بسمه تعالي

بىیبد ضُید ي امًر ایثبرگران
بيمارستان تخصصي شهيد رجا يي

:سیبست آمًزش بٍ پرسىل

فحات 1:از 4
سیاست
عنوان ص

ویرایش:سًم

کد سیاستNM.PO.01:
تاریخ ابالغ99/6/22 :

تاریخ بازنگری بعدی 1400/6/17:

تاریخ بازنگری 99/6/17:

دامىٍ اجرای سیبست:ولیِ ثخؼ ّب ٍ ٍاحذّبی ثیوبرعتبى
سیبست آمًزش بٍ پرسىل :تَاًوٌذعبسی فزایٌذ تَعؼِ اعت ،فزایٌذی اعت وِ ثبػث افشایؼ تَاى وبروٌبى ثزای حل هؾىل ٍ ارتمبی ثیٌؼ وبروٌبى
هیؽَد ٍ آًبى را لبدر هیعبسد تب ػَاهل هحیغی را ؽٌبعبیی وٌٌذ ٍ تحت وٌتزل درآٍرًذ .درایي هیبى آهَسػ ثِ ػٌَاى یىی اس افلی تزیي فزایٌذ ّبی سیز
ثٌبیی ثِ هٌظَر تَاًوٌذ عبسی ٍ تغزیغ در اهز تَعؼِ ٍارتمبئ عغح ویفی خذهبت هغزح هی ثبؽذ ٍاحذ آهَسػ ،عغح داًؼ ٍ هْبرت ّبی ؽغلی هٌبعت
ثزای وبرهٌذاى را در راعتبی اًجبم ٍظبیف ،هبهَریت ّب ٍ دعتیبثی ثِ اّذاف عبسهبى ،تؼییي هیًوبیذ ٍ هَظف ثِ اجزای هزاحل افلی فزایٌذ آهَسػ در
عبسهبى هیثبؽذ.

اَداف سیبست :
.1
.2
.3
.4
.5

ارتمبء عغح داًؼ ٍاعالػبت عزهبیِ اًغبًی مروش اس عزیك افشایؼ عغح تَاًبیی ػلوی ٍ هْبرت هٌبثغ اًغبًی
افشایؼ اثزثخؾی ٍ وبرایی در ارائِ خذهبت اس عزیك تٍعؼِ ثیٌؼ ،داًؼ ٍ هْبرت ّبی هتقذیبى هؾبغل
ثِ رٍس رعبًی ٍ ارتمبء عغح داًؼ ،هْبرت ٍ ًگزػ هٌبثغ اًغبًی
تَاًوٌذ عبسی هذیزاى جْت ایفبی هَثز ًمؼ ّب ٍ ٍظبیف هذیزیتی
آهبدُ عبسی وبروٌبى جْت ارتمبء ثِ عغَح ؽغلی ثبالتز ٍ یب پذیزػ ًمؼ ّبی جذیذ

گريٌ َدف :
وبروٌبى ّز عبسهبى هٌبثغ افلی آى عبسهبى هحغَة ؽذُ ٍهْزُ افلی اجزای عیبعت ّبی آى عبسهبى هی ثبؽٌذ ،ثِ ّویي دلیل السم اعت وِ آى ُ ا ثزای
اجزای ًمؼ خَد ٍ ؽٌبعبئی ٍ وبّؼ خغزات ٍ ارتمبی ایوٌی ثیوبراى ٍ اجزای الذاهبت در حذ ؽزح ٍظبیف ثِ رٍػ اعتبًذارد ٍافَلی ٍ هغبثك رٍػ ّبی
ػلنی ّوچٌیي ایجبد هحیظی اهي ٍ هحبفظت ؽذُ  ،آهَسػ ٍ تؼلین ثجیٌٌذ.گزٍُ ّذف ثیوبرعتبى ؽْیذرجبیی در ثزًبهِ ریشی ٍ اجزای ایي عیبعت:
ردیف

گريٌ َدف

1

هذیزیت پزعتبری

2

عَپزٍایشرّبی ثبلیٌی

ايلًیت آمًزضی
هجبحث هذیزیت ٍ رّجزی – هجبحث ثزًبهِ ریشی ٍ عبسهبًذّیً -حَُ ًظبرت ثز آهَسػ ٍ پبیؼ ػولىزدپزعٌل
هجبحث هذیزیت ٍ رّجزی –هجبحث ثزًبهِ ریشی ٍ عبهبًذّیً -حَُ هؾبروت در ؽٌبعبیی ًیبس ّبی آهَسؽی وبدر
پزعتبریً،حَُ ًظبرت ثز ػولىزد پزعٌل پزعتبری

عزپزعتبراى ولیِ

هجبحث هذیزیت ٍ رّجزی  -هجبحث هذیزیت پزعٌل -آهَسػ در خقَؿ ًحَُ ثزًبهِ ریشی ٍ ًظبرت ثز ًحَُ ارائِ

3

ثخؼ ّبی ثبلیٌی

خذهبت پزعتبری ًیزٍّبی جذیذ الَرٍد -هجبحث اخالق ٍ رفتبر حزفِ ای

4

عَپزٍایشر آهَسؽی

آهَسػ ًحَُ ثزگشاری والط ّبی غیزحضَریً،حَُ ؽٌبعبیی ٍتؼییي اّذاف آهَسؽی ً -حَُ تؼییي ًیبس ّبی آهَسؽی
ٍ الَیت ثٌذی آى ّب ،تذٍیي ثزًبهِ آهَسؽی هغتوز ٍهذٍى جْت رفغ ًیبس ُ ای آهَسػ در راعتبی اّذاف والى

5

هغئَل آهَسػ ثِ

ًحَُ تَاًوٌذعبسی پزعٌل جْت آهَسػ ّبی ثیوبراى در حَسُ ّبی هختلف

ثیوبر
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6

پزعتبراى ٍ ثْیبرّب

7

عبیز وبدر غیز ثبلیٌی

تاریخ بازنگری 99/6/17:

تاریخ بازنگری بعدی 1400/6/17:

آؽٌبیی ثب ثیوبری اػقبة ٍ رٍاى-آؽٌبیی ثب دارٍّبی اػقبة ٍ رٍاى – آهَسػ هتاحث اخالق ٍ رفتبر حزفِ ای -آهَسػ
ًحَُ ارسیبثی اٍلیِ ثیوبراى ٍ تؾخیـ پزعتبری

(ولیِ پزعٌل )

اخالق حزفِ ای ٍ هجبًی هٌؾَر حمَق ثیوبراى – هجبًی تغذیِ عبلن – هجبًی اػتجبرثخؾی ثیوبرعتبى -آؽٌبیی ثب وذّبی
ضزٍری ثیوبرعتبى – آؽٌبیی ثب ثزًبهِ اعتزاتضیه -ایوٌی ٍ عالهت حزفِ ای -آؽٌبیی ثب ولیِ هجبحث ایوٌی ثیوبر-
هذیزیت خغز ٍ هذیزیت ثحزاى  -ثْذاؽت هحیظ -.احیبء للجی ریَی همذهبتی ٍ پبیِ

***اٍلَیت آهَسػی پزعٌل ثِ فَرت وبهل در وتبثچِ تَاًوٌذی پزعٌل ثیوبرعتبى هَجَد هی ثبؽذ

مسئًل اجرا:
هذیز پزعتبری ثب ّوبٌّگی ریبعت ثیوبرعتبى ًغجت ثِ اًتخبة فزدی تَاًوٌذ ثِ ػٌَاى هغئَل آهَسػ پزعٌل در ثیوبرعتبى الذام هی وٌذ تب ثز
اعبط ؽزح ٍظبیف اثالغی ًغجت ثِ اجزای عیبعت ّبی آهَسؽی الذام ًوبیذ .

ویبز سهجی :
اًجبم ًیبس عٌجی اس اٍلَیت ّبی وبر آهَسػ ٍ ثِ هٌظَر ؽٌبعبیی ًیبس ّبی آهَسؽی پزعيل فَرت هی گیزد ً .یبس عٌجی در ثیوبرعتبى ثِ رٍػ
ّبی سیز فَرت هی گیزد.
 .1اًجبم ًیبس عٌجی آهَسؽی اس پزعٌل ثِ فَرت عبلیبًِ ٍاٍلَیت ثٌذی ًیبسّبی آهَسؽی ثز هجٌبی آى
 .2تىویل فزم ّبی تَعؼِ فزدی ()PDPجْت ولیِ پزعٌل ٍاٍلَیت ثٌذی آى.
 .3اخذ آسهَى اٍلیِ اس پزعٌل جذیذالَرٍد ٍ در فَرت وغت حذ ًقبة ًوزُ  ،ؽزٍع خذهت در ثخؼ(اًجبم الذام افالحی در هَرد ًمبط ضؼف)
 .4ثز اعبط عٌجِ ّبی اػتجبرثخؾی اثالغی عبل  ،98تْیِ فزم ثِ فَرت الىتزًٍیىی در دعتَروبر ٍاحذ آهَسػ هی ثبؽذ.
 .5تىویل فزم ارسیبثی فالحیت پزعٌل جذیذ الَرٍد ٍتؼییي ًیبس ّبی آهَسؽی ایي پزعٌل تَعظ افزاد خجزُ ٍاٍلَیت عٌجی آى تَعظ عَپز ٍایشر
آهَسؽی (اًجبم الذام افالحی در هَرد ًمبط ضؼف)
 .6اًجبم ًیبس عٌجی آهَسؽی اس ریبعت ٍهذیزاى ثِ هٌظَرؽٌبعبیی ًیبسّبی آهَسؽی پزعٌل تحت اهز ایؾبى ٍاٍلَیت ثٌذی آى تَعظ عَپز ٍایشر
آهَسؽی ( هغئَلیي ثخؼ ّب ًیش در فَرت داؽتي ًیبس آهَسؽی ثِ عَپزٍایشر آهَسؽی اعالع هی دٌّذ).
 .7اًجبم ًیبس عٌجی ثز اعبط ؽزح ٍظبیف ؽغلی ٍ ًتبیج ارسیبثی ػولىزد پزعٌل
 .8اًجبم ًیبس عٌجی ثزاعبط ًیبسّبی آتی عبسهبى ٍتذٍیي ًیبسّبی هذوَر در ثزًبهِ آهَسؽی عِ هبِّ اتی
 .9اًجبم ًیبس عٌجی ثزاعبط ؽیَع ثیوبری ّبی ثبسپذیذ ًٍَپذیذ(عزح در وویتِ آهَسػ ٍتذٍیي در ثزًبهِ اهَسؽی هبُ آیٌذُ ٍیب ثزد آهَسؽی) (در
حبل حبضز ارائِ آهَسػ ّبی پیؾگیزی اس اثتال ثِ ثیوبری وَییذ  19اس اٍلَیت ّبی هْن آهَسؽی هی ثبؽذ).

ضیًٌ َبی اجرایی اقدامبت آمًزضی :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تذٍیي تمَین آهَسؽی عبلیبًِ ثزاعبط ًیبس عٌجی ّبی اًجبم ؽذُ ٍ ًیش ثغتِ اثالغی اس عزف هؼبًٍت درهبى
تْیِ ٍ تذٍیي اعالػبت ثَرد آهَسؽی ثخؼ ّبی درهبًی
ارائِ آهَسػ ّبی السم ّز ثخؼ در ثزد آهَسؽی ثخؼ ثِ فَرت هبّیبًِ
تْیِ پَعتز ٍپوفلت ّبی آهَسؽی جْت پزعٌل ًٍیش وتبثچِ ّبی آهَسؽی
اًجبم اثز ثخؼ آهَسؽی ثب اخذ آسهَى پزُ تغت ٍپغت تغت
اًجبم آسهَى ّبی ػولی ثِ رٍػ وزیه پبتزیه

بسمه تعالي

بىیبد ضُید ي امًر ایثبرگران
بيمارستان تخصصي شهيد رجا يي

:سیبست آمًزش بٍ پرسىل

صفحات 3:از 4
عنوان سیاست

ویرایش:سًم

کد سیاستNM.PO.01:
تاریخ ابالغ99/6/22 :

.7
.8
.9

تاریخ بازنگری 99/6/17:

تاریخ بازنگری بعدی 1400/6/17:

اًجبم الذاهبت افالحی ٍ یب ثزًبهِ ثْجَد جْت هؾىالت اعتخزاج ؽذُ تَعظ اثز ثخؾی
تذٍیي وبرًبهِ آهَسؽی پزعٌل ٍهالن لزار دادى فؼبلیت ّبی آهَسؽی ٍؽزوت در والط ّب ثِ هٌظَر ارسؽیبثی ػولىزد پزعٌل
ارائِ آهَسػ ّبی چْزُ ثِ چْزُ تَعظ هغئَلیي ثخؼ ّب ٍ/احذّب ثِ پزعٌل سیز هجوَػِ

تبمیه اعتببر :
اػالم ثَدجِ هَرد ًیبس ٍاحذ آهَسػ ثِ هذیز پزعتبری ثِ فَرت عبلیبًِ تَعظ ٍاحذ آمٍسػ اًجبم هی گزدد ٍ هذیز پزعتبری ًیبس ّبی هزثَط ثِ
ٍاحذ ّبی سیز هجوَػِ خَد را جْت عزح در وویتِ هذیزیت اجزایی تحَیل دثیز وویتِ هذیزیت اجزایی هی دّذ تب پظ اس تقَیت ًغجت ثِ
تخقیـ ثَدجِ هَرد ًظز الذام گزدد.

وظبرت بر عملیبتی ضدن سیبست َب :
هذیز پزعتبری ثز اجزایی ؽذى فزایٌذّبی آهَسؽی ًظبرت هغتمین داؽتِ ٍهغتٌذات ولیِ والعْبی ثزگشار ؽذُ ثِ تبییذ ایؾبى هی رعذ .ایي
ًظبرت اس عزیك ؽزوت در والط ّبی آهَسؽی ثزگشار ؽذُ،هؾبروت در تحلیل ؽبخـ اثزثخؾی والط ّبی آهَسؽی ،ؽزوت فؼبل در وویتِ
آهَسػ ٍ ّوچٌیي ارسیبثی اثؼبد آهَسؽی پزطًل در ثبسدیذ ّبی ثخؼ ّب فَرت هی پذیزد ّ.وچٌیي ٍاحذ ًظبرت ثز درهبى ٍ ثْجَد ویفیت ثز
اعبط ثزًبهِ ّبی ثبسدیذ هذٍى ،الذام ثِ ثزرعی ٍ ارسیبثی عٌجِ اػتجبرثخی ٍاحذ آهَسػ ،ثزرعی اثزثخؾی آهَسػ ّبی هْبرتی ٍ داًؾی ،ثزرطی
ٍ تحلیل ؽبخـ ّبی تؼزیف ؽذُ ٍاحذ آهَسػ،پبیؼ ثزى اهِ ػولیبتی ٍاحذ ٍ پبیؼ وویتِ ّبی آهَسػ ًوَدُ ٍ در فَرت ػذم تغبثك ثب
اعتبًذاردّبی هزثَعِ الذام ثِ ارائِ گشاػ ٍ ارائِ الذام افالحی جْت رفغ ًَالـ هی ًوبیذ.

چبلص َب :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ػذم ٍجَد ؽزایظ اعتخذام ثبثت جْت پزعٌل ثِ خقَؿ پزعتبری ثِ هٌظَر ثزًبهِ ریشی ّبی ثلٌذ هذت جْت آهَسػ پزعٌل
ػذم اهىبى اعتفبدُ وبهل اس عیبعت ّبی آهَسؽی هؼبًٍت درهبى ٍ داًؾگبُ ٍهزوش آهَسؽی هذاٍم ثِ دلیل ػذم ٍاثغتگی هغتمین ثیوبرعتبى ثِ
داًؾگبُ ػلَم پشؽىی
ػذم اهىبى ارتمبء جبیگبُ ؽغلی ثِ اسای افشایؼ عبػبت آهَسػ عبلیبًِ
ػذم اهىبى ثْزُ هٌذی پزعٌل در ؽیفت ّبی ػقز ٍؽت ...اس والط ّبی آهَسؽی
ًبوبفی ثَدى اًگیشُ ّبی السم جْت ؽزوت پزعٌل در ثزًبهِ ّبی آهَسؽی
ػذم ٍجَد ًزم افشار الىتزًٍیىی وبرآهذ ثِ هٌظَر جوغ آٍری؛ ارسیبثی؛ ثبیگبًی ٍ عبیز هَارد هَرد ًیبس در ثزًبهِ آهَسؽی پزعٌل
ثب تَجِ ثِ ؽیَع ثیوبری وزًٍب ٍاّویت فبفلِ گذاری اجتوبػی ثزًبهِ ریشی در خقَؿ تذاٍم اهَسػ پزعٌل اس عزیك رٍػ ّبی جبیگشیي والط
ّبی حضَری ًٍحَُ اًجبم آى
 .10لشٍم پیگیزی تذٍیي پبًل آهَسؽی جبهغ ٍوبهل هتٌبعت ثب ًیبس ثیوبرعتبى ٍ ثَدج
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هيه کنندگان
ت

تاریخ بازنگری بعدی 1399/2/22:

تاييد کننده

ابالغ کننده

فزّبد ػجبعپَر

عبرا هظبّزی

فزّبد ػجبعپَر

دوتز حجیت الِ حیذری

(هذیزیت خذهبت پزعتبری)

(هغئَل ًظبرت ٍ ثْجَد ویفیت)

(هذیز خذهبت پزعتبری)

(ریبعت ثیوبرعتبى)

اعوبء ًَر هحوذی

الْبم عبدات ّبؽوی

(وبرؽٌبط ّوبٌّگ وٌٌذُ ایوٌی ٍ

(عزپزعتبر اٍرصاًظ)

عَپزٍایشر آهَسؽی)
ایزج تَولی

ػبعفِ هختبری

(عزپزعتبر ثخؼ یبط )

(عزپزعتبر ثخؼ حبد )2

فبعوِ رفبفی

پزٍیش حویذی

(عزپزعتبر ثخؼ حبد)3

(عزپزعتبر وزًٍیه)
رضب جؼفزی

(عَپزٍایشر ثبلیٌی)

عبرا هظبّزی
(هغئَل ًظبرت ثز درهبى)

