
 یند شروع به کار:فرآ

 دریافت ابالغ محل خدمت از دفتر پرستاری-1

دریافت فایلهای آموزشی وکتابچه  مراجعه به واحد آموزش بیمارستان جهت -2

  پرسنل جدیدالورود.توجیهی 

ی مختلف از جمله لیست آموزشی با مراجعه به واحدهاتکمیل چک -3

با قانون مقررات اداری ،مراجعه به حسابداری جهت شنایی آکارگزینی جهت 

مراجعه به واحد  ثبت کد تردد، جهتIT افتتاح حساب بانکی،مراجعه به واحد 

بهبود  مراجعه به واحد کنترل عفونت ، ،HISاطالعات سالمت جهت دریافت کد 

تجهیزات  آزمایشگاه و بهداشت محیط ، آموزش سالمت ، ،کیفیت ،حراست

 آموزشی بیمارستان. ئه فرم مذکور به سوپروایزراار پزشکی بیمارستان و

 تا1به مدت orientation گذراندن دوره  شروع به کار در بخش مورد نظر و -4

 هفته 2

در انجام ارزیابی مهارت سنجی توسط سرپرستار یا کارشناس خبره بخش  -5

 روزهای ابتدائی خدمت در بخش

آزمون پرسنل جدیدالورودوهفته پس ازشروع به کار )در صورت کسب نمره -6

می باشد شروع شیفت در گردش در غیر اینصورت از  70حد نصاب که حداقل 

 پرسنل مجددا آزمون گرفته خواهدشد. ( 

ی عمومی انجام ارزیابی تکمیلی پرسنل جدیدالورود طبق آیتم های مهارت ها-7

،اختصاصی وارتباطی ابالغ شده دفتر پرستاری به هر بخش یک ماه پس از شروع 

 به کار

 خروج: ورود و

 حضوربموقع در شیفت ونظم در ورود وخروج طبق ساعت مصوب-1

  13:45الی 7:15شیفت صبح:

 19:45الی 13:15شیفت عصر:

 7:45الی 19:15شیفت شب: 

صالحدید سرپرستار ودر صورت  باشدمی  برنامه کاری پرسنل بصورت ماهانه-2

 صورت امکان لحاظ می در پرسنل نیز Request یا بخش برنامه درخواستی

 گردد.

 

 

 :پاس ساعتی 

پاس ساعتی ازمی توانیدساعت ونیم طی یک روز به مدت سه نیازدر صورت  -1

قبل از روز مرخصی محاسبه می شود.1ساعت پاس طی ماه 7هراستفاده نمائید .

گرفتن پاس حتما از اینچارج وسوپروایزرشیفت کسب اجازه نمایید .قبل از خروج 

درخواست بصورت الکترونیک در سامانه خدمات الکترونیک پرسنل ثبت گردد. 

قبل از خروج از بخش باید یک نفر جهت ارائه خدمت به بیمار جایگزین گردد 

وانتهای شیفت بدلیل اختالل از گرفتن پاس در ابتدا  سپس بخش را ترک نماید.

 .در روند تحویل وتحول صحیح بیمار خودراری نمائید

ساعت طی شیفت شب 2ساعت طی شیفت صبح وعصر و1پاس شیر بمدت  -2

پاس .می باشد .در ابتدا وانتهای شیفت استفاده از پاس شیر ممنوع می باشد

 شیر به مادرانی که کودک زیر دوسال دارند تعلق می گیرد.

 استحقاقی: مرخصی

روز می باشد. در صورت  30روز و طی یک سال 5/2مرخصی هر فرد ماهانه  -

در مور تعدادروزهای مانده مرخصی خود اطمینان نیاز به مرخصی استحقاقی 

قبل از نوشتن برنامه ماه جدید به مسئول بخش درخواست داده ورده حاصل ک

مانه خدمات الکترونیک حتما باید در سادرخواست قبل از رفتن به مرخصی .شود

 ده کرد.ااستفOFF پس از مرخصی استحقاقی نمی توان از ثبت گردد.

 مرخصی استعالجی:

هر فرد  در صورت بیماری ونیاز به استراحت در منزل می تواند از مرخصی  -

از استعالجی استفاده نماید .فرم استعالجی بایستی ظرف مدت کمتر از سه روز 

وپس از آن جهت تائید نهایی به پزشک دفتر پرستاری تاریخ شروع استعالجی به 

.در صورت استعالجی بیشتر از سه روز جهت تائید به تحویل داده شود.معتمد 

 کمیسیون پزشکی ارجاع داده می شود.

 جابجایی شیفت:

مجاز به جابجایی  می  ماهمورد در هر 3در صورت نیاز در طول ماه حداکثر  -

باشیدکه در ابتدابه مسئول بخش وسپس توسط ایشان به دفتر پرستاری اطالع 

 داده شده سپس در صورت موافقت جابجایی انجام می گیرد.

 فرم :

 یونیفرم طبق شرایط زیر بایستی رعایت گردد:-1

 مقنعه سورمه ای  شلوار و روپوش سفیدوپرستار خانم :

 شلوار سورمه ای و روپوش سفید پرستارآقا:

 روپوش مقنعه سفید شلوار طوسیبهیار خانم:

 روپوش سفید شلوار طوسی بهیار آقا :

 روپوش وشلوار کرم مقنعه یاسی کمک پرستار خانم:

 روپوش وشلوارکرم کمک پرستار آقا:

 فرم کامل سبز اتاق عمل خانم وآقا:

 فرم کامل کاربنی بیهوشی خانم وآقا :

 بنفش مقنعه مشکی روپوش وشلوار مامازایشگاه:

 روپوش سفید شلوار ومقنعه مشکی ماما بخش:

 فرم کامل قهوه ای منشی آقا وخانم:

ولباسهای ورنگی از پوشیدن لباسهای تنگ وچسپان وکفش های پاشنه بلند -2

 غیر متعارف حین ورود وخروج به محل کار خودداری نمائید.

ت استفاده از الک جهت رعایت موازین کنترل عفونت از پوشیدن زیور آال-3 

 ناخن ویا ناخن مصنوعی در حین انجام وظیفه خودداری  نمائید .  

هیچگاه در انظار بیماران ومراجعین ودر حین انجام کار یکدیگر را با نام  -4 

از تلفن استفاده  با صدای بلند خنده وشوخی نکنید. کوچک صدا نزنید.در بخش

خصوص اورژانس وبخش ویژه ممنوع همراه بربالین بیمار در تمامی بخش ها به 

 می باشد.

                     رعایت حقوق گیرندگان خدمت:

برای انجام هر اقدام درمانی از بیمار اجازه بگیریدوقبل از انجام هر پروسیجر  -1

 درمانی روند کار را برای بیمار توضیح دهید .

برقراری ارتباط موثر وهمواره در تالش برای دبا بیمار با مهربانی رفتار کنی-2

ارید وحریم آنها را وبه خواسته های آنان احترام بگذ بابیمار وهمراهان باشید

طبق موازین شرعی حفظ نمایید . حفظ اسرار بیمار جزء وظایف پرسنل درمانی 

 می باشد .ویکی از مهم ترین اجزاءمنشور حقوق بیمار 

هانه از بیمار وخانواده اودارد از اقدامات تهاجمی که نیاز به گرفتن رضایت آگا -3

 آگاهی کامل داشته باشیدو اطالعات کافی در اختیار بیماروخانواده قرار دهید.

 آموزش به بیمار:

آموزش به بیمار یکی از وظایف اساسی هرپرسنل در هر شیفت می -1

وقوانین باشد.پرسنل در هنگام ورود بیمار به بخش با معرفی خود وبخش 

ه آن ،موازین کنترل عفونت ،ایمنی و...ودر ضمن انجام امور ومقررات مربوط ب

بالینی بیمار بصورت مستمر در هر شیفت باید به آموزش بیمار بپردازد.آموزش 



های حین ترخیص نیزشامل عالئم خطر ،مراجعات بعدی،نحوه مصرف داروها 

 و... باید پس از ارائه بصورت کتبی نیز در فرم مخصوص نوشته وتحویل بیمار

 گردد.

بط آموزشی هربخش ادرصد بیماران پس از ترخیص توسط ر 10وضعیت  -2

 بصورت تلفنی )تله نرسینگ ( پیگیری ودر فرم های مخصوص ثبت می گردد.

اقدامات درمانی  پذیرش بیماران در اولین فرصت در بخش انجام شود و - 3

 .بیمار نباید به تاخیر بیوفتد 

 قوانین ومقررات هربخش: 

وواحد قوانین ومقررات مربوط به خود رادارد در تمام موارد باید از  هربخش -1

 مسئول مربوطه سوال شود.

در مورد روتین بخش از مسئول بخش ،پس از ورود به بخش محل خدمت  -2

خود سرانه کاری انجام  ،بدون هماهنگی با مسئول شیفتو توضیح بخواهید

ان ،مسئول رانی از همکاپروسیجر درم یکودر صورت عدم آشنایی به ندهید 

 شیفت وسوپروایزر کمک بخواهید.

سوپروایزر در شیفت .دستور در هر کاری سلسله مراتب را رعایت فرمائید-3

دفتر پرستاری بر اساس نیاز بخش ها  حکم دستور ریاست بیمارستان را دارد.

وواحدها پرسنل را جابجا می نماید موظف هستید از دستور مافوق اطاعت 

 نمائید.

به سرپرستار وپزشکان بخش احترام بگذارید وحرمت همکاران خود را نگه  -4

 دارید .

موظف هست درابتدای شیفت برای کلیه پرسنل یا اینچارج مسئول شیفت  -5

روش تقسیم کار در تقسیم کار انجام دهد ودر دفتر مربوطه ثبت نماید .

 باشد.می  case method بیمارستان روش

کار کردن با کلیه دستگاههای موجود در بخش را یاد پرسنل موظفند  -6

 .بگیرند

کنترل بموقع ونگهداری وسایل وتجهیزات بخش وگزارش وپیگیری -7

 پر وایزر وقت از وظایف پرسنل می باشد.وخرابی به مسئول شیفت وس

پرسنل موظفند کلیه اقدامات درمانی ،وسایل مصرفی وداروهای -8

ثبت نمایند.در صورت عدم HISاستفاده شده برای بیمار را در سیستم 

 ثبت ،عواقب کسر بیمه ای متوجه پرسنل خواهد بود.

پرسنل موظفند در کلیه برنامه های آموزشی که توسط واحد آموزش -9

 .میگردد شرکت فعال داشته باشندبرنامه ریزی وبرگزار ، بیمارستان 

پرسنل باید در کنفرانس های درون بخشی که بصورت ماهیانه برگزار می 

 شود نیزشرکت نمایند.

هر پرسنل استخدامی بصورت قراردادی ،پیمانی ورسمی موظف است -10

در سال ساعات آموزشی مختص به خود را بگذراند تا در کارنامه آموزشی 

 ده کند.امتیازآن جهت ارتقا استفثبت گردد وبموقع از ا

وکارشناسی 120،با مدرک کارشناسی  150افرادبا مدرک دیپلم  -11

 ساعت آموزشی را باید در طول سال بگذرانند. 120ارشد ودکتری 

 

 

 

 

 پیامبراکرم)ص(:     

شود  چه برطرف  هرکس برای برآوردن حاجت بیماری تالش کند»    

 «روز تولدش را از گناهان مانند کند او میچه نشود خداوند پاک 

 

             

 

 موفق باشید

 

 

      

 

 

 

                                      

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 بیمارستان زینبیه خورموج

 

 

 

 

 

 

 Eu03 :کد پمفلت

  تنظیم: وتهیه 

 نسرین گودرزی 

 سوپروایزر آموزشی بیمارستان زینبیه خورموج


