
پوشیدن فرم اعالم شده از طرف وزارتخانه به شرح زير مي باشد :

پوشش بانوان :

جوراب و كفش سفید–شلوار و مقنعه سورمه اي –كارشناس و كاردان پرستاري : مانتو سفید 

بھیار : مانتو، شلوار، مقنعه، جوراب و كفش سفید

:پوشش آقايان

كفش مشكي–شلوار سورمه اي –كارشناس پرستاري : روپوش سفید 

كفش سفید–شلوار سورمه اي –كاردان پرستاري : روپوش سفید 

بھیار : روپوش، شلوار و كفش سفید

به منظور تحكیم و تثبیت ارزش ھاي اسالمي و حفظ قداست محیط كار ، رعايت گفتار و رفتار بر اساس اخالق -١
زامي است.اسالمي ال

استفاده از ھرگونه زيورآالت و آرايش در محیط كار اكیدا ممنوع است.-٢

ساعت كار در بیمارستان به شرح زير مي باشد:-٣

مي باشد.١۴و خروج از بخش ساعت ٧:٠٠در شیفت صبح ورود به بخش ساعت 

مي باشد.٢٠و خروج از بخش ساعت ١٣:٠٠در شیفت عصر ورود به بخش ساعت

صبح روز بعد مي باشد.٨و خروج از بخش ساعت ١٩:٠٠یفت شبورود به بخش ساعت در ش

ساعت در ھفته مي باشد.۴۴ساعت كاركرد -۴

محاسبه ارتقاء بھره وري بر اساس سابقه خدمتي + سختي محل خدمت و وضعیت نوبت كاري صورت مي -۵
گیرد.

ساعت كم خواھد شد.)۴۴(از 

پس از اعالم شروع به كار ھر پرسنل جديد از طرف دفتر پرستاري كارت تايمكس توسط واحد كارگزيني صادر -۶
مي گردد. جھت صدور كارت تايمكس ارائه فتوكپي شناسنامه و فتوكپي كارت ملي و يك قطعه عكس الزامي 

سوپروايزري ثبت كنید.است. تا زماني كه كارت تايمكس نداريد زمان ورود و خروج خود را در دفتر 

در صورتي كه در شیفت صبح و عصر مشغول به كار ھستید غذاي شما رايگان مي باشد.-٧

ھر پرسنل موظف است سه روز قبل از مرخصي رفتن، درخواست مرخصي استحقاقي خود را به امضاء -٨
مسئولبخش و دفتر پرستاري برساند.

( به غیر از مرخصي ھاي اضطراري)

ساعت مرخصي ساعتي و با نظر مسئول ٣نیاز به مرخصي ساعتي شما مي توانید در يك شیفت از در صورت-٩
بخشو، وضعیت بخش استفاده نمايید.



ساعت مرخصي ساعتي شخصي يك روز از مرخصي استحقاقي شما كم خواھد شد. برگه ٧٫۵كه به ازاي ھر 
يا سوپروايزر وقت نیز رسانده شود.مرخصي ساعتي بايد پس از امضاء مسئول بخش به امضاي مترون 

در يك سال شما يك ماه مرخصي استحقاقي داريد. پرسنل رسمي،پیماني و طرحي تنھا مي توانند در ھر -١٠
روزمرخصي خود را ذخیره نمايند.٣٠روزاز ١۵سال

روز مرخصي خوداستفاده نمايند.٣٠پرسنل شبه پیماني (قراردادي) بايد در طي سال از 

ورت استفاده از مرخصي استعالجي ، بالفاصله بايد برگه استعالجي به اطالع دفتر پرستاري رسانده شود در ص-١١
و پس از تأيید مترون يا سوپروايزر مي توانید از استعالجي خود استفاده نمايید.

شما مي توانید جھت افتتاح حساب براي واريز حقوق و انجام امور مربوط به بیمه حداكثر ظرف مدت يك ھفته -١٢
بعد از تاريخ شروع به كار، به واحد حسابداري (دريافت، پرداخت) مراجعه نمايید. در غیر اين صورت از لیست حقوق 

و بیمه خارج مي شويد.

احد كنترل عفونت مراجعه نمايید.جھت تشكیل پرونده بھداشتي به و-١٣

جھت آشنايي با مقررات بخش خواندن جزوه قوانین و مقررات بخش و زونكن ھاي آموزشي ايمني بیمار و -١۴
بھداشتمحیط الزامي است.

(جزوھھا در ھر بخش موجود مي باشد)


