 ، داروها تجویز فرآیند مانند دارد حیاتی اهمیت بیمار مشخصات به توجه که گلوگاههایی کلیه

 مد خانواده مادرو به نوزاد تحویل و آزمایشگاهی ، اقدامات خون انتقال ، جراحی اعمال

 و بستری بخش بیماران در صحیح شناسایی الین گاید دستورالعمل وطبق.گیرد نظرقرار

 کاهش بمنظور آزمایشگاهی اقدامات و جراحی ،اعمال دارویی درمان ، خون انتقال ، سرپایی

 جهت بیمارستان دراین.شود جلوگیری ها ازخطا درمانی بهداشتی اتفاقات ناخواسته وقوع

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

 الزامی ، بیماران صحیح شناسایی عدم از ناشی ناخواسته اتفاقات رسانیدن حداقل بمنظوربه

 شناسایی باند دارای بیمارستان در پذیرش دوره در بستری بیمارستانی بخش مارانبی کلیه است

 : مراقبتی باشند و تشخیصی ، درمانی اقدامات دریافت بندجهت یامچ

  

 کارکنان مسئولیت از بیماران توسط شناسایی بند مچ از استفاده که شود می یادآوری اکیدا   -1

 . کاهد نمی صحیح بیمار روی بر صحیح اقدام از انجام اطمینان کسب جهت درمانی

 این.  است شده تهیه بزرگسال و اطفال و نوزادان درسه سایز بیماران شناسایی دستبندهای -2

 تشکیل از پس ، مختلف بخشهای ( تحت نظر و بستری) در بیماران پذیرش بدو در دستبندها

 ، بستری/تولد ،تاریخ بیمار خانوادگینام  و نام شامل:) پرستاری محترم پرسنل توسط پرونده

  شد خواهد تشکیل(پزشک نام بخش، نام تشخیص،

 در یا و بیمار با پذیرش، هنگام بیماردر شناسایی باند روی در مندرج اطالعات صحت -3

 . شود می کنترل وی درجه یک بستگان از یکی ضرورت صورت

 صحت و شناسایی باند وجود بیمار تحویل هنگام ویا ادمیت در است موظف بخش پرستار  -4

 . نماید چک را مندرج اطالعات

 یک به واضح و خوانا صورت به بایستی بیماران مشخصات ، خطا از پیشگیری به منظور-5

 مسئول پرستار و شوند نوشته شناسایی های باند بر روی بیمارستان کل در یکسان روش

 ثبت نماید  مجددأ ، نوشته شدن دار خدشه صورت در است موظف بیمار

 ، درمانی خدمت یک ارائه بمنظور درمانی تیم اعضای از یک هر که صورتی در -6

 سریعا   ضروریست ، نمود باز بیمار یک از بازوی را شناسایی باند مراقبتی یا و تشخیصی

 لطفأ.  نماید بازوی بیماراقدام بر شناسایی باند بستن به نسبت رأسا   درمانی فرآیند اتمام از پس

  .نشود بسته بیمار تخت یا ترالی ، میز روی بر شناسایی باند
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 بر عالوه صبح روز هر بیماران بالین راند بر هنگام در است موظف بخش سرپرستار  -7

 حساسیت نیز باند در مندرج اطالعات صحت شناسایی و باند وجود به نسبت وظایف، سایر

  فرماید حاصل اطمینان و داده نشان

 به بخش هر در بالین راند هنگام در است موظف گردش در شیفت سوپروایزر -3

 حساسیت نیز باند در مندرج اطالعات و صحت شناسایی باند وجود به نسبت راندم صورت

  فرماید حاصل اطمینان و داده نشان

 در شب و عصر شیفتهای در بخش مسئول عنوان به پرستاری پرسنل از یک هر -9

 مندرج اطالعات صحت و شناسایی باند وجود نسبت به موظفند بخش وتحول تغییر هنگام

  فرمایند حاصل اطمینان و داده نشان حساسیت نیز باند در

 وجود ضرورت بیمار، ادمیت هنگام ویا بخشها به ورود بدو در بیمار به آموزش برگه در -11

 . شود داده توضیح بیمار برای بستری طول مدت در آن از مراقبت و دستبند

 .  نشود استفاده وی شناسه بعنوان وتخت بیمار اتاق شماره از هیچگاه شود می تأکید -11

 بیمار دو خانوادگی نام و نام مشابهت صورت در ، بخش در بیمار شدن بستری از پس  -12

 .  گردد قید بیماران نیز پدر نام ضروریست ، بستری

 . نشوند پوست فشردگی سبب که شوند بسته نحوی به شناسایی باندهای  -11

 باند وجود ، تشخیصی و درمانی های پرویسجر کلیه انجام برای بیمار انتقال هنگام در-14

 می آن کنترل به موظف گیرنده تحویل پرسنل و الزامی بوده غالب بازوی روی بر شناسایی

  .باشد

با  بیمار نام تطابق به ملزم بیمار معاینه و بالین راند هنگام در محترم پزشکان -15

 .  باشند می شناسایی باند مشخصات

 بخشها ورودی درب امکان ودرصورت بیمار تخت باالی بیماران شناسایی کارتهای -16

  .باشد معالج پزشک ونام تشخیص ، نام خانوادگی و نام:  مشخصات حاوی نیز
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  بیمار تحویل زمان در موثر ارتباط (5-8 
  

 در وسوپروایزرین بخشی مسئولین توسط پاراکلینیک و پرستاری پرسنل کلیه آموزش

 و عمل اتاق به بخش (از مختلف های واحد به بیمار هنگام تحویل به باید که مواردی خصوص

 دیگر شیفت به یک شیفت از یا و ...). و بالعکس و پاراکلینیک واحدهای به بخش بالعکس،از

  کنند توجه آن به

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

.  
  . شد خواهد اعتماد برقراری و ارتباط تقویت باعث رازداری •

 ( باشد داشته بر در اطالعات استخراج در را ای العاده فوق نتایج تواند می باز سئواالت •

 یا بلی از تر مفصل های پاسخ دادن به مجبور را بیمار که سئواالتی است ، باز سئواالت

 هستید؟  روبرو اصلی عنوان مشکل به مشکالتی چه با مثأل(). کند می خیر

   بیمار تحصیالت سطح و فرهنگی ، سنی شرایط با منطبق شفاف ، کافی توضیحات ارائه •
  اصطالحات بردن بکار از خودداری و بیمار برای کلمات ترین مناسب انتخاب •
 برقراری به قادر سختی به درد هنگام در بیمار مثال طور به است ارتباط در اساسی عامل زمان •

  . باشد می ارتباط

   بیمار پذیرش و ودوستانه صمیمی فضای بابرقراری ارتباط برقراری به تشویق •
   ی بیمار روند از ، بیمار به اطالعات ارائه رسانی روز به •
  . باشد می بیمار با ارتباط قفل کردن باز اصلی کلید که است هنری بودن خوب شنونده •

 باشد می دیگر مراجعین از تر سخت مراتب به وی همراهیان و اورژانسی بیمار با ارتباط

 طرفی از.  باشد نمی نیز ارتباط برقراری قادر به و نبوده خوبی شرایط در بیمار زیرا

  نیستند مناسب ارتباط برقراری به قادر ، اضطراب و نگرانی بدلیل نیز بیمار همراهیان

 و صبر ، همدلی حس ایجاد بخصوص فوق موارد کلیه رعایت بر عالوه شرایط این در لذا

 . کرد خواهد نمود پیش از بیش وظیفه شناسی و احترام ، داری خویشتن

 طرف از فوق موارد کلیه نیز بستری بخشهای به اورژانس بخش از بیمار انتقال درهنگام

 و اتفاقات بخش طرف از بخش به بیمار اولیه نحوه معرفی.  گردد رعایت بایستی پرستاران

 موارد اکثر متأسفانه در که است مهمی بسیار مطلب سوگیری بدون و مثبت ذهنیت ایجاد

 از پس و شده معرفی بخش پرستاران به کامل طور به بیمار. شود نمی رعایت بیمار پذیرش

 بیمارستانی درون و درون بخشی مقررات و قوانین پرستار بخش ، بیمار توسط کامل بررسی
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 اضطراب به. دهید توضیح وی برای بطور کامل را بیمار شود منشورحقوق گفته می بیمار به

 باعث که مخربی را باشید عوامل داشته توجه کامآل ، بودنمحیط ناشناخته بدلیل بیمار پنهانی

 مانند ) بیمار با مرتبط پرسنل کلیه.  نمایید ،حذف شود می بیمار آرامش و خواب در اختالل

 و شأن حفظ به موظف نیز(... و رادیولوژی پرسنل ، آزمایشگاه ، پرسنل خدمات نیروهای

  باشند می شرایط هر در بیماران منزلت

  

  بیمار بدن صحیح محل در صحیح جرپروسی انجام (5-4

 از تصویب صورت در لذا است اهمیت با بسیار عمل اتاق در خصوص به مسئله این •

  لیست چک

 عمل اتاق به بیمار فرستادن از قبل نیز ها بخش ضمن در شد و خواهد استفاده ایمن جراحی

 . نمایند اتخاذ پیشگیرانه تدابیر باید

  

   ·شود مشخص دستورپزشک طبق درستی به عمل محل •

 پرستاری وتشخیصهای بیمار حال شرح ، بیمار خود ،ابراز بیمار باپرونده عمل محل •

   ·شود گذاشته صحه

   ·شود گذاری عالمت عمل محل امکان درصورت •

 بازبینی پرستارمسئول توسط تریتمنت اتاق ویا عمل اتاق به انتقال از قبل عمل محل •

   ·شود گذاری وصحه

  

  الکترولیت هاي محلول غلظت كنترل (5-5

 اس الکترولیتها سهوی توزیع ، شود می ذکر آن از داروها ایمنی درمورد که متداول مسئله یک

میلی و بیشتر، فسفات پتاسیم، سدیم کلراید با غلظت  2)برای مثال پتاسیم کلراید با غلظت  50

 ها ازخطا جلوگیریدرصد یا بیشتر( جهت  51درصد یا بیشتر، سولفات منیزیوم با غلظت  9

ذیل  نکات به طرحی کارورزویا جدید، استخدام انسانی نیروی بکارگیری مواقع خصوصا  

  . شود بایدتوجه

   ·نشود نگهداری دربخش باال باغلظت داروهای االمکان حتی •

 .  ·شود جدا واضح صورت به ها دارو ازدیگر موردنظر داروهای •

   ·شود جدا قرمز اتیکت با یادشده داروهای کلیه •



 

 29 
  

   ·شود چک پزشک دوباره دستور به مصرف دارو هنگام •

   ·گیرد قرار همکاران دید درمعرض آن کردن ورقیق مصرف نحوه •

   ·گردد وثبت چک متوالی صورت به دارویی مصرف بیماردرحین حیاتی عالئم •

 دردسترس دستورپزشک موردنظربیمارطبق دوز وتهیه سازی رقیق نحوه دستورالعمل •

   ·باشد

  شود جدا هم از رنگی اتیکت با شکلی تشابه درصورت •

  

 خدمات  ارایه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از اطمینان (5-6

 به مربوط وقایع درمانی، خدمات ارائه هنگام به بیماران به صدمه ایراد عمده علل از یکی

 پایش و بیمار به دارو دادن و توزیع ، تجویز ، تهیه به هنگام داروئی خطاهای.  هستند داروها

 شایعتر بیمار به دادنآن و دارو تجویز هنگام به خطا بروز میزان ولیکن دهند می رخ آن

 پایش آن وبدنبال باشد می الزامی دربخشها دارویی تلفیق دستورالعمل رعایت.گردد می برآورد

 کلیه برای.شود چک روزانه منظم صورت به پرستاری گزارش با پزشک تطابق دستور

 ترخیص هنگام وآموزش دارویی جلوگیری ازتداخالت برای دارویی تلفیق ازفرم بیماران

  شود استفاده

  

  

  

  

 ها  لوله و سوند نادرست ازاتصاالت اجتناب (7 -5

  

در بازدید های سوپروایزری این گزینه به صورت یکی از سواالت چک لیست مطرح می 

باشد و روزانه در بخش هایی که مورد بازدید قرار میگیرند کنترل می گردد . توجه به سایز، 

 زشک از الزامات کنترل آن می باشداز آن و دستور پمدت زمان استفاده  تاریخ انقضاء ،

  تزریقات وسایل از یکباره صرفا   استفاده ( 5-3

 شایع روشهای از یکی تزریق. باشد می بارمصرف یک تزریق وسایل کلیه بیمارستان دراین

،  آن رعایت استانداردهای عدم صورت که در بدیهی است.تجویز داروها می باشد در
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 به توجه لذا.خواهد داشت جامعه و خدمت گیرنده- خدمت دهنده ارائه زیادیبرای خطرات

 زیر استانداردهای اساس بر تزریقات انجام باشد می ازالزامات تزریقاتایمن دستورالعمل

 :گیرد صورت

 

 

  

 استریل وسایل از استفاده  -1

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

 نوع هر تلقیح بار هر برای جدید، مصرف یکبار استریل سوزن سر و سرنگ یک از  -3

 . کنید استفاده دارو یا و واکسن

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

 و سرنگ آلودگی احتمال و باشد می تزریقات مخصوص که تمیز سینی یا میز یک روی-5

 . نمایید آماده را وسایل تزریق ندارد، وجود سوزن سر

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

 کشیدن بار هر برای هستید دارو دوزی چند ویالهای از استفاده به ملزم که صورتی در  -7

  استفاده نمایید استریل سوزن سر از دارو

 انگشتان مابین تمیز گاز نازک الیه دادن قرار ،با شکنید می را آمپول سر که هنگامی-8

 . نمایید محافظت صدمه و آسیب از را ،انگشتان خود آمپول جدار و خود دست

 کدورت،شکستگی ازنظر را تزریقی داروهای کلیة بیمار، به تزریق برای اقدام از قبل-9

 ،آنها موارد ازاین یک هر مشاهدة صورت در و بررسی نموده انقضاء تاریخ و آنها جدارة

 . نمایید دفع صحیح نحوه به را

 و استفاده،نگهداری نحوة با ارتباط در را سازنده کارخانه اختصاصی های توصیه -11

  دهید قرار توجه مورد دارو جابجایی

 . نمایید دفع صحیح نحوه به را استریل،آن غیر سطوح با سوزن سر تماس صورت در -11

 استفاده با یا و بشویید وصابون آب با را خود تزریق،دستهای و دارو کردن آماده از قبل -12

 و خون به آلوده یا کثیف شما ،دست تزریقات بین صورتی که در.کنید عفونی ضد الکل از

 . است ضروری دست بهداشت گردید،رعایت بیمار بدن مایعات
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 . نمایید اجتناب پوستی سالم نا نواحی در بیمار به تزریق از -11

سوآپ تمیز  نیاز،از صورت در ولی نیست)  جدید( ویال  سر کردن عفونی ضد به نیازی -14

 الکل پنبه درظرف موجود به الکل آغشته پنبة از گلوله های.نمایید تازه استفاده درجة 12 والکل

  نکنید استفاده

 برای شده ضعیف زندة ویروس واکسن تزریق زمان در عفونی ضد مادة کاربرد از-15

 . نمایید اجتناب تلقیح

 

 را پوست حتما باشد، کثیف مشهود بصورت تزریق محل اگر تزریقات از قبل-16

 . بشویید

 انقضاء تاریخ به و کنید چک بندی بسته پارگی وجود نظر از را سوزن وسر سرنگ -17

 .نمایید توجه آن

 را دست یک از استفاده ،تکنیک باشد الزم سوزن سر گذاری پوش سر اگر -18

  . ببرید بکار

 سالمتی هاي مراقبت با مرتبط عفونت از جلوگیري براي دست بهداشت بهبود( 5-9

 بهداشت وزارت توسط شده تدوین درمانی مراکز در دست بهداشت دستورالعمل اجرای 

 شستن که داشت توجه باید. گیرد قرار پایش وکنترل دربخشها رعایت پزشکی وآموزش ،درمان

 شستن. آید می شمار به های بیمارستانی عفونت از پیشگیری راه مهمترین تنهایی به ها دست

شستن . گردد می توصیه صورت ضدمیکروبی انواع یا معمولی های صابون توسط ها دست

 مکانیکی روش به ها میکروارگانیسم تا شود می باعث آبکشی و معمولی های صابون با دست

 زدودن بر عالوه میکروبی ضد محصوالت با دست و شستن شوند زدوده پوست روی از

 . گردد نیزمی ها رشد آن یامهار ها میکروارگانیسم شدن کشته باعث میکروبها مکانیکی

 اکثرر . است موقت انواع و مقیم های میکروارگانیسم دارای پزشکی کارکنان دست پوست

 ها آن درصد 21تا  11 حدود ولی قراردارند سطحی های الیه در پوست مقیم های میکرروب 

 پاک های معمولی صابون با ها دست شستشوی بدنبال که دارند قرار اپیدرم عمقی های الیه در

 گردد می مهار رشدشان یا شده کشته میکروبری ، ضد مواد بوسیله معموال ولی شوند نمی

  .شد خواهد پوست موقتی های میکرروب  زدودن باعرث  معمولی با صابون ها دست شستن.

 :  از شوندعبارتند شسته دستها باید که مواردی
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   بیماران داروهای تهیه از قبل و بیماران با تماس فواصل در •

دچارسرکوب  و افراد نوزادان مانند پذیر آسیب بیماران از قبل از مراقبت •

   سیسرتم ایمنی شردید 

 تهاجمی  اقدامات انجام از قبل •

 یا و دارد وجود بیماریزا های میکروب با ها آن آلودگی احتمال که اشیایی به زدن دست از بعد

 اپیردمیولوژی  لحاظ از که هایی میکروب با دارد که احتمال بیمارانی از مراقبت از پس

  بیوتیک آنتی چند نوع به مقاوم های باکتری مانند باشند شده دارندکلونیزه خاصری  اهمیرت 

   زخم با تماس از بعد و قبل •

  دست از ها دستکش آوردن در از پس •

  :عبارتنداز دست بهداشت رعايت روشهای

  : Hand rubروش- الف 

 محلرول  از اسرتفاده  با دست عفونی بمنظورضد  Hand rubکف در را محلول از کافی مقدار

 شروند  خشک کامال   دستها که زمانی تا و ریخته خود جهت دست الکلی بنیان با مایع هرای 

  بمالید م به را آنهرا 

 :  صابون و آب با دست شستن صحيح روش – ب

   نمائید استفاده کشی لوله و روان تمیز، آب از همیشه امکان صورت در •

 بهرم  را دسرتها  دستشویی صابون از استفاده با سپس کنید مرطوب آب با را دستها ابتدا •

 . بپوشاند را دستها سطوح کلیه که بنحوی بمالید

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

  .  نمائید آبکشی کامال   را دستها •

خشک را دستها مصرف یکبار کاغذی حوله یا تمیزو ای پارچه حوله با •  ً   .  نمائید کامال 

 حوله مجدد شستشوی جهت سپس و ببندید را آب شیر شده استفاده کاغذی دستمال یا حوله همان با

 در را آن است مصرف یکبار دستمال که صورتی در یا و کثیف مخصوص الندری بین به را

 بیندازید آشغال سطل
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  كنترل عفونت 

 مالقات و کارکنان ایمنی بیماران، و سالمت برای و است کیفی استاندارد یک عفونت کنترل

کیفیت  مقوالت و گذاشته اثر بیمارستان بخشهای بربیشتر مساله این. میباشد ضروری کنندگان،

 دربرمیگیرد  را ایمنی و سالمت و بالینی اداره و خطر مدیریت

  :جدیدالورود پرسنل و همكاران به عفونت کنترل واحد های توصیه

 و... به Bهپاتیت  واکسیناسیون انجام و بهداشتی پرونده تشکیل جهت کار به شروع هنگام -2

  .نمایید بهداشت مراجعه واحد

 از بعد ساعت 72 تا 48 از بعد که است عفونتی بیمارستانی، عفونت اینکه به باتوجه.  -1

 به را بیمارستانی عفونتهای مشکوک موارد میافتد بیمارستاناتفاق در بیمار بستری

  .دهید اطالع عفونت سوپروایزرکنترل

 ایمنی تزریقات دستورالعمل به برنده و تیز وسایل با کار حین در ایمنی سطح افزایش جهت  -3

 که گازگرفتگی و ملتحمه و باز بریدگیهای با آلوده ترشحات با تماس درصورت و نمایید توجه

  :دهید انجام را ذیل اقدامات دست به سرسوزن فرورفتن و میشود اپیدرم پارگی منجربه

صابون  و آب با فوری اولیه شستشوی(الف

 چشم  موضعی مالش از خودداری(ب
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 آلودگی  صورت در آب زیاد مقادیر با مخاطی غشای و چشمها شستشوی(پ

 مورد پیگیری و آلوده تیز اشیاء یا عفونی موارد با تماس فرم تکمیل و سانحه فوری گزارش(ج

 C/Bهپاتیت بررسی جهت تماس منبع از لیتر خون میلی  5-25وراهنمایی گرفتن مشاوره جهت

   HBSABتعیین جهت تماس گرفته مورد فرد سی سی  از 5 و  HIVو 

 در عفونی انتشارعوامل روشهای شایعترین از یکی دست طریق از انتقال اینکه به توجه با  -1

 بیمارستانی عفونتهای ریت درکاهش نقشمهمی دستها شستن و است سالمت مراقبت واحدهای

 صورتیکه در ضمناً دهید، قرار اولویت در را دستها شستن استهمیشه خواهشمند لذا دارد

 استفاده دست محلولضدعفونی از آنها ضدعفونی جهت میتوان باشند نداشته واضح دستهاآلودگی

 دستها کف در را فوق محلول از سی سی  5-8باشند، خشک دستها اوالً که ترتیب این به نمود

 ثانیه مالش دهید  11الی  15 مدت به و ریخته

 صحیح روش به را شستشویدست تا باشد می نصب ها بخش در دست بهداشتی شستشوی تابلو

  .دهید انجام

 همیشه عفونتهایبیمارستانی میزان کاهش همچنین و خود فردی بهداشت حفظ برای -5

  .باشید نداشته... و ناخن والک زیورآالت حتیالمقدور و نگهدارید کوتاه را ناخنها

 یاکنترل واحدبهداشت به را غیرفوری و فوری گزارش قابل واگیردار بیماریهای موارد -0

  .دهید اطالع عفونت

 سوالیدارید آنها ایزوالسیون و عفونی بیماریهای انتقال نحوه مورد در اگر  -7

  . بگیرید تماس عفونت کنترل واحد با

 در و رعایت را استاندارد احتیاطات بیمار، از مراقبت هنگام در -3

  .نمائید استفاده دستکش و ،گان ماسک عینک، از نیاز صورت

 وزارت دستورالعمل مطابق را غیرعفونی و عفونی های زباله تفکیک -9
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 . نمایید رعایت بهداشت

 داخل وسایل بیماربایدکلیه بعدازترخیص دربخش عفونی بیمار بستری درصورت -25

 .شود ضدعفونی دربیمارستان رایج سطوح ضدعفونی بامحلولهای(... و دیوار و تخت،کمد)اتاق

 محلولهای سایر و وایتکس با پودرلباسشویی و گیر جرم مثل شوینده مواد کردن مخلوط از -22

  .نمائید خودداری جداً خدماتی نیروی و خود توسط ... و ضدعفونی

  تیز نوک اشیاء انداختن از خدماتی نیروی و خود شدن استیک نیدل از جلوگیری جهت  -21

 زباله سطلهای داخل در(..و شکسته ویالهای و بیستوری تیغ النست، سرسوزن،آنژیوکت، مثل)

 جداً آلوده سرسوزنهای گذاری سرپوش از و بیاندازید باکس داخلسفتی را آنها و نمائید خودداری

  .نمایید خودداری

 باکتریهای کلونیزاسیون محل زیرا نشود انجام خونگیری بیماران آنژیوکت از عنوان هیچ به  -28

  .است فلورنرمالپوست

 با پرینه شستشوی از بعد باید نمونه ادرار، نمونه گرفتن جهت که دهید توضیح بیماران به -21

  .شود گرفته ادرار ازوسط و صابون و آب

 محل در و شود انجام شیفت هر در دارند فولی سوند که بیمارانی جهت پرینه شستشوی-25

  .شود درج آن نصب تاریخ فولی شدنسوند دوشاخه

  .شوند تعویض روزانه سرم های تروس-20

  .شود ثبت آنژیوکت چسب فردروی ونام شیفت ، تاریخ آنژیوکت تعبیه هنگام -27

  .نمائید شرکت گردد می تشکیل که عفونت کنترل آموزشی های کالس در -23
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  عفونتی است که: عفونت بيمارستانی

  یا عفونی عامل باخود مرتبط بیماریزای های اثرواکنش ودر منتشر یا محدود صورت به -2

بیمار  ازپذیرش بعد ساعت 10 تا 08 حداقل که شرطی به شود ایجادمی دربیمارستان آن سموم 

 شود.  ایجاد بیمارستان در

 دوره در وبیماری داشته باشد را مربوطه عفونت آشکار عالئم نباید ،فرد پذیرش زمان در  -1

  نباشد. خود نهفتگی

  باشد. راداشته بیمارستانی تعریف جهت اختصاصی عفونت با مرتبط های معیار -3
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 آتش نشاني 

  

  

 عنصرحرارت، سه هرگاه. گویند آتش را ونور گرما کربن، به ماده فرایندتبدیل  : آتش شناخت

 مثلث به که آید پدیدمی آتش شوند جمع هم با مکان ویک زمان یک در سوختنی واکسیژن مواد

  . است معروف آتش

  

  :حریق اطفاء عمومی روشهاي
  

اصوالً اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق) حرارت، اکسیژن، موادسوختنی یا واکنش های زنجیره 

  .ای (را کنترل و محدود نموده یاقطع کرد، حریق مهار می شود

  

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

 خفه کردن  -سرد کردن ب- الف 

 کنترل واکنش های زنجیره ای  -سد کردن یا حذف ماده سوختن د -ج

  

 سرد کردن:     

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

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

 آبمناسب می باشد  Aدر اطفاء حریق اهمیت دارد ، این روش برای حریق های دسته . بکار گیری
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 خفه کردن:  

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

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

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

همچنین موادی که  R-O-O-H – R-COOR – 3R-NOاکسیژن دار مثل پراکسید های آلی

سرعت آتش گیری در آن ها زیاد است مانند دینامیت، سدیم، پتاسیم که از این قاعده مستثنی 

 هستند 

دی که برای خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته موا

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

 حذف مواد سوختنی: 

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

منابعی که تاکنون حریق به آنها نرسیده، کشیدن دیوارهای حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق 

  .کردن ماده سوختنی مایع را شامل می گردد

 کنترل واکنشهای زنجیره: 

و  3CBRF(1301)برای کنترل واکنش های زنجیره ای استفاده از برخی ترکیبات هالن مانند

2CBRC1F  3رخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرینو جایگزینهای آن و بK2CO  مؤثر می باشد

.این عمل برای کنترل حریق مشکل تر و گرانتر از سایر روشهاست ولی می تواند بصورت مکمل 

برای مواد پرارزش بکار رود مواد خاموش کننده آتش موادی که بعنوان خاموش کننده آتش به کار 

 دسته قرار می گیرند  4 می روند در

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

طبعآ هر کدام از مواد یاد شده در اطفاء انواع حریق ها دارای   .کننده بطور همزمان استفاده نمود

   :مزایا و معایبی می باشند .این گروه شامل گروه های زیر است
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 مواد سرد کننده(آب-CO2) 

 مواد خفه کننده(ماسه -کف خاک- CO2) 

  مواد رقیق کننده هوا(CO2-N2) 

  مواد محدود کننده واکنش های زنجیره ای شیمیایی 

  

استفاده از آب برای کنترل حریق یکی از ساده ترین و در عین حالمؤثر ترین روشی است که تمام 

هماناندازه که استفاده از آب می تواند در خاموش کردن آتش  . افراد با آن آشنا می باشند

مفیدباشد به همان اندازه هم می تواند در استفاده نابجا ایجاد مخاطره وگسترش حریق یا خسارات 

   .نماید

 : مزايای آب

   .فراوان و ارزان است، خصوصاً که برای این منظور تصفیه کامل آن الزم نیست -2

یین و قابلیت انتقال آسان داشته و در مجاری فلزی، الستیکی و برزنتی براحتی ویسکوزیته پا  -1

 جاریمی شود 

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

برابر روی و مس می باشد .مهمتر از آن اینکه  10 برابر آلومینیوم و 5 ظرفیت گرمایی آب  .کند

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

 غیر قابل تجزیه بر اثر حرارت است، حتی در دمای باال نیز تجزیه نمی شود .بطوری که در   -1

وند توان سرد کنندگی باالیی دارد درجه سانتیگراد تنها یک دهم مولکولهایش تجزیه می ش2000

 است   CO2برابر سرد کننده تر از 5.5بطوری که در حجم مساوی

کیلو کالری گرما جذب نماید و هر متر  550 هر لیتر آب می تواند هنگام تبخیر حدود -0

کیلو کالری  10000 درجه گرمایی حدود 10 مکعب آبنیز برای افزایش دمایی به اندازه

   .گرما جذب می کند

7-  
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 معايب آب: 
  

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

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

   .می دهد راافزایش

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

 داردکهگاهی کمتر از خود حریق نیست. 

هنگام اطفاء حریق مواد و محصوالت در اثر ترکیب با آب دچار خسارت می گردند .مانند   -4.

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

به خاطر افزایش حجم آب هنگام تبخیر در هنگام پاشیدن به روی مایعات قابل اشتعال مثل   -5

نفت یاروغن باعث پرتاب شدن مایعات، انفجار و پاشش آن شده و گسترش حریق را باعث می شود  

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

 . ت(محدوداس

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

آب مخلوطشده و حباب سازی می گردد .کف در هنگام استفاده، با گسترش فراوانی که دارد می 

   .گرددتواند روی حریق راپوشانده و مانع رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناشی از حریق می 

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

   .مایعات قابالشتعال بدلیل سبکی آن می باشد

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

متداول و ساده برای خاموش کردن آتش از طریق سولفات یافسفات می باشند .یکی از راه های 

بکار می روند .به همین  C،B،Aخفه کردن آن است. این ترکیبات براحتی برای اطفاء انواع حریق

دلیل در استفاده هایعمومی معموالً این ترکیب خاموش کننده توصیه می شود .به این ترکیبات 

 پودر شیمیایی گفته می شود. 
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دسته کاربرد دارد ولی بدالیل اقتصادی توصیه نمی گردد مگر  Aه برای حریقپودر شیمیایی اگر چ

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

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

درجه سانتیگراد پایداری خوبی ندارند و امکان چسبندگی آنها در  60 الیپودر ها در حرارت با

میکرون می 5 - 72 1کپسول زیادمی گردد .قطر دانه های پودر بسته به نوع مواد و شرکت سازنده 

در  2COپودر شیمیایی تحت فشار ازت یا . باشد .هرچه قطر ذراتریزتر باشد پودر موثرتر است

سطح قاعده حریق به صورت جارویی پاشیده شده و در صورتی که افراد آموزش کافی دیده 

   .باشدبراحتی آتش را خاموش می نمایند

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

 بکار می رود.  ومانند آن

ر قابل احتراق، بی بو، غیر سمی و سنگین تر از هوا که دی اکسید کربن گازی است غی CO2گاز

بوده و هادی الکتریسیته نیست .مکانیسم عمل آن هنگام حریق به سه صورت  7/  5چگالی  دارای

رقیق کردن دوم خفه کردن آتش با تشکیل یک الیه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا، اول است :

   .سرد کردن آتشسوم اکسیژن هوا در اطرافمحوطه حریق و 

این است که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی  2ocیکی از خصوصیات مهم گاز

برای حریق  2ocشود لذادر مواردی که مواد با ارزش دچار حریق می شوند مناسب تر از آب است

اد های الکتریکی والکترنیکی بسیار مناسب است زیرا بدلیل عدم هدایت برق و عدم وجود مو

   .باقیمانده باعث اتصال یا خرابینمی گردد

می باشند که بجای یک یا چند  6H2Cو  4CHترکیبات هالوژنه) هالن (مواد هالوژنه از مشتقات

 جایگزین شده است. (I-BR-CL-F )عنصر هالوژنه شامل

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

بوده و چون CO2تواندبطور بسیار موثری ایفای نقش نماید مکانیسم اثر هالن تا حدودی مشابه

سنگین تر از هواهستند می توانند بسرعت روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن گردند 

ه بعالوه پاشش این مواد بر روی حریق می تواند باعث رقیق شدن اکسیژن هوا در اطراف حریق شد

و آن رامهار نماید .این مواد با نسبت افزایش حجم حدود برابر هنگام تغییر فاز از حالت مایع به 
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بخار بیش از برابرافزایش حجم بیشتری نسبت به دی اکسید کربن دارند .به همین دلیل در وزن 

مجاورت می باشد .هالن می تواند در هنگام CO2برابر 3 - 0کنندگی آنها  مساوی قدرت خاموش

با آتش از سرعت واکنش هایزنجیره ای بکاهد و بصورت موثرتری آتش را مهار نماید به همین 

دلیل در شرایط یکسان برای خاموشکردن آتش میزان مورد نیاز هالن کمتر از یک چهارم 

 CO2میزان

مورد نیاز برای اطفاء است خاموش کنندههالن برای محدوده های کوچک ولی مهم تجهیزات یا 

مواد قابل اشتعال مانند ماشینهای الکترونیکی والکتریکی حریق های مواد جامد پر ارزش، سایتهای 

دیسپاچینگ، مراکز مخابراتی و مانند آن کاربرد دارد .درآتش سوزی، سریع و دقیق فکر کردن 

ر حیاتی است، آتش به سرعت گسترش پیدا می کند بنابراین اولیناولویت شما، آگاه کردن افراد د

معرض خطر است اگر در داخل ساختمان هستید، نزدیک ترین آژیر حریقرا فعال کنید 

.همچنینباید فوراً به خدمات اورژانس اطال ع دهید، اما اگر این کار، خرو ج شما را از محل بهتأخیر 

افرادی که در آتش گیر افتاده اند، به سرعت دچار  . میاندازد، امنیت خود را به خطر نیندازید

راسمیشوند .شما به عنوان ارایه کننده کمک های اولیه، می توانید با آرام کردن افرادی که ه

 رفتارشان احتماالًًترس و دلهره را در دیگران تشدید می کند، از میزان هراس بکاهید 

  

 
  

   .تحت هیچ شرایطی از آسانسور استفاده نکنید -1

لحظه صبر کنید، محل را زیر نظر گرفته و فکر کنید پس از ورود به محل حریق یا اشتعال، یک  -2

و به سرعت وارد صحنه نشوید .امکان دارد مواد قابل اشتعال یا انفجار) مثل گاز یا دودهای سمی (یا 

یک آتش سوزی جزیی می تواند در عرض چند دقیقه  . خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد
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ر خطری شما را تهدید می کند، تا رسیدن گسترش یافته، تبدیل به یک حریق جدی شود .اگ

   .خدمات اورژانس منتظر بمانید

هرگز اقدام به خاموش کردن آتش نکنید مگر آنکه پیش از آن به خدمات اورژانس اطال ع داده  -3

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

  

 
 

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

الکتریکی یاشعله(؛ یک منبع سوخت) بنزین، چوب یا پارچه(؛ و اکسیژن) هوا(برای شکستن مثلث 

حریق بایدیکی از این اجزا را حذف کنید. تمام مواد سوختنی را که می توانند به عنوان منبع 

ازمسیر آتش دور کنید درها را به روی آتش سوخت برای آتش عمل کنند) مثل کاغذ و مقوا (

ببندید تا منبع اکسیژن آن قطع شود شعله های آتش را با استفاده از پتو یا سایر مواد غیرقابل نفوذ، 

   .خفه کرده، مانع رسیدن اکسیژن به آن شوید

 

 سوختن  حال در ساختمان ترك

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

آژیرحریق را فعال کنید سعی کنید بدون آنکه خود را در معرض خطر قرار دهید، به افراد کمک کنید 

ل تا ساختمان را ترک کنند. درها را پشت سر خود ببندید تا از گسترش آتش جلوگیری شود .به دنبا

راه های خروج از آتش و محلهایی برای تجمع بگردید .شما باید قبالً عملیات تخلیه را در محل کار 

خود فرا گرفته باشید .وقتی باساختمان های دیگری مواجه می شوید، نشانه های مربوط به راه های 
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ز ساختمان در کمک به گریز ا . گریز اضطراری را دنبال کنید ودستورات) روی آنها (را انجام دهید

حال سوختن :افراد را تشویق کنید کهخونسرد اما سریع، ساختمان را از طریق نزدیک ترین خروجی 

امن ترک کنند .اگر مجبور به استفاده از راهپله هستید، مطمئن شوید که کسی عجله نخواهد کرد و 

 خطر سقوط وجود ندارد 

 گاز  و دود

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

مونوکسیدکربن و گازهای سمی آلوده شده باشد .هرگز وارد ساختمانی که در حال سوختن یا پر از 

 این. نكنید باز شود، می ختم سوزی آتش محل به که را دری هرگزگاز است نشوید و

   .کنید واگذار اورژانس خدمات گروه به را کارها

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

اجتناب ازاستنشاق دود و گازهای مضر انجام دهید .فضای باز زیر در را مسدود کنید و نزدیک به 

   .کف اتاق قرار بگیریدتا با دود کمتری مواجه شوید

   :آتش انواع

جامدات از جمله کاغذ، چوب، پالستیک، فرش، و اثاثیه  :  Aکالس

 مایعات قابل اشتعال ازجمله پارافین، بنزین، روغن  :  Bکالس

کالسC  :  ،گازهای قابل اشتعال از جمله پروپان

 فلزات ازجمله آلومینیوم، مگنزیم  :  Dبوتان کالس

 برق( ) الکتریکی : Eکالس

 ا روغن های خوراکی و چربی ه : Fکالس 
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 ها  كننده اطفا مختلف انواع

  

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

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

  :چهار نوع مشهور آن

  آب 

  گاز دی اکسید کربن 

  فوم 

  پودر خشک 

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

  .نشانه گذاری می شوند

 

  آب

  

استفاده نمایید  برچسب یا نوار قرمز رنگ داشته باشد آب  Aبرای آتش کالس

 تحت فشار می باشد آمپر فشار داشته باشد 

 

 كربن  اكسید دي

  

استفاده نمایید برچسب یا نوار مشکی دارد  نازل  B،C،Eبرای آتش های کالس 

سخت و پالستیکی دارد نشانگر فشار ندارد 



 

 

 خشك پودر
  

استفاده می شود برچسب یا نوار آبی رنگی  E ،A ،B ،C ،Dبرای آتش های کالسی 

  دارد ذرات پودر تحت فشار می باشند نشانگر فشار سنج دارد

  

   

  فوم

  

استفاده می شود  A ،Bبرای آتش های کالس 

 برچسب یا نوار کرم رنگی دارد 

شدن آن طوری استفاده می شود که همانند یک پتو روی سطح آتش را می پوشاند و ازدوباره شعله ور 

  .جلوگیری می کند و خاصیت سر کنندگی نیز دارد

 

  

 تر   شیمیایی

 دارای برچسب یا نوار زرد رنگ است  استفاده نمایید Fبرای آتش نوع 

 با روغن واکنش شیمیایی انجام می دهد و از شعله ور شدن آن جلوگیری می کند 
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  آتش كالس به توجه با كننده خاموش نوع صحیح انتخاب

   :پودري هاي كننده خاموش انواع مواد اطفا حريق

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

مختلف رااز پودر پر می کردند و در جاهای مناسب قرار می دادند و به محض شروع آتش سوزی افراد 

ن را بر روی آتش می پاشیدند که در اغلب این موارد این مسئول دربقوطی ها را باز کرده و پودر آ

تکنیک با ناکامیمواجه می شد ولی با گذشت زمان برای پاشیدن پودر بر روی آتش دستگاه های 

خاموش کننده پودر طراحیو ساخته شد .پودر شیمیایی و پودر خشک عبارتند از گرد بعضی از مواد 

 فسفاتها که جهت خاموش کردن حریقها به کار می رود. شیمیایی مانند کربناتها، سولفات هاو 

  :كربنیك گاز هاي كننده خاموش

) به عنوان یک گاز آتش نشانی در دستگاه های ثابت اتوماتیک، 2COاز سالها قبل گاز کربنیک( 

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

خنک و غیر سمی است و هادی الکتریسیه نمی باشدوزن آن  . غیر قابل احتراق، بی بو، خنثی 2COگاز

سنگین تر از هواست، لذا در صورت پرتاب روی حریق، اکسیژن را خارج و خود جانشین آنمی گردد .در 

 722-جامد یا یخ خشک در  2COحقیقت با تقلیل درصد اکسیژن هوا موجب اطفای حریق می شود

درجه به سرعت از حالت جامدی بدون اینکه به حالت مایع  19-زیر صفر به دست می آید که دردرجه 

  درآید به صورت بخار گاز در می آید

   :كف مولد هاي كننده خاموش

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

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

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

آن کمتر ازوزن مخصوص مواد و مایعات قابل اشتعال است لذا در سطح آن شناور گشته و پایین نمی 

  .رود
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   :هالوژنه هاي كننده خاموش

 2COمواد هالوژنه خاموش کننده هایی هستند که مکانیسم خاموش کردن آن شباهت زیادی به گاز 

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

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

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

          

                          
  



 

 50 
  

 (Hospital Disaster:)بحران در بیمارستان

 

 وضتيیت  باشتدای   بیمارستتان  یت   روزانته  تتوان  از فراتتر  كته  وضتيیتی  از عبارتستت 

 : باشد ذیل موارد نتیجه تواند می

 .باشد داشته بدنبال مجروح و كشته زیادی تيداد كه ای مترقبه غیر حادثه 1-

 بیمارستتان  اورژانت   تتوان  در انهتا  درمتان  كته  بیمارانیکته  یتا  مجروحتان  حضتور  2-

 .نباشد

 : بیمارستان در بحران برنامه اجرای نحوه

 زیتر  اعضتا  بتا  مترقبته  غیتر  حتواد   بتا  مقابهته  كمیتته  حادثته  ایجتاد  از پت   بالفاصتهه 

 . میگردد تشکیل

  بیمارستان مدیر /بیمارستان ریی  

 مترون بیمارستان 

  اورژان  سرپرستار و ریی 

  سرپرستاران بخشهارئی  و 

 پاراكهینی  واحدهای كهیه فنی مسؤول  

  حراست ریی  

 مالی و اداری واحدهای روسای  

 تاسیسات مسؤول 
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 بهداشت مسؤول  

 منطقه / شهرستان مترقبه غیر حواد  ستاد نماینده  

 

 اضطراری مركزعمهیات وهدایت سازماندهی : كهی هدف

 :عمهیات فرایند

 :هشدار

 .میشود فيال واحد ای  دانشگاه، بحران ستاد رئی  از دستور دنبال به

 و ختود  نیروهتای  بته  بحتران  وضتيیت  اعتالم - نیروهتا  فراختوان  :عمهیتات  شترو  

 نمتودن  فيتال  و بخشتها  رؤستای  و سوپروایزركشتی  ،بسیج و امنیتت  مستوول  بته  اطتال  

 .ای رسانه و عمومی روابط

 اعتالم  عمهیتات  خاتمته  دانشتگاه،  بحتران  ستتاد  رئتی   از صتادره  دستتور  دنبتال  به :خاتمه

 .گردد

 : دستوراليمل

  مستوول  متدیران  و عمهیتات  بخت   رئتی   بتا  ویتهه  جهست   برگتزاری  بته  اقتدام 

 حتداكرر  كوتتاه  متدت  طتی  در كشتی ،  ستوپروایزر  رادیولتوژی،  آزمایشتگاه، 

 دقیقه 30

  انتدازی  راه بتر  مبنتی  ، جراحتی  متخصت   بته  عمهیتات  شترو   ستریع  اعتالم 

 و ستتاختمان تخریتت  میتتزان متتورد در اولیته  گزارشتتات دریافتتت عمهیتات 
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 متراجيی   وضتيیت  و تيتداد  دریافتت  و پشتتیبانی  بخت   متدیر  ،از تأسیستات 

 .اند نموده مراجيه تاكنون كه كشی ، ازسوپروایزر

  از برختی  موعتد  از زودتتر  تترخی   جهتت  هتا  بخت   رؤستای  بته  دستتور 

  .بیشتر تخت به دسترسی جهت خاص، بیماران

  امتر  در مستوولی   ستایر  بتا  همتاهنگی  نظتر  از كشتی   ستوپروایزر  بته  دستتور 

 غتااو  فضتا،  نظتر  از داوطهبتان  و پزشتکان  نیتاز  متورد  امکانتات  و لتوازم  تهیت  

 .دارویی و دفتری امکانات

  نظتر  از پشتتیبانی  متدیر  بتا  همتاهنگی  جهتت  ستوپروایزر  مستوول  بته  دستتور 

 و بیمارستتان  بستیج  بتا  همتاهنگی  و بیمتار  بستتگان  نیازهتای  نمتودن  فتراهم 

 .ای رسانه روابط نمودن وفيال امنیت ارشد

  نظتر  از اطتال   از پت   اخبتار  انتشتار  مجتوز  صتدور  و اطالعتات  دریافتت 

  .آن سقم و صحت
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 : وقيیت جغرافیائی بندرانزلیم

ستتال پتتی  ، جزیتتره ای از ستتطا آ  دریتتای     1۰۱۱۱بتتا بررستتی هتتای زمتتی  شناستتی ، حتتدود     

ختتزر ، ستتربرآورد كتته بيتتدها بتته نتتام انزلتتی نامیتتده شتتد و بينتتوان مهمتتتری  بنتتدر ستتواحل         

جنتتوبی دریتتای ختتزر و ایتتران ميتتروف گردیتتد ب ایتت  جزیتتره براثتتر فيتتل و ان يتتاالت جتتوی و    

ز دو قستتتمت انزلتتتی و غازیتتتان شتتتکل گرفتتتت و ستتتایر عوامتتتل طبیيتتتی ، بتتته صتتتورت حالیتتته ا

 –كانتتالی بتتی  ایتت  قستتمت ایجتتاد گردیتتد ، كتته آ   هاررودخانتته از شتترق ) سوستتر روگتتا       

راستتت خانتته و نهنتت  روگتتا ( و یتت  رودخانتته از غتتر  ) شتتنبه بتتازار       –پیربتتازار روگتتا  

 هیروگتتا ( از طریتت  آن بتته دریتتا وارد میگتتردد ب بنتتدرانزلی ، در منطقتته جهگتته ای و ستتاح       

دقیقتته و عتتر    2۲درجتته و  4۴در طتتول جغرافیتتائی   كیهتتومتر مربتتع  3۱403بتته مستتاحت  

 2۲دقیقتته واقتتع شتتده استتت و ارت تتا  آن از ستتطا دریتتا منهتتای      2۲درجتته و  33جغرافیتتائی 

 . متر میباشد

   ویژگی   های   فرهنگی   و   بومی   منطقه  
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 ویهگی  مردم انزلی :

كیهتتومتر هتتا دور تتتر از پایتختتت شتتهری هستتت كتته خانتته هتتای  بیشتتتر از هتتر جتتای دیگتتر       

میشتتوندب روز هتتای بستتیاری از ستتال زیتتر بتتاران استتت و صتتبا هتتای زیتتادی در متته          ختتی  

فتترو میتترودب متتردم شتتهر متتدام بتته ستتقخ و دیتتوار هتتای خانتته شتتان رنگهتتای شتتاد میزننتتدب امتتا      

 .دوباره فهز ها زن  میزنند و باران ، سطا دیوار ها را می شورد و می برد

نتتد و بتتا آدمهتتای آنستتوی دریتتا، متتراوده نیاكتتان متتردم شتتهر بیشتتتر بتته صتتید ماهیتتان متتی پرداخت

متتتی كردنتتتدب از نخستتتتی  ستتتالها، ستتتینما و جریتتتده و تهگتتترام داشتتتتند ، اولتتتی  تشتتتکیالت       

جتتتزو افتختتتاراتی استتتت كتتته متتتورخی  بتتته     …شتتتهرداری ، اولتتتی  دبیرستتتتان دخترانتتته و  

آنهتتا هتتتل هتتای زیبتتا و ستتاختمان هتتای شتتکیل و پتتل هتتای     . احتمتتال یتتا اطمینتتان نوشتتته انتتد  

اخته بودنتتدب در فضتتای بتتاز بهتتوار، اركستتتر موستتیقی متتی نواختتت و در ستتینما         بتتزرس ستت 

 .تاتر شهرداری پیوسته نمای  به روی صحنه می رفت

روستتتها و ارامنتتته و بازمانتتتدگان مهتتتاجری  لهستتتتانی در كنتتتار انزلی تتتی هتتتای مستتتهمان ، بتتته   

ختترده فرهنتت  هتتا در هتتم ادغتتام متتی شتتدند و     .خوشتتی یتتا ستتختی روزگتتار متتی گاراندنتتد   

انزلتتی شتتبیه جزیتتره ای استتت بتتا تمتتام خصوصتتیاتی   .فرهنتت  متتردم شتتهر را شتتکل متتی دادنتتد 

كتته جزیتتره هتتا دارنتتدب از یتت  ستتو در آغتتوش بزرگتتتری  دریا تته جهتتان و از ستتوی دیگتتر     

 .در كنار بزرگتری  تاال  ها ، آرمیده است
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متتردم  رفتتتار بتته خصتتوص و آرزو هتتای بتتزرس دارنتتدب كافتته هتتای فتتراوان و قتتای  هتتای     

گارنتت  دارنتتدب بتته عهتتم اهمیتتت میدهنتتد و بتته سیاستتت كتتم توجتته انتتدب عاشتت  ورزش انتتد و   رن

 .متيصبانه پای تیمهایشان می جنگند

دریتتا همانقتتدر كتته وستتیع و دوستتت داشتتتنی و زیبتتا استتت ، مهیتت  و بتتی رحتتم و پتتر تالطتتم نیتتز 

هستتت ب عصتتاره ی رویتتارویی صتتیاد و دریتتا ، هنتتوز در خهتت  و ختتوی انزلی تتی هتتا متتو            

نتتدب انزلی تتی هتتا كمتتتر از گیالنتتی هتتای دیگتتر متتی خندنتتدب ستتخت دل میدهنتتد و ستتخت        میز

 .تر دل می كنند

صنایع دستی و محصوالت  شغل اغه  مردم صیادی است كه در كنار آن به كشاورزی و ساخت

 بحصیری نیز می پردازند
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 چارت تشکیالتی
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 استانداردهاي پوشش 
  

 باشد می متحدالشکل مختلف، های رده در و حرفه با متناسب فرم لباس . 

 مصوب فرم لباس روی ای حرفه غیر پوشش هرگونه از استفاده بیمارستانی بخشهای درون در•  

  ممنوع است

 پوشیدن به مکلف کارکنان نوزادان، و استریل فضاهای و زایشگاه عمل، اتاق ویژه، بخشهای در• 

  باشند می بخشها این لباس مخصوص

 به باشد مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و گشاد بسته، ها دگمه تمیز، سالم، باید روپوش• 

 از باالتر)  کوتاه یا کشی ، چسبان تنگ، نباید شلوار. نباشد رویت قابل روپوش زیر که لباس نحوی

  باشد(  مچ

 با متناسب ایمنی نکات و باشد پهن پاشنه و پنجه با شستشو، قابل بسته، جلو تمیز، باید ها کفش• 

 شبانه ساعات کلیه در دمپایی از استفاده)ندهد صدا رفتن راه هنگالم در و شود لحاظ آن حرفه، در

 .( ممنوع است روز

 . شوند استفاده نباید هستند محیطی یا میکروبی آلودگی معرض در که بدن از نواحی در زیورآالت• 

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

 در مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الک از استفاده.  باشد مرتب و تمیز و کوتاه باید ناخنها• 

 . است ممنوع درمانی ارائه خدمات محیطهای

 جلوی در فرد سمت نام، اول حرف و کامل خانوادگی نام حاوی دار، عکس شناسایی کارت الصاق• 

 دربیمارستان کارکنان تمامی برای باشد؛ خواندن قابل متری 2 فاصله از براحتی که به نحوی لباس

 . الزامی است

 . است ممنوع ، فرد حضور های زمان کلیه در دخانیات سایر و سیگار استعمال• 

 . است ممنوع پرسنل توسط ها دربخش همراه ازتلفن استفاده• 

 اجتماعی شخصیت نشانه همکاران با برخورد در فروتنی و تواضع ، ای حرفه اخالق اصول رعایت• 

 . شما است



 

 

  

 بلند صدای با خندیدن و نامناسب های شوخی ، مجادله از پرهیز جمله از دیگران حقوق رعایت• 

 های محیط ، راهروها ، آسانسورها نظیر بیمارستان عمومی های محیط در و درحضور بیماران

  شماست بلوغ اجتماعی نشانه... و اداری

  

 تذکر سپس شفاهی تذکر ابتدا ننمایند، رعایت را نامه آئین اصول و ای حرفه اخالق که افرادی• 

  شوند می داده ارجاع انضباطی کمیته به تخلف انجام بر اصرار ودر صورت کتبی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 



 

 59 
  

 

 مقررات پوشش كاركنان 
 رعایت حجاب کامل اسالمی و توجه به موازین شرعی و اخالقی و انسانی-2

 رعایت یونی رم رسمی و نص  اتیکت مشخصات فردی تایید شده-2

 تبصره : لباس فرم رده های مختهخ كادر پرستاری به شرح ذیل می باشد :

 سرپرستاران , سوپروایزرها فرم لباس :

مانتو و شلوار سورمه ای ) بر روی آستین مانتو الف : , مقنعه : خانمها -

سرپرستاران یک ردیف نوار و مانتوی سوپروایزرین  دو عدد ردیف وجود دارد 

 لباس مدیر خدمات پرستاری سه ردیف نوار (–

 روپوش

 آقایان : سورمه ای شلوار و سفید 

 ج: لباس فرم کمک بهیاران :

 خانمها : مقنعه و شلوار و روپوش سفید  -

 آقایان : شلوار و روپوش سفید-

 چ( لباس فرم ماما :

 در محیط زایشگاه : مقنعه و شلوار و روپوش سبز -

 مقنعه و شلوار مشکی –در محیط بخشها : روپوش سفید  -

 ج: لباس فرم کلیه بخش های ویژه آی سی یو و دیالیز:
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 شلوار و روپوش آبی – خانمها : مقنعه سرمه ای -

 کفش در همه ی رده ها مشک و یا سرمه ای و سفید می باشد.

 نداشتن زیورآالت و آرایش-1
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مقررات داخلی بیمارستان در حوزه اداري و 

 مالی
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 انضباطی مقررات و قوانی  

 : قانون

 تصتوی   ویتهه  مجتال   وستیهه  بته  كته  استت  آوری التزام  قواعتد  از ای مجموعته  قتانون 

 دار صتالحیت  مراجتع  ویتهه  مجتال   عبتارت  جتای  بته  تيریتخ  ایت   در اگتر  گتردد  متی 

 .آید می بدست اعم مينای به قانون تيریخ شود گاارده

  یست؟ اداری فساد و اداری تخهخ

 یتا  وظی ته  انجتام  حتی   در اداری مقتررات  از دولتت  متامور  تجتاوز  از استت  عبتارت 

 .نماید وارد صدمه او اداری شوون به كه اعمالی انجام

  یست؟ انتظامی تخهخ

 باشتد  متی  صتنخ  یت   افتراد  یتا  فترد  توستط  صتن ی  مقتررات  نقت   درواقتع  انتظتامی  تخهتخ 

 پزشکی نظام مانندسازمان

 حقوقی مسوولیت انوا 

 مدنی مسوولیت 1-

 كی ری مسوولیت 2-

 مدنی مسوولیت

 متوجته  ضترر  استت  دیگتری  خستارت  جبتران  بته  موظتخ  شتخ   كته  رد متو  هتر  در

 جنبته . استت  شتدن  بیمته  قابتل . استت  پتول  بته  تبتدیل  قابتل . استت  خصوصتی  شتخ  
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 كته  پزشتکی  قصتور  انتوا  .كنتد  متی  پیتدا  خاتمته  شتخ   رضتایت  بتا  و دارد خصوصتی 

 شود می بیمار زیان و ضرر به منجر

 كی ری مسوولیت

 شتخ   استت  قتانون  در مصترح  جترایم  از جرمتی  مرتکت   لیتوومست  كی تری  لیتوومست 

 جاميته  متوجته  ضترر  رستید  خواهتد  قتانون  در مقترر  هتای  مجتازات  از یکتی  بته  مستؤول 

 . نیست شدن بیمه قابل. نیست پول به تبدیل قابل.دارد عمومی جنبه و باشد می

 ستقط  ، واقتع  ختالف  گتواهی  صتدور .استت  مجترم  مجتازات  كی تری  مستوولیت  از هتدف 

 اجتمتاعی  محرومیتت  جرایمتی   ته باستت  كی تری  مستوولیت  از متواردی  ...جنتایی  جنتی  

 كند؟ می ایجاد

 :كند می ایجاد اجتماعی محرومیت كه جرایمی

 محکتوم  ، ذیتل  عمتدی  جترایم  در كی تری  قطيتی  محکومیتت  ا .م .ق مکترر  62 متاده 

 و شتده  تيیتی   متدت  ازانقضتای  پت   و مینمایتد  محتروم  اجتمتاعی  حقتوق  از را عهیته 

 بمیگردد اثر رفع حکم اجرای

 حکم اجرای از پ  سال پنج ، حد مشمول جرایم در عضو قطع به محکومان 1-

 حکم اجرای از پ  یکسال ، حد مشمول درجرایم شالق به محکومان 2-

 حکم اجرای از پ  سال دو ، سال سه از بی  تيزیری حب  به محکومان 3-
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 اتبتا   بترای  گتزار  قتانون  كته  حقتوقی  از عبارتستت  اجتمتاعی  حقتوق  -1 تبصتره 

 نمتوده  منظتور  آن حاكمیتت  قهمترو  در مقتیم  افتراد  ستایر  و استالمی  جمهتوری  كشتور 

 : قبیل از میباشد صالا دادگاه حکم یا قانون بموج  آن سه  و

 در عضتویت  و خبرگتان  ، استالمی  شتورای  مجتال   در شتدن  انتختا   حت   ( التخ 

 . جمهوری ریاست به شدن انتخا  و نگهبان شورای

 بموجت   آن اعضتای  كته  هتایی  جميیتت  و شتوراها  و انجمنهتا  كهیته  در عضتویت  ( 

 . میشوند انتخا  قانون

 امناء و منص ه هیاتهای در عضویت ( 

 نگاری روزنامه و آموزشی مشاغل به اشتغال ( د

 وابستته  مؤسستات  ، هتا  شتركت  ، دولتتی  هتای  ستازمان  ، وزارتخانته  در استتخدام  ( ه

 شتورای  مجهت   ،ادارات عمتومی  ختدمات  بته  متامور  مؤسستات  ، شتهرداری  ، دولتت  بته 

 انقالبی نهادهای و نگهبان شورای و اسالمی

 و وطتتالق ازدوا  و رستتمی استتناد دفتتاتر تصتتدی و دادگستتتری وكالتتت ( و

 دفتریاری

 رسمی مراحل در كارشناسی و داوری سمت به شدن انتخا  ( ز

 افتخاری عناوی  و دولتی های مدال و نشان از است اده ( ح

 درمانی اعمال انجام برای قانونی شرایط

 ؟ است كدام پزشکی اعمال انجام
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 یتا  اولیتاء  یتا  شتخ   رضتایت  بتا  كته  مشترو   طبتی  یتا  جراحتی  عمتل  نتو   هتر 

 دولتتی  ونظامتات  عهمتی  و فنتی  متوازی   رعایتت  و آنهتا  قتانونی  نماینتدگان  یتا  سرپرستتان 

 59 متاده  2 بنتد (.بتود  نخواهتد  ضتروری  رضتایت  اختا  فتوری  متوارد  در .شتود  انجتام 

 ) اسالمی مجازات قانون

 برائتت  او ولتی  یتا  متری   از جراحتی  اعمتال  یتا  درمتان  شترو   از قبتل  طبیت    نان ته 

 متوارد  ودر نیستت  عضتو  نقت   یتا  متالی  یتا  جتانی  خستارت  ضتام   باشتد  نمتوده  حاصتل 

 قتانون  60 متاده ).باشتد  نمتی  ضتام   نباشتدطبی   ممکت   گترفت   اجتازه  كته  فتوری 

 درمانی اعمال انجام برای قانونی شرایط ( اسالمی مجازات

 : قانون مجوز 1-

 قانونی صالحیت احراز -الخ

 هتای  دوره گارانتدن  بتا  كته  تخصصتی  محتدوده  در فقتط  بایستت  متی  درمتانگری  هتر 

 بنماید فيالیت است شده آن مدارك اخا به موف  عهمی

 فيالیت مجاز محدوده - 

 پروانته  و متدارك  اختا  بته  موفت   كته  مجتازی  محتدوده  در فقتط  بایستت  متی  پزشتکی  هتر 

 نماید فيالیت است شده اشتغال

 و دندانپزشتکان  و پزشتکان  مطت   نتو   هتر  تاستی   قتانون،  ایت   تصتوی   تتاری   از

 بته  شتهری  از نامبردگتان  مطت   محتل  تغییتر  و پزشتکی  مختهتخ  هتای  رشتته  متخصصتی  

 باشد می پروانه كس  و بهداشت وزارت اجازه با باید دیگر شهر
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 : درمان قصد 2-

 عهمتی  اطالعتات  كست   پهوهشتی  هتای  فيالیتت  ودر بیمتار  ستالمتی  تتامی   اولیته  هتدف 

 .باشد

 شتهرت  ، ارتقتا  فتردی،  اعتبتار  بته  گتاهی  ولتی  باشتد  متالی  استت  ممکت   :ثانویته  من يتت 

 .شود می مربوط

 و دختل  یتا  و ستودجویی  منظتور  بته  احتیتا   بتر  متازاد  ختدمات  ارائته  یتا  و ایجتاد -4 متاده 

 وزارت ناحیته  از شتده  اعتالم  نرخهتای  از اضتافه  دریافتت  و صورتحستا   در تصترف 

 مجازاتهتای  بته  متخهتخ  و شتده  محستو   جترم  پزشتکی  آمتوزش  و ،درمتان  بهداشتت 

 .گردد می مقررمحکوم

 درمتانی  و بهداشتتی  امتور  حکتومتی  تيزیترات  قتانون   نظتام  مصتهحت  تشتخی   مجمتع »

 «23/12/13۲3 مصو 

 پزشکی اعمال بودن مشرو  3-

 رضتایت  اختا  و طبابتت  حرفته  بته  اشتتغال  در صتالحیت  بتودن  دارا وجتود  بتا  پزشت  

 توانتد  متی  و مجتاز  اوغیتر  عمتل  باشتد  شتر   ختالف  او اقتدام  اصتل   نان ته  ,بیمتار 

 مجاز موارد غیر در جنی  سقط باشدمرل او مسوولیت موج 

 : بیمار رضایت 4-

 و مياینته  بترای  اقتدامی  هرنتو   منظتور  بته  تتا  كنتد  متی  ایجتا   فتردی  هتای  آزادی اصتل 

 نستبت  پزشت   و نان ته  شتود  اختا  نامته  رضتایت  او از انستان  روی بتر  بیمتار  درمتان 
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 را ختود  مجرمیتت  موجبتات  باشتد  اعتنتا  بتی  ختود  بیمتار  از ميتبتر  نامته  رضتایت  اختا  بته 

 بود خواهد ومجازات تيقی  قابل و است نموده فراهم

 : برائت 5-

 برائتت  اختا  بتا  پیوستته  وقتو   بته  خستارتی  تقصیرپزشت ،  نتیجته  در كته  صتورتی  در

 شود می شناخته مجرم و بود نخواهد مسوولیت فاقد پزش  بیمار از

 : عهمی موازی  رعایت 6-

 حرفته  در شتده  پایرفتته  واستتانداردهای  اصتول  استاس  بتر  بایتد  پتهوه   و درمتان 

 عتدم  تضتمی   ,انتظارقتانون  كته  داشتت  نظتر  در بایتد  هم نتی   شتود  انجتام  پزشتکی 

 انتدازه  بته  حرفته  ایت   عضتو  یت   توستط  ميمتول  مهتارت  ارائته  بهکته  نیستت  حادثته  وقتو  

 رود انتظارمی شرایط آن در او از كه است ای

 : دولتی نظامات رعایت 7-

 هتای  نامته  بخت   حتتی  و نامته  آیتی   یتا  نامته  تصتوی   یتا  قتانون  نتو   هتر  دولتتی،  نظامتات 

 رعایتت  بته  مهتزم  افتراد  پهوهشتی،كهیه  و درمتانی  اعمتال  درانجتام  كته  استت  دولتتی  كهتی 

 مجهز غیر مراكز در اعمال برخی انجام عدم:مانند .باشند می آن

 یتا  مبتاالتی  بتی  یتا  احتیتاطی  بتی  واستطه  بته  عمتد  غیتر  قتتل  كته  صتورتی  در -۲1۲ متاده 

 نظامتات  رعایتت  عتدم  ستب   یابته  استت  نداشتته  مهتارت  آن در مرتکت   كته  امتری  بته  اقتدام 

 صتورت  در دیته  پرداختت  بته  نیتز  و ستال  سته  تتا  یت   از حتب   بته  مستب   شتود  واقتع 

 . شد خواهد محکوم دم اولیای ناحیه از مطالبه
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 یتا  و تيزیتری  مجتازات  ، مخ  ته  جهتات  احتراز  صتورت  در میتوانتد  دادگتاه  -22 متاده 

 تتر  مناست   كته  نمایتد  دیگتری  ازنتو   مجتازات  بته  تبتدیل  یتا  و دهتد  تخ یتخ  را نتده ربازدا

 باشد متهم حال به

 ها هیات تشکیل ی نحوه

 ایت   مشتمول  هتای  دستتگاه  از یت   هتر  در اداری تخه تات  بته  رستیدگی  منظتور  بته 

 تشتکیل  " كارمنتدان  اداری تخه تات  بته  رستیدگی  هیتات " عنتوان  تحتت  هیاتهتای  قتانون 

 .باشد می نظر تجدید و بدوی های هیات شامل مزبور های هیات.شد خواهد

 , هتا  وزارتخانته  كهیته  اداری تخه تات  بته  رستیدگی  قتانون  مشتمول  هتای  ستازمان 

 بتر  قتانون  شتمول  كته  دولتتی  هتای  شتركت  كهتی  طتور  بته  و هتا  شتهرداری  , هتا  ستازمان 

 از هتا  آن بودجته  از قستمتی  یتا  تمتام  كته  وموسستاتی  استت  نتام  ذكتر  مستتهزم  هتا  آن

 استالمی  انقتال   هتای  نهتاد  و مجهت   كاركنتان  نیتز  و شتود  متی  تتامی   عمتومی  بودجته 

 . هستند قانون ای  مقررات  مشمول

 نیروهتتای و ارتتت  نظامیتتان غیتتر و مستتها نیروهتتای استتتخدام قتتانون مشتتموالن

 و عتالی  آمتوزش  وموسستات  هتا  دانشتگاه  عهمتی  هتای  هیتات  اعضتای  , قضتات  , انتظتامی 

 بته  مربتوط  مقتررات  تتابع  و بتوده  ختار   قتانون  ایت   شتمول  از كتار  قتانون  مشتموالن 

 .بود خواهند خود
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 رسیدگی به شرو   گونگی

 بتدوی  هیاتهتای .استت  بتدوی  هیتات  بتا  كارمنتدان  اداری تخه تات  بته  رستیدگی  صتالحیت 

 هیتات  بازرستان  یتا  اداری سرپرستتان  متدیران،  اشتخاص،  اعتالم  یتا  شتکایت  صتورت  در

 . میکنند رسیدگی به شرو  نظارت عالی

 هیات آرا شدن قطيی  گونگی

 الزم و قطيتی  ، ابتال   تتاری   از نباشتد  نظتر  تجدیتد  قابتل  صتادره  آرا كته  صتورتی  در

 . است االجرا

 از روز 30 ظترف  كارمنتد  گتاه  هتر  باشتد  نظتر  تجدیتد  قابتل  كته  آرایتی  متورد  در

 رستیدگی  بته  نظرمکهتخ  تجدیتد  هیتات  نمایتد،  نظتر  تجدیتد  درخواستت  رای ابتال   تتاری  

 . است

 . است االجرا الزم و قطيی ابال  تاری  از نظر تجدید هیات آرای

 قانون 8 ماده در اداری تخه ات انوا 

 اداری یا شغهی شوون خالف رفتار و اعمال -1

 استت  دولتت  مستتخدم  اداری یتا  شتغهی  شتوونات  بتا  مغتایر  كته  فيهتی  تترك  یتا  فيتل  هتر 

 گیرد، می قرار بند ای  مشمول

 حیریتت  بته  كته  گتردد  فيهتی  مرتکت   وظی ته  انجتام  حتی   در دولتت  مستتخدم  استت  ممکت  

 شود وارد خدشه وی شغهی
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 ستووال  زیتر  را وی صتن ی  و اداری شتان  كته  دهتد  انجتام  اداره از ختار   در عمهتی  یتا 

 بته  اشتتغال  یتا  و بالمحتل   ت   كشتیدن  رشتوه،  دادن كالهبترداری،  سترقت،  ببردماننتد 

 سازد دار خدشه را او حیریت شغهی كه كارهایی

 مربوط مقررات و قوانی  نق -2

 امتور  انجتام  در تتاخیر  یتا  نتدادن  انجتام  یتا  رجتو   اربتا   در نارضتایتی  ایجتاد -3

  دلیل بدون ها آن قانونی

 حیریت هت  افترا، و تهمت ایراد -4

 دهتد  نستبت  حقیقتی  شتخ   بته  را ای مجرمانته  عمتل  یتا  و درو  دولتت  كارمنتد  هرگتاه 

 شود می محسو  متخهخ نماید مبادرت افراد حیریت هت  و توهی  به و

 اخاذی -۰

 بته  مبتادرت  دیگتری  یتا  ختود  ن تع  بته  افتراد  متال  تصتاح   قصتد  بته  دولتت  كارمنتد   نان ته 

 .گیرد می قرار تخهخ ای  مشمول نماید افرادی یا فرد شرفی یا جانی مالی، تهدید

 اختالس -۲

 از عمتوم  و دولتت  بته  متيهت   متال  غیرقتانونی  و نامشترو   تصتاح   از عبتارت  اختتالس 

 است شده سپرده او به مال آن قانونی وظی ه حس  كه ماموری ناحیه

 .باشند دولت كاركنان و كارمندان از بایستی می اختالس جرم مرتک  1-

 قرارگرفتته  شتخ   اختیتار  در وظی ته  و مستوولیت  حست   اختتالس  موضتو   2-

 .باشد
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 هتای  ستازمان  از یکتی  بته  متيهت   بهتادار  اوراق و ستهام  و مطالبتات  و وجتوه  بایتد  3-

 .كند نمی پیدا تحق  اختالس باشد غیردولتی وجوه اگر یينی باشد دولتی

 تتوان  نمتی  نباشتد  دیگتری  یتا  ختود  ن تع  بته  متال  تصتاح   مقتام  در كارمنتد  عمتل   نان ه 4-

 .دانست مخته  را او

 اختالس حکم در جرائم

 بازنشستگی صندوق وجوه از مجاز غیر است اده 1-

 كشوری استخدام قانون 101 ماده موضو 

 دولت اموال و وجوه عمدی اتالف 2-

 كالهبرداری و ارتشاء اختالس، مرتکبی  مجازات تشدید قانون 5 ماده 1 تبصره

 غیرقانونی تصرف

 بته  وظی ته  حست   بتر  كته  غیرمنقتول  و منقتول  از اعتم  را دولتتی  امتوال  كارمنتد  اگتر 

 تمهت   قصتد  آنکته  بتدون  دهتد  قترار  غیرمجتاز  استت اده  متورد  استت  شتده  ستپرده  آنهتا 

 . شود می محسو  غیرقانونی متصرف باشد داشته دیگری یا خود ن ع به را آنها

 اسالمی مجازات قانون 598 ماده

 ضتربه  74 بته  المرتل  اجتره  پرداختت  و وارده خستارات  جبتران  بتر  عتالوه  :مجتازات 

 .شود می محکوم شالق

 مقتررات  و قتوانی   اجترای  در اداری غیتر  روابتط  یتا  غتر   اعمتال  یتا  تبيتی  -3

 . اشخاص به نسبت
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 اداری موظخ ساعات خالل در خدمت ترك -۲

 كست   بتدون  آن از خترو   تکترار  یتا  ختدمت  محتل  بته  ورود تتاخیر  در تکترار  9- 

 مجوز

 

 محتل  بته  ورود بترای  شتده  تيیتی   ستاعات  مکه نتد  اجرائتی  دستتگاههای  كاركنتان  كهیته 

 دستتگاه  ذیصتالح  مقتام  ازستوی  كته  آن مگتر  ، نمتوده  رعایتت  را آن از خترو   و ختدمت 

 .باشد شده مقرر دیگری ترتی  "كتبا آنان از ی  هر خرو  و ورود برای

 بتترس ستتاعتی، مأموریتتت یتتا و مرخصتتی از استتت اده از قبتتل موظ نتتد كاركنتتان

)در ایت  مركتز ( بته دفتتر پرستتاری و      رستیده  مربوطته  متدیر  تأئیتد  بته  كته  درخواستت 

 اینصتورت  غیتر  در نماینتد  ختود  كتارت  زدن بته  اقتدام  آن از وبيتد  تحویتل  دبیرخانته 

 متی  تهقتی  خترو   در تيجیتل  یتا  ورود در تتأخیر  عنتوان  بته  فتوق  مرخصتی  و مأموریتت 

 . گردد

 

 امتوال  بته  خستارات  ایتراد  ، دولتتی  وجتوه  و استناد  و امتوال  ح ت   در تستاما  10- 

 دولتی

 اداری محرمانه اسناد و اسرار افشای-11

 توستط  كته  شتنیداری  دیتداری،  نوشتتاری،  از اعتم  مضتبوط  اطالعتات  از استت  عبتارت 

 .باشد نگهداری ارزش دارای و شده ایجاد حقوقی یا حقیقی اشخاص

 :اعتبار نظر از اسناد
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 وعادی رسمی سند

 :حساسیت درجه نظر از

 محرمانه اسناد -2 عادی اسناد 1-

 محرمانه سند انوا 

 ضترر  حکومتت  استاس  بته  آن مجتاز  غیتر  افشتای  كته  استنادی  :ستری  كهتی  بته  استناد 

 .برساند ناپایر جبران

 د تار  را مهتی  امنیتت  و عمتومی  منتافع  آن مجتاز  غیتر  افشتای  كته  استنادی  :ستری  استناد 

 .كند مخاطره

 را مهتی  امنیتت  عمتومی  منتافع  آن مجتاز  غیتر  افشتای  كته  استنادی  :محرمانته  خیهتی  استناد 

 .كند مخاطره د ار

 داخهتی  امتور  اختتالل  موجت   هتا  آن مجتاز  غیتر  افشتای  كته  استنادی  :محرمانته  استناد 

 .باشد مغایر ازمان آن اداری مصالا با یا شود سازمان ی 

 بیگانه اتبا  با مجاز غیر تماس و ارتباط-12

 سیاستت  بته  راجتع  تصتممیات  و استناد  یتا  استرار  یتا  هتا  نقشته  هترك   - 501 متاده 

 صتالحیت  كته  افترادی  اختیتار  در "عامتدا  و " عالمتا  را كشتور  ختارجی  یتا  داخهتی 

 متضتم   كته  نحتوی  بته  كنتد  مطهتع  م تادآن  از یتا  دهتد  قترار  ندارنتد  را آنهتا  بته  دسترستی 

 متی  محکتوم  حتب   ستال  ده تتا  یت   بته  ومراتت   كی یتات  بته  نظتر  ، باشتد  جاسوستی  نتوعی 

 شود
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 اداری وظایخ حدود در باالتر مقامهای دستورهای اجرای از سرپی ی 13-

 كترده  تيیتی   دولتت  مستتخدمی   بترای  كشتوری  استتخدام  قتانون  كته  تکهی تی  نخستتی  

 است اداری مرات  سهسهه رعایت است

 ختود  متافوق  رؤستای  اوامتر  و احکتام  مقتررات  و قتوانی   حتدود  در استت  مکهتخ  مستتخدم 

 ختالف  بتر  را متافوق  مقتام  یتاامر  حکتم  مستتخدم  اگتر  .نمایتد  اطاعتت  اداری امتور  در را

 و قتوانی   بتا  را دستتور  مغتایرت  كتبتا  استت  مکهتخ  دهتد  تشتخی   مقتررات  و قتوانی  

 متافوق  مقتام  اطتال   ایت   از بيتد  كته  صتورتی  دهتد،در  اطتال   متافوق  مقتام  بته  مقتررات 

 صتادره  دستتور  اجترای  بته  مکهتخ  مستتخدم  كترد  تائیتد  را ختود  دستتور  اجترای  كتبتا 

 ))كشوری استخدام قانون 54 ماده ((.خواهدبود

 قانونی آمر از مامور تبيیت حدود

 كته  استت  الرعایته  الزم صتورتی  در مستتخدم  بترای  متافوق  مقتام  اوامتر  و احکتام -التخ 

 بته  مکهتخ  فقتط  دیگرمستتخدم  عبتارت  بته  باشتد  او شتغهی  و اداری وظتایخ  بته  مربتوط 

 وی باشتدو  داشتته  ستنخیت  و تناست   او اداری شتغل  بتا  كته  استت  اوامتری  از اطاعتت 

 ختود  متافوق  اوامتر  از اطاعتت  بته  تکهی تی  گونته  ،هتی   اداری شتغل  از ختار   امتور  در

 .ندارد

 

 و قتوانی   مختالخ  اداری مقتام  دستتور   نان ته  :كی تری  قتوانی   مختالخ  دستتورات  - 

 عهتت  كنتد  تبيیتت  دستتورات  آن از نبایتد  دولتت  مستتخدم  باشتد  كشتور  جزایتی  مقتررات 
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 رافتع  توانتد  نمتی  اداری مقتام  دستتور  كی تری  قتوانی   طبت   كته  استت  آن امتر  ایت  

 باشد دست زیر مامور مسوولیت

 . شده محول وظایخ انجام در انگاری سهل یا كاری كم -14

 امر تحت كارمندان تخه ات گزارش ندادن در مدیران و روسا انگاری سهل -1۰

 اداری امور در واقع خالف گزارش یا گواهی ارائه-1۲

 ميافیتت  بترای  شخصتی  دربتاره  واقتع  بترخالف  نامته  تصتدی   طبیت   هرگتاه  - 539 متاده 

 بدهتد  قضتائی  مراجتع  بته  تقتدیم  بترای  یتا  وظی ته  نظتام  یتا  رستمی  ادارات در ختدمت  از

 تصتدی   هرگتاه  و.شتد  خواهتد  محکتوم  نقتدی  جتزای  یتا  ستال  دو تتا  متاه  شت   از حتب   بته 

 ضتبط  استتردادو  بتر  عتالوه  گرفتته  انجتام  وجهتی  یتا  متال  اختا  واستطه  بته  مزبتور  نامته 

 .میگردد محکوم گیرنده رشوه برای مقرر مجازات به ، جریمه عنوان به آن

 شتخ   ضترر  موجت   كته  واقتع  ختالف  هتای  نامته  تصتدی   ستایر  بترای  - 540 متاده 

 بتر  عتالوه  مرتکت   آورده وارد دولتت  خزانته  بتر  خستارتی  كته  آن یتا  باشتد  ثتالری 

 محکتوم  نقتدی  جتزای  بته  یتا  ضتربه  ( 74 ) تتا  شتالق  بته  وارده خستارت  جبتران 

 .خواهدشد

 هتر  اختا  یتا  شتده  تيیتی   مقتررات  و قتوانی   در  ته  آن از غیتر  وجتوهی  گترفت  -13

 شود می تهقی خواری رشوه عرف در كه مالی گونه

 :رشوه
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 باطتل  احقتاق  و حت   ابطتال  بترای  كته  استت  متالی  یتا  وجته  مينتای  بته  لغتت  در رشتوه 

 قصتد  بتا  و آگاهانته  كارمنتددولت   ته   نتان  قتانون،  اصتطالح  در ،لکت   میشتود  پرداختت 

 دریافتت  راشتی  از را وجهتی  اداری كتار  انجتام  عتدم  یتا  انجتام  قبتال  در استت اده  ستوء 

 متی  رشتوه  را شتده  داده وجته  یتا  متال  و راارتشتاء  وی عمتل  و مرتشتی  را وی كنتد 

 .گویند

 :رازانتهم و كل مدیران مجازات

 .شد خواهد محکوم دائم ان صال به شقوق تمام در فوق های مجازات بر عالوه

 مصتو   كالهبترداری  و ارتشتاء  و اختتالس  مترتکبی   مجتازات  تشتدید  قتانون  3 متاده »

 «نظام تشخی  مجمع 67

 از ختودداری  یتا  ندارنتد  را آن دریافتت  حت   كته  اشخاصتی  بته  متدارك  تستهیم  -1۲

 رادارند آن دریافت ح  كه اشخاص به مدارك تسهیم

 اداری مقرر اوقات در خدمت تيطیل -1۴

 اسالمی حجا  نکردن رعایت -2۱

 اسالمی شيایر و شوون نکردن رعایت -21

 .مخدر مواد فروش و خرید و توزیع ، حمل ، نگهداری اخت ا، -22

 مخدر مواد به اعتیاد یا استيمال-23

 تحقیقاتی و آموزشی های سمت استرنای به دیگر دولتی شغل داشت -24

 شغل دو داشت  منع
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 بتی   تواننتد  نمتی  دولتت  كارمنتدان  و جمهتور،وزیران  رئتی   ،مياونتان  جمهتور  رئتی  

 تمتام  كته  موسستاتی  در دیگتر  شتغل  نتو   هتر  داشتت   و باشتند  داشتته  دولتتی  شتغل  یت   از

 نماینتدگی  و استت  عمتومی  موسستات  یتا  دولتت  بته  متيهت   آن سترمایه  از قستمتی  یتا 

 و ریاستت  نیتز  و حقتوقی  مشتاوره  و دادگستتری  ووكالتت  استالمی  شتورای  مجهت  

 هتتای شتتركت مختهتتخ انتتوا  متتدیره هیتتات در عضتتویت یتتا عامتتل متتدیریت

 .است ممنو  آنان برای موسسات و ادارات تياونی های خصوصی،جزشركت

 .است مسترنی حکم ای  از تحقیقاتی موسسات و ها دانشگاه در آموزشی های سمت

 :شغل ی  از بی  تصدی ممنوعیت متخه ی  مجازات

 و گتردد  متی  محکتوم  یکستال  تتا  متاه  6 از موقتت  ختدمت  ان صتال  بته  قتانون  ایت   از متخهتخ 

 و حقتوق  جتز  بته  استت  آنراداشتته  تصتدی  زمتان  یت   در كته  مشتاغهی  از دریتافتی  وجتوه 

 دوم،عتالوه  مرتبته  در تکترار  صتورت  در. گتردد  متی  مستترد  وی اصتهی  شتغل  مزایتای 

 .گردد می محکوم مشاغل از دائم ان صال به تبصره ای  موضو  وجوه استرداد بر

 «استخدامی مقررات و قوانی  5 تبصره» 

 صتدر  در متاكور  مجتازات  نصتخ  بته  اطتال   صتورت  در احکتام  كننتده  صتادر  و آمتر 

 «استخدامی مقررات و قوانی  6 تبصره» .گردند می محکوم 5 تبصره

 و حقتوق  پرداختت  صتورت  در دولتتی  دستتگاههای  متالی  واحتدهای  و ذیحستابی  مستوولی  

 موقتت  ختدمت  ان صتال  بته  دوم شتغل  از بتودن  مطهتع  صتورت  در دیگتر،  شتغل  بابتت  مزایتا 

 بگردند می محکوم ماه 6 تا 3 بی 
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 استخدامی مقررات و قوانی 7 تبصره

 . دولتی اموال و امکانات و شغهی موقيیت یا شوون از مجاز غیر است اده نو  هر -

 دولتی یا رسمی اوراق و اسناد در بردن دست و نمودن مخدوش یا جيل 25-

 سند یا نوشته اگاهانه تغییر یا ساخت 

 تزویتر  یتا  جيتل  بته  عهتم  بتا  یتا  كنتد  جيتل  را ذیتل  اشتیای  از یکتی  هترك   - 525 متاده 

 از حتب   بته  وارده خستارت  جبتران  بتر  عتالوه  نمایتد  كشتور  داختل  یتا  كنتد  استتيمال 

 ب شد خواهد محکوم سال ده تا ی 

 یتا  مهتر  یتا  وزراء یتا  جمهتور  رئتی   اول ميتاون  دستتخط  یتا  مهتر  یتا  امضتاء  یتا  احکتام -1

 مجهتت  یتتا استتالمی شتتورای مجهت   نماینتتدگان یتا  نگهبتتان شتورای  اعضتتای امضتای 

 مقتام  حیت   از دولتتی  مستوولی   و یاكارمنتدان  روستا  از یکتی  یتا  قضتات  یتا  خبرگتان 

 . آنان رسمی

 یتا  دولتتی  ادارات یتا  موسستات  یتا  شتركتها  از یکتی  عالمتت  یتا  تمبتر  یتا  مهتر  -2۲

 . اسالمی انقال  نهادهای

 ستواالت  افشتای  ، امتحتانی  دفتاتر  و متدارك  ، اوراق ، ستواالت  در بتردن  دستت -23

 .ها آن تيوی  یا امتحانی

 .ضوابط خالف بر امتیاز، یا نمره دادن -2۲

 متوالی یا متناو  صورت به موجه غیر غیبت -2۴
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 كته ) روزانته  مرخصتی  درخواستت  استت  الزم استتحقاقی،  مرخصتی  از استت اده  بترای 

 متوارد  در مگتر  .شتود  اختا  استت اده  از قبتل ) باشتد  رستیده  مربوطته  متدیر  تأییتد  بته 

 غیتر  غیبتت  اینصتورت  غیتر  در (شتود  ارائته  امتوراداری  بته  فرصتت  اولتی   در (ختاص 

 گردید می تهقی موجه

 مستتند  و ننمایتد  تجتاوز  روز 3 از آن متدت  كته  ختود  پستت  در مستتخدم  حضتور  عتدم 

 : شود می شناخته موجه شده ذكر ذیالً كه آن ه قبیل از عههی به

 . وی بیماری 1-

 وی فرزنتدان  یتا  همستر  یتا  متادر  یتا  پتدر  یتا  او بته  كته  حتواد   از ناشتی  صتدمات  2-

 . باشد آمده وارد

 . وی فرزندان یا همسر یا مادر یا پدر شدید بیماری 3-

 . سوم طبقه تا سببی یا نسبی ی اقربا یا همسر فوت 4-

 . فرزند شدن دارا 5-

 . فرزندان  و او ازدوا  6-

 تحقیقات انجام و شهادت ادای برای قضایی مراجع توسط مستخدم احضار 7-

 مراتت   بایتد  باشتد  او ختدمت  از متانع  بیمتاری  آن و شتود  بیمتار  شتاغل  مستتخدم  هرگتاه 

 ده از كمتتر  متوارد  در دهتدو  اطتال   متبتو   اداره بته  ممکت   متدت  تتری   كوتتاه  در را

 متوارد  در و ختدمت  محتل  بته  مراجيته  از پت   روز اولتی   در را پزشت   گتواهی  روز
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 جهتت  مربتوط  واحتد  ميتاون  یتا  رئتی   بته  دهتم  روز پایتان  در ، بیشتتر  و روز ده

 دارد ارسال كارگزینی به ارجا 

 . اداری موقيیت و مقام از است اده سو -3۱

 دولتی ميامالت در دولت كارمندان و مجه  نمایندگان و وزراء مداخهه منع

 بتا  مستتقال  تواننتد  نمتی  شتهرداریها  و دولتت  كارمنتدان  مجهت ،  نماینتدگان  وزراء، -1

 .گردند ميامهه وارد دولت

 آنهتا  ستهام  از بیشتتر  یتا  درصتد  پتن   مالت   دولتت،  كارمنتدان  كته  هتایی  شتركت  -2

 باشتند  مالت   را شتركت  ستهام  درصتد  بیستت  از بتی   مجموعتا  دولتت  كارمنتدان  باشتندویا 

 بتا  تواننتد  نمتی  باشتند  شتركت  در ستمتی  گونته  هتر  فاقتد  مزبتور  كارمنتدان  اینکته  ولتو 

 .گردند ميامهه وارد دولت

 یتا  بتوده  هتا  شتركت  آن متدیره  هیوتت  عضتو  دولتت،  كارمنتدان  كته  هتایی  شتركت  -3

 كارمنتدان  ازاینکته  اعتم  باشتند  دار عهتده  را قتانونی  بتازرس  یتا  عتامهی  متدیر  ستمت 

 در ستهمی  اصتال  یتا  و باشتند  دارا را ستهام  درصتد  پتنج  از كمتتر  مالکیتت  مزبتور 

 .گردند واردميامهه دولت با توانند نمی باشند نداشته شركت

 هتای  ستمت  كته  افترادی  دامتاد  و عتروس  فرزنتد،  بترادر،  ختواهر،  متادر،  پتدر، -4

 دستتگاه  بتا  تواننتد  نمتی  دارنتد،  دولتتی  هتای  دستتگاه  در متدیریت  یتا  و مياونتت  ، وزارت

 .گردند ميامهه وارد مربوطه های
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 اسالمی مجازات قانون 602 ماده

 ميامهه ابطال ؛ خسارات پرداخت ؛ حب  سال  هار تا دو :مجازات

 ميتدوم  یتا  پستتی  محمتوالت  و پاكتهتا  كتردن  بتاز  یتا  بازرستی  اخت تا،  ، توقیتخ  -31

 مجوزقانونی بدون سمع استراق و ها آن كردن

 ته نتی  مکالمتات  یتا  یامختابرات  مراستالت  ، دولتتی  ومتاموری   ازمستتخدمی   یت   هتر 

 یتا  توقیتخ  یتا  م تتوح  متورد  حست   داده اجتازه  قتانون  كته  متواردی  غیتر  در را اشتخاص 

 مطالت   آنهتا  صتاحبان  اجتازه  بتدون  یتا  نمایتد  ستمع  استتراق  یتا  ضتبط  یتا  بازرستی  یتا  ميتدوم 

 خواهتد  محکتوم  نقتدی  جتزای  یتا  و ستال  سته  تتا  ستال  ازیت   حتب   بته  افشتاءنماید  را آنهتا 

 . شد

 : مجازات قانون 582 ماده

 كارشتکنی  بته  دیگتران  تحریت   یتا  ستاخت   وادار ، پراكنتی  شتایيه  و كارشتکنی  32-

 بترای  فتردی  فشتارهای  واعمتال  دولتتی  امتوال  بته  خستارت  ایتراد  و كتاری  كتم  یتا 

 . قانونی غیر مقاصد تحصیل

 بته  تحریت   یتا  ، قتانونی  غیتر  تظتاهرات  و اعتصتا   ، تحصت   در شتركت  -33

 بترای  گروهتی  فشتارهای  واعمتال  قتانونی  غیتر  تظتاهرات  و اعتصتا   ، تحصت   برپتایی 

 قانونی غیر مقاصد تحصیل

 شتده  شتناخته  متردود  استالم  نظتر  از كته  ضتاله  هتای  فرقته  از یکتی  در عضتویت  -34

 اند
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 یتا  فيالیتت  داشتت   و خبتری  منبتع  یتا  متامور  عنتوان  بته  منحهته  ستاواك  بتا  همکتاری -3۰

 مردمی ضد گزارش دادن

 ادیتان  ن تی  بتر  مبتنتی  آنهتا  اساستنامه  یتا  مرامنامته  كته  ستازمانهایی  در عضتویت  -3۲

 .ها آن ن ع به فيالیت و طرفداری یا است الهی

 .ها آن ن ع به فيالیت و طرفداری یا محار  های گروه در عضویت -33

 بته  دستت  متردم  امنیتت  و آزادی سته   و هتراس  و رعت   ایجتاد  بترای  كته  كت   هتر 

 باشد می االر  فی م سد و محار  ببرد اسهحه

 183 ماده اسالمی مجازات قانون

 فراماسونری تشکیالت در عضویت-3۲

 ها مجازات

 :از عبارتند زیر ترتی  به اداری تنبیهات -۴ ماده

 . استخدامی پرونده در در  بدون كتبی اخطار - الخ

 . استخدامی پرونده در در  با كتبی توبی  -  

 متاه  یت   از ستوم  یت   تتا  حتداكرر  مشتابه  عنتاوی   یتا  شتغل  اليتاده  فتوق  و حقتوق  كسر -  

 . سال ی  تا

 . سال ی  تا ماه ی  از موقت ان صال - د

 . سال پنج تا ی  مدت به خدمت جغرافیایی محل تغییر - ه
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 دستتگاه  در متدیریتی  و حستاس  پستتهای  بته  انتصتا   از محرومیتت  یتا  و مقتام  تنتزل  - و

 قانون ای  مشمول های دستگاه و دولتی های

 یتا  یت   متدت  بته  گتروه  دو یتا  یت   اعطتای  در تيویت   یتا  و گتروه  دو یتا  یت   تنتزل  - ز

 . سال دو

 در دولتتی  ختدمت  ستابقه  ستال  20 از كمتتر  داشتت   صتورت  در ختدمت  بازخریتد  - ح

 مستتخدمی   متورد  در دولتتی  ختدمت  ستابقه  ستال  25 از كمتتر  و زن مستتخدمی   متورد 

 بته  ختدمت  ستال  هتر  قبتال  در مربتوط  مبنتای  حقتوق  روز 45 تتا  30 پرداختت  بتا  مترد 

 . رای صادركننده هیات تشخی 

 بترای  دولتتی  ختدمت  ستابقه  ستال  بیستت  از بتی   داشتت   صتورت  در بازنشستتگی  - ط

 بتر  مترد  مستتخدمی   بترای  دولتتی  ختدمت  ستابقه  ستال  25 از بتی   و زن مستتخدمی  

 . گروه دو یا ی  تقهیل با دولتی خدمت سنوات اساس

 . متبو  دستگاه از اخرا  - ی

 تخهتخ   نان ته  قتانون  ایت   مشتمول  هتای  دستتگاه  و دولتتی  ختدمات  از دائتم  ان صتال  - ك

 باشد داشته مجرمانه عنوان كارمند

 جزایتی  قتوانی   در منتدر   جترایم  از یکتی  عنتوان  كارمنتد  تخهتخ  گتاه  هتر  - 19 متاده 

 بته  قتانون  ایت   مطتاب   مکهتخ استت   اداری تخه تات  بته  رستیدگی  هیتأت  باشتد  داشتته  نیتز  را

 اصتل  بته  رستیدگی  بترای  را مراتت   و نمایتد  صتادر  قتانونی  رأی و رستیدگی  تخهتخ 

 متانع  قضتایی  مراجتع  تصتمیم  گونته  هتر  .ارستال دارد  صتالا  قضتایی  مرجتع  بته  جترم 
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 بتر  مبنتی  قضتایی  مراجتع  تصتمیم   نان ته  .بتود  نخواهتد  اداری مجازاتهتای  اجترای 

 .مینماید اقدام قانون ای  24 ماده طب  اداری تخه ات به هیأت رسیدگی باشد برائت

 نظارت عالی هیات

 بترای  و مشتمول  هتای  دستتگاه  در قتانون  ایت   اجترای  حست   بتر  نظتارت  منظتور  بته 

 " نظتارت  عتالی  هیتات "اداری  تخه تات  بته  رستیدگی  هیاتهتای  كتار  در همتاهنگی  ایجتاد 

 ن تر  یت   عضتویت  و كشتور  استتخدامی  و اداری امتور  ستازمان  كتل  دبیتر  ریاستت  بته 

 مقتام  بتاالتری   یتا  و وزرا نماینتدگان  ازبتی   ن تر  سته  و قضتاییه  قتوه  ریتی   نماینتده 

 .شود می تشکیل دولتی مستقل سازمانهای

 یتا  بتدوی  هیاتهتای  از یت   هتر  ستوی  از زیتر  متوارد  مشتاهده  صتورت  در مزبتور  هیتات 

 در و ابطتال  را هتا  تصتمیمات آن  از بيضتی  یتا  تمتام  مزبتور،  هتای  دستتگاه  نظتر  تجدیتد 

 منحتل  را مربتوط  هیتات  هیاتهتا،  از یت   هتر  كتار  در انگتاری  ستهل  تشتخی   صتورت 

 .نماید می

 . مشابه مقررات و اداری تخه ات به رسیدگی قانون رعایت عدم -الخ

 . مشابه مقررات و اداری تخه ات به رسیدگی قانون اجرای در تبيی  اعمال - 

 . اداری تخه ات به رسیدگی امر در كاری كم - 

 دهد می تشخی  ضروری مصالحی به بنا هیات كه دیگر موارد -د

 ها هیات آرای از شکایت نحوه



 

 86 
  

 بته  رستیدگی  جهتت  ایتران  استالمی  جمهتوری  اساستی  قتانون  172 اصتل  موجت   بته 

 هتای  نامته  آئتی   یتا  هتا  یاواحتد  متاموری   بته  نستبت  متردم  اعتراضتات  و ،تظهمتات  شتکایات 

 قضتائیه  قتوه  رئتی   نظتر  زیتر  اداری عتدالت  دیتوان  آنهتا  حقتوق  احقتاق  و دولتتی 

 .است اختصاصی قضایی ازمراجع مزبور دیوان . است شده تاسی 

 تخه تات  رستیدگیبه  هیاتهتای  توستط  صتادره  قطيتی  آراء بته  متتهم  كته  صتورتی  در

 دیتوان  بته  رای ازابتال   پت   متاه  یت   تتا  حتداكرر  میتوانتد  باشتد،  داشتته  اعتترا   اداری

 رایقابتتتل  صتتتورت  ایتتت   غیتتتر  در نمایتتتد  شتتتکایت  اداری عتتتدالت 

 .رسیدگیدردیواننخواهدبود

 اداری عدالت دیوان به ها هیات آرای از شکایت نحوه

 :دیوان در رسیدگی

  تاپی  هتای  برگته  روی بتر  و فارستی  زبتان  بته  كته  استت  دادخواستت  تقتدیم  مستتهزم 

 .میشود نوشته مخصوص

 تيتداد  بته  بایتد  آن، پیوستت  مستتندات  و متدارك  كهیته  مصتدق  تصتویر  و دادخواستت 

 .باشد نسخه ی  عالوه به دعوی طرف
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