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 ..کيلومتر مربع مساحت يکی از بزرگترين و پر جمعيت ترين بخشهای شهرستان جهرم است0333بخش خفر با حدود 

که از طرف شمال به سروستان از مغرب به کوار و بخش مرکزی شهرستان فيروز آباد از طرف جنوب به بخش سيمکان 

و کوهک شهرستان جهرم و از طرف مشرق به بخش کرديان متصل ميگردد و رود خانه قره قاج از ميان اين بخش در 

ريبا ارتفاع متوسط بخش تق.پنج کيلومتر قرار دارد دره ای به عرض چهارو نيم الی پنج کيلومتر و طول تقريبی چهل و

اين بخش دهستانهای شهر خفر،باب انار،آباد شاپور و جزه می مرکز  .متر از شهرستان جهرم مر تفع تر است 223

باشد، اغراق آميز نيست اگر اين بخش را بهشت چهار فصل ايران بناميم اين منطقه باداشتن آب و هوايی معتدل و با 

رار گرفتن در ناحيه گرمسيری استان فارس هوايی کامال متمايز با ساير مناطق استان داشته به طوری که نه وجود ق

زمستانهای سرد مانند شهر شيراز که در صد کيلومتری منطقه قرار گرفته و نه تابستانهای گرمی چون شهر جهرم 

وصيت آب و هوايی و چشمه های فراوان که از که در هفتادو پنج کيلومتری اين منطقه واقع شده است دارد اين خص

و کوهای کوچک و بزرگ منطقه سرچشمه ميگيرد باعث (دامنه های کوه بزرگ سپيدار )دوازدهمين کوه بلند ايران 

بوجود آمدن مزارع و باغات متنوع ، سرسبز و زيبايی شده که شايد به جرات بتوان گفت بيش از نود و پنج درصد از 

اتی که در کشور توليد می شوند در اين منطقه وجود دارد و قابل کشت می باشد از محصوالت عمده درختان و ميوه ج

اين منطقه ميتوان به صادرات گل نرگس در سطح وسيع که در کشور مقام اول را دارد خرما ، انار ،پرتغال ،نارنگی، 

قه اماکن سياحتی ، زيارتی و تاريخی می باشد اشاره کرد از ديگر جاذبه های اين منط ...بادام ،انگور،سيب ، گردو و 

و روئيدن شکوفه های زيبای بادام که عطر دل انگيز آن هوش   زيبايی صد چندان منطقه  که مخصوصا در فصل بهار

از سر هر بيننده ای می ربايد بيش از پيش پذيرای ميهمانهای نوروزی بوده ، مهربانی ، خونگرمی و مهمان نوازی مردم 

  .قه نيز مجموعه اين زيبايی ها را کامل کرده استاين منط

 

کيلومتری شيراز واقع شده است و جمعيت تحيت پوشش  90 کيلومتری جهرم و 70 بيمارستان خاتم االنبياء خفر

 .نفر می باشد 48000حدود 

 .احداث گرديده استمتر مربع  3833 هکتار و با زير بنای 4.6 بيمارستان خاتم االنبياء خفر در زمينی با متراژ

  92 با بخش اورژانس و زايشگاه شروع به فعاليت نموده است و در تاريخ بهمن ماه  92 بيمارستان از ابتدای مهر ماه

   .گرديد  بخش بستری بيمارستان افتتاح

بيمارستان تحت پوشش طرح تحول نظام سالمت بوده  .تخت می باشد 03تخت و تخت مصوب  20تعداد تخت فعال 

 .پزشکان متخصص و عمومی بيمارستان تمام وقت و ماندگار هستندو 

درمانگاه تخصصی  .بخشهای پاراکلينيکی شامل آزمايشگاه تشخيص طبی ، راديولوژی و سونو گرافی می باشد

 .بيمارستان نيز از ابتدای شروع به کار بيمارستان در دو شيفت صبح و عصر فعال گرديده است

 

 

 

 

 



  :نبياء خفرالبيمارستان خاتم ااهداف کلی 

 ارتقاء ايمنی بيمار 1. 

 بهبود کيفيت خدمات 2. 

 افزايش درآمد و کاهش هزينه های بيمارستان 3. 

 افزايش رضايتمندی کارکنان، بيماران و ارباب رجوع 4.

 جذب کمکهای خيرين5.
 

 

 

 

 روشهای عمومی اطفاء حريق
  را کنترل ومحدود))حرارت،اکسيژن،مواد سوختنی يا واکنش های زنجيره ایاصوال اگربتوان  يکی از اضالع هرم حريق 

 .نموده يا قطع کرد،حريق مهار می شود

 : اساس ماهيت حريق به اشکال زير می  باشدبر روشهای عمومی 

           سرد کردن-الف 

           خفه کردن-ب 

          سد کردن يا حذف ماده سوختنی-ج  

 کنترل واکنش های زنجيره ای-د  

 

 : سرد کردن 

يکی از  .اين عمل  عمدتا با آب انجام می گيرد .روش قديمی  و متداول و موثر برای کنترل حريق،سرد کردن است

  يک  خواص گاز دی اکسيد کربن نيز

ميزان و روش بکار گيری آب در اطفاء حريق اهميت دارد، اين روش برای حريق های دسته  .سرد کردن آتش می باشد

 .ميباشد Aمنا سب 

 

 

 : کردن خفه

اين روش اگر چه در  .رسيدن اکسيژن به محوطه  آتش گردد مانع خفه کردن، پوشاندن روی آتش با موادی است که

موادی که برای خفه کردن بکار می روند  .حريق ها  می باشدروش مطلوبی برای اکثر  همه حريق ها موثر نيست ولی

بايستی سنگين تر از هوا بوده و يا حالت پوششی داشته باشند خاك، شن، ماسه، پتوی خيس نيز اين کار را می توانند 

 .انجام دهند

 : حذف مواد سوختنی

کردن مواد، جدا کردن منابعی که تاکنون اين روش در ابتدای بروز حريق امکان پذير بوده و با قطع جريان، جابجا 

 .حريق به آنها نرسيده، کشيدن ديوارهای حائل و يا خاکريز و رقيق کردن ماده سوختنی مايع را شامل می گردد



 !هشدار

 محل کنيد، صبر لحظه يک ، اشتعال يا حريق محل به ورود از پس.نکنيد ه استفاد آسانسور از شرايطی هيچ تحت

 يا گاز مثل) انفجار يا ل اشتعا قابل مواد دارد ن امکا .نشويد صحنه وارد سرعت به و کنيد فکر و گرفته نظر زير را

 دقيقه چند ض عر در ميتواند جزيی سوزی آتش يک .باشد داشته وجود گرفتگی ق بر خطر يا( سمی دودهای

 اورژانس ت خدما ن رسيد تا ميکند، تهديد را شما ی خطر اگر .شود ی جد حريق يک به تبديل ، يافته ش گستر

 داده ع اطال اورژانس ت خدما به ن آ از پيش آنکه مگر نکنيد آتش ن کرد ش خامو به اقدام هرگز.بمانيد منتظر

 .دهيد نمی قرار خطر ض معر در را خود که باشيد مطمئن و باشيد

 سوزی آتش با برخورد نحوه

 ؛)شعله يا الکتريکی جرقه يک) آتش جرقه:  باشد داشته وجود بايد چيز  3 حريق کردن پيدا ادامه و شروع برای

 اجزا اين از يکی بايد شکستن اين مثلث حريق ،  برای)هوا) اکسيژن و( پارچه يا چوب ، بنزين) منبع سوخت يک

 .کنيد ف حذ را

 .کنيد خارج گ بزر ديزلی ی ماشينها در را سوخت شير يا و کنيد خاموش را ماشين سوييچ : مثال ن عنوا به 

 آتش مسير از(مقوا و کاغذ مثل) کنند عمل آتش ی برا سوخت منبع ن عنوا به توانند می که را سوختنی مواد تمام

 ساير يا پتو از استفاده با را آتش ی ها شعله.شود قطع ن آ اکسيژن منبع تا ببنديد آتش روی به را درها.دورکنيد

 .شويد آن به ن اکسيژ رسيدن مانع ، کرده خفه نفوذ، غيرقابل مواد

 

 سوختن حال در ساختمان ترك

 را حريق آژير ترين نزديک شويد، می ك مشکو ن آ به يا کنيد می ه مشاهد ن ساختما دريک را آتش که هنگامی

 ترك را ن ساختما تا کنيد کمک افراد به دهيد، قرار خطر معرض در را خود آنکه بدون کنيد سعی.کنيد ل فعا

 محلهايی و آتش از خروج ههای را ل دنبا به .شود آتش جلوگيری گسترش از تا ببنديد سرخود پشت را درها .کنند

 ديگری نهای ساختما با وقتی .باشيد گرفته فرا خود کار محل در را تخليه ت عمليا بايدقبالً شما .بگرديد تجمع برای

 م انجا را(آنها ی رو) ت دستورا و کنيد ل دنبا را ی اضطرار گريز ههای را به مربوط های نشانه ميشويد، مواجه

 از را ن ساختما ، سريع اما خونسرد که کنيد تشويق را افراد :  سوختن ل حا در ن ساختما از گريز به کمک.دهيد

 عجله کسی که شويد مطمئن هستيد، پله ه را از ه استفاد به مجبور اگر .کنند ك تر امن خروجی نزديکترين طريق

 .ندارد وجود سقوط خطر و کرد نخواهد

 

 لباس گرفتن آتش

چرخاندن  به اقدام از قبل امکان ت صور در . چرخاندن و زمين روي انداختن ، توقف :  کنيد طی را زير ی الگو هميشه

  .کنيد جلوگيری مصدوم رفتن ن بيرو يا ن دويد ، شدن زده وحشت از.بپيچيد کلفت پارچه يک در را وی ، مصدوم

 يک با ، امکان صورت در.بيندازيد زمين به را مصدوم .زند می دامن ها شعله به بادبزن مانند باد، يا حرکت هرگونه

 .بپيچيد رامحکم مصدوم کلفت، های پارچه ساير يا ش فر( گشادبافت يا ی نايلون ع انوا از غير) پتو ، پرده ، کت

 ، است دسترس در ديگری اشتعال غيرقابل مايع يا آب اگر.شوند خفه ها شعله تا بچرخانيد زمين روی را م مصدو

 خنک مايع با را سوختگی ناحيه و گيرد قرار باال در سوختن حال در بخش که بخوابانيد زمين روی طوری را مصدوم

 .کنيد

 



 !هشدار

 در کمکی ی نيرو و گرفت آتش خودتان لباس اگر.نکنيد ه استفاد شعله کردن خفه برای اشتعال قابل مواد از هرگز

 .کنيد خاموش را آتش ، زمين روی وچرخيدن خود دور به مناسب پارچه محکمِ پيچاندن با نبود، حاضر صحنه

 گاز و دود

 کربن مونوکسيد با است ممکن و دارد کمی اکسيژن که کند می ايجاد خطرناکی جو ، بسته فضای در سوزی آتش

 دری هرگز و نشويد است گاز از پر يا سوختن ل حا در که ساختمانی وارد هرگز .باشد شده آلوده سمی گازهای و

 از اجتناب.کنيد واگذار اورژانس خدمات گروه به را کارها اين .نکنيد باز شود، می ختم آتش سوزی محل به که را

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

 به نزديک و کنيد مسدود را در زير باز فضای .دهيد انجام مضر وگازهای دود استنشاق از

 .شويد مواجه کمتری دود با تا بگيريد قرار اتاق کف

 

 :  آتش انواع

  اثاثيه و ، فرش ، پالستيک ، چوب ، کاغذ جمله از جامدات : Aکالس-

  روغن ، بنزين ، پارافين ازجمله اشتعال قابل مايعات : Bکالس-

  بوتان ، پروپان جمله از اشتعال قابل گازهای : Cکالس-

  مگنزيم ، آلومينيوم ازجمله فلزات : Dکالس-

 ) برق( الکتريکی : Eکالس-

 ها چربی و خوراکی های روغن : Fکالس-

 ها کننده اطفا مختلف انواع

 خطرات ماهيت است باشندمهم می آتش انواع از بعضی کردن خاموش مخصوص ها کننده خاموش از کدام هر –

 کنيم ان اطفای به تصميم اينکه از قبل بدانيم را سوزی آتش

 

 :  آن مشهور نوع چهار

        آب 

 کربن اکسيد دی گاز 

     فوم 

 خشک پودر 

 

 حريق اطفا مواد انواع

 : پودری های کننده خاموش

 پودر از را مختلف اشکال به ظروف يا قوطی تعدادی که بود ترتيب بدين شيميايی پودر از استفاده نحوه گذشته در

 باز را قوطيها درب مسئول فراد ا سوزی آتش شروع محض به و ند داد می قرار مناسب های جا در و ند کرد می پر

 با ولی شد می مواجه ناکامی با تکنيک اين موارد اين اغلب در که ند پاشيد می آتش روی بر را آن پودر و کرده

 شيميايی پودر .شد ساخته و طراحی پودر کننده خاموش های دستگاه آتش روی بر پودر پاشيدن برای زمان گذشت



 خاموش جهت که فسفاتها و ها سولفات ، کربناتها مانند شيميايی مواد از بعضی گرد از عبارتند خشک پودر و

 . رود می کار به حريقها کردن

 

 :  کربنيک گاز کننده های خاموش

 کننده خاموش ، اتوماتيک ثابت های دستگاه در نی نشا آتش گاز يک عنوان به(2CCکربنيک ) گاز قبل سالها از

 بی ، احتراق بل قا غير2CCدارد گاز نی فراوا مصرف نيز اکنون و گرفت قرار استفاده مورد چرخدار و های دستی

 .باشد نمی الکتريسيه هادی و است سمی غير و ،خنک خنثی ، بو

 . گردد می آن نشين جا خود و خارج را اکسيژن ، حريق روی پرتاب صورت در لذا ، هواست از تر سنگين آن وزن

 زير درجه-033در خشک يخ يا جامد .2CCشود می حريق اطفای هواموجب اکسيژن درصد تقليل با درحقيقت

 بخار صورت به درآيد مايع حالت به اينکه بدون جامدی حالت از سرعت به درجه-97در که آيد می به دست صفر

 . آيد می در گاز

 

 :  کف مولد های کننده خاموش

 سرعت به اشتعال حال در مواد روی بر آن پرتاب صورت در که است مايعی ، حريق اطفای برای مصرف مورد کف

 حال در مادة سطح ندن پوشا با و ، گردد می مواد روی از اشتعال قابل گاز برخاستن مانع و پوشانده آتش را روی

 مواد مخصوص وزن از کمتر آن مخصوص وزن . آورد می عمل به جلوگيری آتش به هوا رسيدن اکسيژن از اشتعال

 .رود نمی پايين و گشته شناور آن سطح است لذادر اشتعال بل قا مايعات و

 :  هالوژنه های کننده خاموش

 بدين ، دارد2coگاز  به زيادی هت شبا آن کردن خاموش نيسم مکا که هستند هايی کننده خاموش هالوژنه مواد

 را سوزان ماده و شود می هوا نشين جا و نده پوشا را حريق روی سرعت به هوا از بودن تر سنگين بعلت معنی که

 سرعت به شود می ريخته محيط در و خارج کننده خاموش از وقتی مواد اين . سازد می محروم اکسيژن محيط از

 .شود می وتبخير بخار به تبديل

 : بیمارستان حراست و انتظامات: الف

 .هستند بيمارستان اين محترم پرسنل بيمارستان به ورود بدو در بيمار همراهان و بيمار با ارتباط خط اولين واقع در

 می شان انتظامی وظايف حريم حفظ با همراه حال عين در که انتظامات همکاران توسط صحيح ارتباط اصول رعايت

 :باشد زير ويژگيهای دارای بايستی ارتباط اين .شود می وی همراه و بيمار به مثبت بازخورد شدن پديدار باعث باشد،

 اورژانس مواقع در پذيرش مراحل سريعتر و تر ساده انجام جهت کامل راهنمايی با همراه محترمانه برخورد 

 جويان مدد و رجوع ارباب با فيزيکی و لفظی درگيری گونه هر از پرهيز 

 سازی آرام منظور به همراه و مددجو با مرتبط، اصول اساس بر صحيح ارتباط برقراری 

 فهم قابل و روشن کافی، توضيحات با همراه افراد، خروج و ورود کنترل و بخشها انضباط و نظم برقراری 

 تفاهم سوء از جلوگيری جهت

 همراهان با جدی حال عين در دوستانه، برخورد و همدلی و اعتماد حس ايجاد 

 شود می فرد در اعتمادی بی حس ايجاد باعث که خشن و تهديدآميز گفتار و رفتار گونه هر ازدداری خو. 

 

 



 : بیمارستان پذیرش : ب

 .باشد می بخشها ساير از محدودتر بيماران و پذيرش واحد بين ارتباط 

 نکنند اهمال بيمار شخصی اطالعات گرفتن در و نموده بيمار سئواالت به موظفند پذيرش محترم پرسنل. 

 دهند تحويل را باشد می نيز بيمار حقوق منشور شامل که بيمارستان مقرراتموظفند  پذيرش پرسنل. 

 .شود ثبت خوانا و دقت با شناسايی(بند بازو يا و بند گردن بنديا مچ) در مندرج اطالعات

 نمايند ترك را خود خدمت محل جايگزين، نيروی با تنها شرايط هر در بايستی پذيرش پرسنل. 

 حتمآ .... و مالی از اعم خاص مشکل بروز صورت در و نموده حفظ را خود خونسردی ازدحام هنگام در 

 احسن نحو به را خود وظايف بيمار اقدامات پيشبرد راه در و داده قرار امر جريان در را شيفت سوپروايزر

 .بيمار به کافی توضيحات ارائه و احترام با همراه ارتباط با مگر شود نمی ميسر اين و دهند انجام

 

 : بیمارستان اورژانس یا فوریتها بخش : ج

 مراجعه بيمار شرايط به بسته .باشد می فوريتها بخش است، ارتباط در آن با بيمار که درمانی بخش اولين معموأل

 .است برخوردار ای ويژه حساسيت از مقوله دو هر در ارتباط ،) بودن اورژانسی غير يا اورژانسی) کننده

 

 : شامل شود رعایت اورژانس غیر مواقع در فوریتها بخش به ورود بدو در بیمار با ارتباط در باید که مواردی

 فوريتها بخش به آنها راهنمايی و کامل؛ احترام وبا باز روی با بيمار همراهان و بيمار پذيرش 

 ترياژ مسئول پرستار عنوان به خود معرفی 

 سوگيری بدون بيمار اصلی مشکل پرسيدن و بيماری تاريخچه گرفتن 

 وی همراهان يا بيمار با همدلی حس دايجا 

 پرسنل و بيمار بين متقابل احترام 

 خود نام با بيمار کردن صدا 

 درمانی اقدامات انجام حين در بيمار منزلت و شأن حفظ 

 تشخيصی و درمانی اقدامات انجام از شرايطی هر در بيمار شخصی حريم حفظ 

 توضيحات ارائه.نکنيد فراموش را " متشکرم و ميکنم خواهش" دهد انجام را ای وظيفه خواهيد می بيمار از که زمانی 

 پروسيجرهای انجام از قبل ، بيمار از گرفتن اجازه نياز مورد تشخيصی و درمانی اقدامات با ارتباط در بيمار به کافی

 ادامه برای ضروری امری کار، انجام از مرحله هر در صداقت بيمارانداشتن انطباق طرح ورعايت مراقبتی و درمانی

 .است مناسب ارتباط بودن دار

 .نمايد افشا را خود پنهان اضطراب راحتی به بتواند او تا نماييد تشويق ابرازاحساسات به را بيمار 

 .شد خواهد اعتماد برقراری و ارتباط تقويت باعث رازداری 

 سئواالتی باز، سئواالت) باشد داشته بر در اطالعات استخراج در را ای العاده فوق نتايج تواند می باز سئواالت 

 مشکل عنوان به مشکالتی چه با مثأل) .کند می خير يا بلی از تر مفصل های پاسخ دادن به مجبور را بيمار که است

 (هستيد؟ روبرو اصلی



 کلمات ترين مناسب بيمارانتخاب تحصيالت سطح و فرهنگی سنی، شرايط با منطبق شفاف کافی، توضيحات ارائه 

 .باشد می ارتباط برقراری به قادر سختی به درد هنگام در بيمار مثال طور به است ارتباط در اساسی عامل بيمار برای

 .باشد می بيمار با ارتباط قفل کردن باز اصلی کليد که است هنری بودن خوب شنونده

 خوبی شرايط در بيمار زيرا باشد می ديگر مراجعين از تر سخت مراتب به وی همراهيان و اورژانسی بيمار با ارتباط

 برقراری به قادر اضطراب، و نگرانی بدليل نيز بيمار همراهيان طرفی از .باشد نمی نيز ارتباط برقراری به قادر و نبوده

 و صبر همدلی، حس ايجاد بخصوص فوق موارد کليه رعايت بر عالوه شرايط اين در لذا نيستند مناسب ارتباط

 .کرد خواهد نمود پيش از بيش شناسی وظيفه و احترام داری، خويشتن

 

 

  بیمارستان بستری بخش :د

 مهمی بسيار مطلب سوگيری بدون و مثبت ذهنيت ايجاد و اورژانس بخش طرف از بخش به بيمار اوليه معرفی نحوه

 شده معرفی بخش پرستاران به کامل طور به بيمار .شود نمی رعايت بيمار پذيرش موارد اکثر در متأسفانه که است

 گفته بيمار به بيمارستانی درون و بخشی درون مقررات و قوانين بخش، پرستار توسط بيمار کامل بررسی از پس و

 بودن ناشناخته بدليل بيمار پنهانی اضطراب به .دهيد توضيح وی برای بطورکامل را بيمار حقوق منشور .شود می

 .نماييد حذف شود، بيمارمی آرامش و خواب در اختالل باعث که را مخربی عوامل .باشيد داشته توجه کامآل محيط،

 حفظ به موظف نيز..(. و راديولوژی پرسنل آزمايشگاه، پرسنل خدمات، نيروهای مانند) بيمار با مرتبط پرسنل کليه

 .باشند می شرايط هر در بيماران منزلت و شأن

 

 دست شستن

 .باشد می دست شستشوی بيمارستانی عفونتهای انتشار از جلوگيری راه مهمترين و اولين

 است الزم ها دست شستن که مواردی

 دست از ها دستکش کردن خارج از پس(1 

 کاری شيفت شروع در(2 

 خود بينی کردن پاك يا سرفه کردن، عطسه از پس نيز ها، دست شدن آلوده هنگام(3 

 بيماران با تماس فواصل در(4 

 بيماران داروهای تهيه از قبل(5

 توالت به رفتن از پس(6 

 تهاجمی اقدامات انجام از قبل(7 

 ايمنی سيستم شديد سرکوب دچار افراد و نوزادان مانند پذير آسيب بيماران از مراقبت از قبل(8 

 زخم با تماس از بعد و قبل(9 

 خوردن غذا از قبل( 10 

 اندازه ظروف مانند دارد وجود بيماريزا های ميکروب با ها آن آلودگی احتمال که اشيايی به زدن دست از بعد( 11 

 بيماران بدن ترشحات آوری جمع وسايل و بيماران ادرار گيری

 عفونت دچار بيماران از مراقبت از پس( 02 



 شستن دست هاي روش

 صابون و آب با ها دست شستن*

 الکلی بنيان با محلولهای از استفاده با آب از استفاده بدون ها دست شستن *

 ، هدد می افزايش را پوست به صدمه احتمال و پوست تحريک باعث داغ خيلی آب با مکرر تماس اينکه به توجه با*

 .نکنيد استفاده دستها شستن جهت داغ آب از



 



 مقررات پرسنلي

 

Personal Policy 
 

 مقررات مربوط به طرح انطباق : 

درمانی   -هدف از اجرای طرح انطباق در بخشهای بيمارستان استقرار موازين شرع مقدس اسالم در امور خدماتی 

بيماران است برای به کارگيری اين اصل ،تعدادی از بخشها به صورت بخش زنان و مردان اداره می گردد که در 

 رستار مذکر مشغول به کار هستند.بخشهای زنان فقط پرستار خانم و در بخشهای مردان حتی االمکان پ

هر حال الزم ا ست ارائه خدمات پرستاری به بيمار زن توسط پرستار خانم و به بيمار مرد توسط پرستار مذکر صورت  

 گيرد ، در صورتی که در موارد استثنايی اين مهم ميسر نبود . بايستی نکات زير مورد توجه قرار گيرد : 

به انجام مراقبت از بيمار مرد گردد تا حد امکان تمامی اعضای بدن بيمار باستثناء عضوی . اگر پرستار خانم مجبور 0

 که از آن مراقبت بعمل می آيد پوشانده شود و از دست زدن غير ضروری به بدن بيمار اجتناب گردد. 

و  ی ، تراشيدن صورت. در صورتی که نياز به مراقبتهای خاص از قبيل گذاشتن فولی ، انجام تنقيه ، تزريق عضالن2

شيو ناحيه عمل و غيره وجود داشته باشد بايد طرح انطباق رعايت شود در صورت عدم حضور پرسنل مذکر در بخش 

 می توان از بخشهای ديگر کمک گرفت.

  

. در اتاق های عمل نيز حتی االمکان همجنس بودن بيمار پرسنل و پزشک بايد در نظر گرفته شود و نکات مربوط 0

 رح انطباق رعايت گردد. به ط

 تذکر : 

در بخشهايی که پرسنل مجبور به اسکراب کردن دستهای خود هستند بايد مکان مناسب برای اسکراب دست خانمها 

 در نظر گرفته شود و حتی االمکان بوسيله پرده يا ديوار از معرض ديد آقايان پوشيده گردد. 

آئين نامه انطباق امور فنی پزشکی با موازين شرع مقدس به صورت کتابچه در اختيار بخشها قرار داده شده است 

 جهت اطالع بيشتر مطالعه کتابچه مذکور به کليه پرسنل محترم پرستاری توصيه می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقررات مربوط به نوشتن برنامه هفتگي : 

 در دفتر پرستاری نوشته می شود.  . برنامه بخشها بصورت هفتگی1

 . ترتيب نوشتن اسامی پرسنل در برنامه هفتگی بصورت زير است : 2

  سر پرستار بخش 

 ) کارشناس پرستاری بارعايت اولويت درسابقه کار و وضعيت استخدامی رسمی، قراردادی، طرحی 

  کاردان پرستاری 

  بهياران بخش با رعايت اولويت در سابقه کار 

  منشی بخش 

،  0 – 8،  9-2. جهت مشخص نمودن شيفت کاری هر پرسنل ساعت کاری وی در ستون مربوط به هر روز بصورت 0

 نوشته می شود.  9 -8

. روزهای تعطيل رسمی و جمعه بايستی بطور عادالنه و با در نظر گرفتن سابقه کار ، ثابت يا شيفت در گردش بودن 0

 ر يک از افراد و نياز بخش مربوطه تقسيم گردد. پرسنل ، تعطيالت هفته گذشته ه

. برنامه ريزی بصورت سه شيفت متوالی برای يک پرسنل بدليل کاهش کيفيت کار و ايجاد مشکالت روحی و جسمی 6

 احتمالی ، ممنوع است . 

خود را در  . پرسنل می تواند فقط در روزهای مورد نياز و در صورت ضرورت )نه بطور پيوسته و دائم ( درخواست9

دفتر مخصوص برنامه هفتگی بنويسد و مسئول بخش حتی االمکان سعی خواهد کرد به درخواستهای منطقی پاسخ 

 دهد. 

. در صورت بروز مشکل اضطراری و عذر موجه در زمينه عدم توانايی پرسنل جهت انجام وظيفه در شيفت شب 8

ا دو شيفت صبح و عصر و با پرسنل هم طراز خود تعويض پرسنل می تواند با موافقت دفتر پرستاری ،آن شيفت را ب

 نمايد. 

. پس از بسته شدن برنامه هفتگی حتی االمکان نبايستی جابجائی انجام شود مگر در موارد اضطراری و حتما با 7

در صورتي که جابجایي به اطالع سوپروایزور رسانده . اطالع مسئول بخش و دفتر سوپروايزری طبق فرم مربوطه 

 نشود، بنا به صالحدید سوپروایزور از شیفت پرسنل ساعت کسر مي گردد.

 

 مقررات مربوط به حضور و غیاب : 

. پرسنل در هر شيفت موظف هستند به موقع سرکار خود حاضر شوند و هر شيفت قبل از ورود به بخش و بعد از 1

خارج شدن از بخش به دفتر سوپر وايزری مراجعه نموده و در دفتر مخصوص حضور و غياب نام خود را امضاء نمايند. 

 و همچنين ورود و خروج خود را با دستگاه تايمکس ثبت نمايند. 

. پرسنل فقط در شيفت صبح و در صورتيکه بخش شلوغ نباشد می تواند از مرخصی ساعتی استفاده کند و بايستی 2

کار خود را در مدتی که در بخش نيست به فرد ديگری بسپارد .ضمنا اگر مدت ترك محل کار بيش از سه ساعت به 

ساعتی در شيفت صبح بايستی با طول انجاميد مرخصی يکروز کامل محسوب می گردد. جهت گرفتن مرخصی 

 سرپرستار و سوپروايزر هماهنگی الزم بعمل آيد. 

استفاده از مرخصی ساعتی در شيفت عصر و شب فقط در موارد اضطراری و با اجازه مسئولين شيفت و سوپروايزر 

 کشيک امکان پذير است . 



را تکميل نموده و به امضاء سوپروايزور . در صورت استفاده از مرخصی ساعتی پرسنل بايستی فرم مرخصی ساعتی 0

 برساند و بالفاصله پس از بازگشت ورود خود را به دفتر پرستاری يا سوپروايزر کشيک اعالم نمايد. 

 . . قابل ذکر است برگه مرخصی هنگام خروج و ورود توسط نگهبان درب اداری ساعت زده می شود0

 مقررات مربوط به غیبت : 

بدون اطالع قبلی و جلب موافقت مسئولين پرستاری در محل کار حضور نيابد غيبت محسوب . در صورتيکه فردی 0

 می شود. 

. سرپرستار و سوپروايزر علت غيبت پرسنل را بررسی نموده و نتيجه را به مدير پرستاری اطالع می دهند و در دفتر 2

 مربوطه نيز ثبت می نمايند. 

 مدير پرستاری تذکر کتبی داده می شود.  . برای اولين غيبت غيرموجه پرسنل توسط0

 . در صورت غيبت غيرموجه برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده به پرسنل داده می شود . 0

 . غيبت غيرموجه از بار دوم به بعد جهت بررسی به هيئت بدوی دانشگاه علوم پزشکی ارجاع می گردد. 5

 پرسنل خاطی توسط مسئولين ذيربط پرستاری قابل اجرا می باشد . . دستور ارسالی از هيئت بدوی در مورد 6

 

 مقررات مربوط به جابجایي پرسنل در بخشهای بیمارستان :

. در هر سه شيفت سوپروايزر کشيک می تواند طبق صالحديد پرسنل را از بخشهايی که در همان شيفت تعداد 1

ک به بخشهايی که به داليل مختلف به پرسنل نيازمند است بيمار کمتری دارند يا حجم کار کمتر است به عنوان کم

 اعزام نمايد. 

. در صورتيکه پرسنل از انجام دستور سوپروايزر در رابطه با جابجايی سرپيچی نمايد مراتب به مديريت پرستاری 2

 اطالع داده شده و توسط ايشان پرسنل مورد سئوال و تذکر شفاهی قرار می گيرد. 

. در صورتيکه پرسنل در شيفتهای ديگری هم حاضر به جابجايی از بخشی به بخش ديگر جهت کمک رسانی نشود.از 0

جانب مديريت پرستاری اخطار کتبی با درج در پرونده به پرسنل داده خواهد شد و در ارزشيابی ساالنه نيز دخالت 

 داده می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقررات مربوط به درخواست از بخش فني و تاسیسات : 

 . اينچارج شيفت صبح روزانه کليه وسايل را از نظر صحت عملکرد بررسی می نمايد. 1

 هماهنگی های الزم با مسئول تاسيسات انجام ميگيرد.. در صورت مشاهده هر گونه نقص و نياز به تعمير 2

. پس از تعمير وسيله و انتقال آن به بخش صحت آن توسط منشی يا مسئول بخش کنترل شده و در دفتر مخصوص 0

 تعميرات تاييد می شود. 

 . در مورد وسايلی هم که بايستی تعمير آنها در بخش انجام گيرد مانند موارد فوق عمل می شود 0

ود پرسنل پرستاری موظفند گزارش خرابی را به منشی يا . در صورتيکه وسيله ای در شيفتی غير از صبح خراب ش5

 سر پرستار بخش اعالم نمايند تا جهت رفع نقص آن اقدام گردد. 

در هر بخش بايستی دفتر مخصوص موجود باشد تا گزارش خرابی وسايل با ذکر تاريخ در آن يادداشت شود و منشی 

 نيز موظف به کنترل روزانه اين دفتر می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقررات مربوط به حفظ اموال بخش : 

. پرسنل پرستاری موظف به نگهداری اموال بخش در طول شيفت کاری خود می باشند و بايستی روش استفاده 1

 صحيح از وسايلی را که به حرفه آنان مربوط می شود بياموزند تا احتمال آسيب به اين وسايل کاسته گردد. 

هر شيفت توسط مسئول شيفت فعلی از پرسنل شيفت قبلی تحويل گرفته شده و  . کليه وسايل قابل حمل در آغاز2

( گذاشته شود. سپس نام و نام در دفتر مخصوص در ستون مربوط به همان شيفت مقابل نام وسايل موجود عالمت )

 خانوادگی تحويل گيرنده بطور مشخص نيز نوشته شده و در محل مخصوص امضاء می گردد. 

 . ضمن تحويل وسايل مذکور ، تحويل گيرنده موظف است آنها را از نظر کارکرد و صحت نيز کنترل نمايد . 0

. هرگونه نقص احتمالی وسايل در صورت امکان بايستی در همان شيفت نسبت به رفع آنها اقدام گردد و يا در اولين 0

 آن اقدام الزم بعمل آيد . فرصت به اطالع سرپرستار و منشی بخش رسانده شود تا جهت رفع 

. در صورت مفقود شدن هر وسيله ای کليه پرسنل شيفتی که در آن وسيله مورد نظر مفقود گرديده مسئول تهيه 5

 و جايگزينی آن می باشند. 

 تذکر : 

در صورت عدم تحويل وسايل مسئوليت وسيله گمشده به عهده پرسنل هر دو شيفت و در صورت اشتباه در تحويل 

ل مسئوليت آن بعهده پرسنل شيفت حاضر و در صورتيکه چندين شيفت قبل وسيله مفقود شده و گزارش وساي

 نشده باشد به عهده تمامی پرسنل شيفت های قبل می باشد. 

 



 مقررات مربوط به لباس کار پرسنل و وضعیت ظاهری : 

نيفرم پيشنهادی دفتر پرستاری . کليه پرسنل شاغل در واحدهای مختلف بيمارستان موظف به استفاده از يو1

 وزارتخانه )طبق بخشنامه ( می باشند. 

 . در حال حاضر يونيفرم رده های مختلف پرستاری به شرح زير می باشد. 2

 خانمها :

  کارشناسان پرستاری ، روپوش سفيد ، مقنعه و شلوار سرمه ای و کفش و جوراب سفيد يا مشکی؛ کفش بايد جلو

 بسته باشد.

  تکنسين های پرستاری ، روپوش ، مقنعه ، شلوار ، کفش و جوراب سفيد ؛بهياران و 

 پرسنل آزمايشگاه و راديولوژی ، روپوش سفيد ،مقنعه مشکی ، شلوار پارچه ای مشکی 

 آقایان : 

 کارشناسان پرستاری ، روپوش سفيد ، و شلوار سرمه ای و کفش و جوراب سياه؛ 

 فيد ، شلوار سفيد ، کفش و جوراب سياه ؛بهياران و تکنسين های پرستاری ، روپوش س 

 کمک بهياران ، روپوش سفيد ، شلوار طوسی ، کفش و جوراب طوسی؛ 

  پرسنل آزمايشگاه و راديولوژی ، روپوش سفيد ، شلوار پارچه ای مشکی 

 

 . يونيفرم کارکنان خدمات بستگی به توافق بين بيمارستان و شرکت طرف قرارداد می باشد؛ 0

 ظاهری پرسنل بايستی مطابق با شرايط زير باشد ؛. وضعيت 0

 

 

 خانمها : 

 لباس فرم بدن نما نباشد ) آزاد و گشاد باشد (؛  -

 مانتو تا زير زانو باشد؛ -

 پوشش فرم بايستی تمامی بدن را بجز صورت و کف دستها بپوشاند؛   -

 مقنعه به اندازه ای بلند باشد که شانه ها و سينه را بپوشاند؛  -

 شلوارها با رنگ فرم ذکر شده مطابقت داشته و از جنس پارچه ای باشد ؛ -

 از زيور آالت و طالجات ) بجز انگشتر و حلقه ( استفاده نشود؛  -

 از کفش های پاشنه بلند استفاده نشود؛  -

 از آرايش پرهيز شود؛  -

 آقايان : 

 پرهيز از پوشيدن لباس های تنگ و آستين کوتاه ؛ -

 با رنگ فرم ذکر شده مطابقت داشته و از جنس پارچه ای باشد؛شلوارها  -

 از زيور آالت و طالجات ) بجز انگشتر و حلقه ( استفاده نشود؛ -

 اجتناب از مدل های مو منافی با شئونات اسالمی؛ -

 



روپوشه توسط نيروی خدمات در . قسمتی از رختشويخانه بيمارستان مخصوص شسشوی روپوش پرسنل است که 6

مسئول اين واحد تحويل داده و بعد از شستشو تحويل می گردد . جهت جلوگيری سبدهای مخصوص جمع آوری و به  

از مفقود شدن يا عوض شدن لباس پرسنل بايستی نام خودش را با ماژيک روی يقه روپوش يا باالی شلوار بنويسد و 

 در دفتر رختشويخانه ثبت گردد.

کفش کليه پرستاران بايستی با مدل ساده راحت و بدون پاشنه تهيه شود و پوشيدن دمپائی در محيط بيمارستان  .9

 ممنوع است . ضمنا جهت پيشگيری از بروز صدمه به پاها الزم است از کفش جلو بسته استفاده شود .

محيط کار نپوشد مدير پرستاری اخطار  . در صورتی که پرسنلی عمدا و بدون ارائه علت موجه يونيفرم مناسب را در8

کتبی به وی داده و در صورت تکرار هزينه لباس به وی تعلق نمی گيرد و در ارزيابی پرسنلی نيز دخالت داده می شود 

 . 

. دفتر پرستاری کارتی را که نشان دهنده مشخصات فردی شامل حرف اول نام و نام خانوادگی و سمت پرسنل است 7

ک از افراد قرار می دهد کليه افراد موظفند اين کارت را جلو سينه به طوری که قابل مشاهده باشد در اختيار هر ي

 الصاق نمايند ) پرسنل خانم روی مقنعه و پرسنل مذکر قسمت جلو و باالی روپوش ( 

 

 مقررات مربوط به مرخصي بدون حقوق : 

 سال خدمت خود می تواند از سه سال مرخصی بدون حقوق استفاده نمايد .  03. هر پرسنل رسمی در طول 0

 .درخواست مرخصی بدون حقوق يک الی دو ماه قبل از زمان مورد نياز بايد به مسئولين مربوطه داده شود. 2

 پرسنلی و بيمارستان و نداشتن . موافقت با تقاضای مرخصی بدون حقوق بستگی به علت تقاضا و وضعيت موجود0

 ذخيره مرخصی استحقاقی دارد. 

. در صورتی که پرسنل مايل به استفاده از مرخصی بدون حقوق به صورت سه سال متوالی باشد بايستی تقاضا را به 0

عالم امدت يکسال نوشته و پايان سال اول تقاضای سال بعد را بنويسد تا مجددا بررسی شده و مسئولين نظر خود را 

 نمايند. 

 

 مقررات مربوط به مرخصي استحقاقي :  

روز مرخصی ساالنه تعلق می گيرد استفاده از مرخصی ساالنه با فواصل دلخواه  03. به هر پرسنل رسمی شاغل 1

 پرسنل محدوديتی ندارد وليکن قبل از آن بايد با مسئول مستقيم خود هماهنگی الزم را انجام دهد . 

ارد از مرخصی استحقاقی استفاده کند بايستی حداقل روز قبل از بسته شدن برنامه درخواست . فردی که قصد د2

 نوشته و به مسئول مستقيم خود ارائه دهد.  برنامه درخواست دفتر خود را در 

. اگر فردی يک يا دو روز مرخصی در هفته استفاده کند مدت آن بر مبنای ساعت کار روزانه حساب می شود اما 0

 روز مرخصی استفاده کرد بايد باقيمانده روزهای هفته را مطابق معمول انجام وظيفه نمايد.  5تا اگر 

 . تعطيل رسمی در هفته ای که پرسنل بطور کامل مرخصی بوده به وی تعلق نمی گيرد. 0

 . مقررات مرخصی جهت خارج از کشور طبق ضوابط خاص خود می باشد.5

روز در سال می باشد و بقيه پرسنل بايد از تمام مرخصی های  05رسمی و پيمانی ،. ذخيره مرخصی در مورد پرسنل 6

 خود استفاده نمايند.



 مقررات مربوط به مرخصي استعالجي : 

مرخصی استعالجی طبق صالحديد پزشک معالج برای افراد شاغل نوشته می شود و شرايط پذيرفتن آن از پرسنل 

 پرستاری به قرار زير است : 

ساعته در روزهای تعطيل پذيرفته می شود در صورت  20زشکان بخش اتفاقات فقط مرخصی های استعالجی . از پ0

ساعت مرخصی استعالجی بايستی توسط پزشک متخصص  20نياز به استراحت در روزهای غير تعطيل يا بيش از 

 مربوطه مورد تاييد قرار گيرد . 

ساعت مرخصی استعالجی  20ساعت کاری حساب می شود بنابر اين اگر پرسنلی  9. هر يک روز مرخصی استعالجی 2

ساعت به عنوان ساعت کاری در نظر گرفته و  9ساعت شيفت شب فقط 07يا  00در شيفت شب ارائه دهد به جای 

 دد. باقيمانده به عنوان کمبود ساعت کاری به حساب می آيد که بايد جبران گر

. اگر در برنامه پرسنل دو شيفت کاری در يک روز منظور شده باشد مرخصی استعالجی فقط به يک شيفت آن تعلق 0

 می گيرد و شيفت دوم از برنامه حذف می شود. 

 . مرخصی استعالجی به اضافه کاری و مرخصی استحقاقی تعلق نمی گيرد . 0

صورتی به تعطيل هفتگی ، رسمی و تعطيل بعد از شب کاری  . مرخصی استعالجی برای پرسنل شيفت در گردش در5

 تعلق می گيرد که جزو ساعات موظفی فرد باشد. 

. مرخصی استعالجی بايستی در اولين فرصت و در صورت امکان توسط خود پرسنل به دفتر پرستاری و سوپروايزر 6

 مسئول تحويل گردد. 

 تذکرات : 

 ک معتمد معاونت دارو و درمان برسد . گواهی استعالجی بايستی به تاييد پزش 

  قبل از شروع شيفت به دفتر سوپروايزری ارائه گردد تا نيروی الزم جايگزين  يک شيفت ارائه استعالجی بايستی

گردد.  در صورتی که مشخص شود پرسنل به صورت صوری گواهی استعالجی ارائه کرده اند ، نه تنها گواهی 

 لقی می شود بلکه غيبت و درج در پرونده برای ايشان لحاظ می گردد.استعالجی ايشان کان لم يکن ت

  در صورتی که غيبت فردی غيرموجه تشخيص داده شود ، به ازای هر روز غيبت سه روز کاری از حضور ايشان به

 عنوان تنبيه کسر می گردد و مشمول برخورد انظباطی نيز می گردد.

 

 

 ها:نحوه ارتقای کارکنان در طبقات و رتبه 

های علوم پزشکی کشور، ها و دانشکدهنامه تشکيالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهآيين 06در اجرای تبصره ماده 

 گردد.ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارمندان بشرح ذيل جهت اجراء ابالغمی

  

 الف( نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلی:

برابر جدول ذيل و بر اساس شرايط احراز تحصيلی و تجربی به يک طبقه کارمندان شاغل در دانشگاه  -0ماده 

 يابند.شغلی استحقاقی در جدول حق شغل ارتقاء می



 

 (ها(: ارتقاء طبقه شغلی بر اساس تحصيالت، سنوات تجربی )کليه رسته0جدول شماره )

 طبقه شغلی

 تحصيالت

0 2 0 0 5 6 9 8 7 03 00 02 00 00 05 06 

                   28 20 08 02 6 3   ابتدايیپايان دوره 

پايان دوره راهنمايی 

 )سيکل(

  3 5 03 05 23 25 28                 

               28 25 23 05 03 5 3     ديپلم

             28 25 23 05 03 5 3       کاردانی

         28 20 23 06 02 8 0 3         کارشناسی

       28 20 23 06 02 8 0 3           ارشدکارشناسی 

     28 20 23 06 02 8 0 3             ایدکترای حرفه

   3 0 8 02 06 23 20 28               (Ph.Dدکترای تخصصی )

 

 

 های شغلی باالتر:( نحوه ارتقاء کارمندان به رتبهب

  

مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح جدول مدت سنوات تجربی الزم برای ارتقاء رتبه متصديان 

 باشد:ذيل می

 (: مدت سنوات تجربی قابل قبول برای متصديان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر2جدول شماره )

 

 رتبه ها

 مدت سنوات تجربی

 عالی خبره ارشد پايه مقدماتی

 20 08 02 6 3 کارشناسی و باالترمدت سنوات تجربی الزم برای مشاغل تا سطح 

   20 06 8 3 مدت سنوات تجربی الزم برای مشاغل کاردانی

     23 8 3 مدت سنوات تجربی الزم برای ساير مشاغل

 



  

 الف( برای ارتقاء به رتبه پايه:

 رتبه شغلی، درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابی ساليانه کارمند در طول ارتقاء 63. کسب حداقل 0

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه. 033. گذراندن 2

 ساعت 93. رسته خدمات 0

 ب( برای ارتقاء به رتبه ارشد:

 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابی ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی، 93. کسب حداقل 0

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه. 253.گذراندن 2

 ساعت 53. رسته خدمات 0

 ج( برای ارتقاء به رتبه خبره:

 شغلی درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابی ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه 83کسب حداقل -0

 دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه.ساعت  233. گذراندن 2

 د( برای ارتقاء به رتبه عالی:

 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابی ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی، 73. کسب حداقل 0

 دانمصوب هيأت امناء دانشگاه.ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمن 053. گذراندن 2

 

 

 ضوابط مربوط به ادامه یا خاتمه کار
 اداری يا شغلی نئوش خالف رفتار و  اعمال-

 مربوط مقررات و قوانين نقض-

 دليل بدون ها ان قانونی امور انجام در تاخير يا ندادن انجام يا رجوع ارباب در نارضايتی ايجاد-

 حيثيت هتک افترا و تهمت ايراد-

 اختالس/ اخاذی-

 تشکيالت در عضويت-

 اشخاص به نسبت مقررات و قوانين اجرای در غيراداری روابط يا غرض اعمال يا تبعيض-

 اداری موظف ساعات خالل در خدمت ترك-



 مجوز کسب بدون آن از خروج تکرار يا خدمت محل به ورود تأخير در تکرار-

 اداری محرمانه اسناد و اسرار افشای-

 بيگانه اتباع با غيرمجاز تماس و ارتباط-

  کارمندان تخلفات گزارش ندادن در مديران و روسا انگاری سهل-

 اداری امور در واقع خالف گزارش يا گواهی ارائه-

 یم تلقی خواری رشوه عرف در که مالی هرگونه اخذ يا شده تعيين مقررات و قوانين در آنچه از غير وجوهی گرفتن-

 شود

 دريافت حق که اشخاصی به مدارك تسليم از خودداری يا ندارند را آن دريافت حق که اشخاصی به مدارك تسليم-

 دارند را آن

 اداری مقرر اوقات در خدمت تعطيل-

 اسالمی حجاب نکردن رعايت-

 اسالمی شعائر و شوون نکردن رعايت-

 مخدر مواد فروش و خريد و توزيع حمل، نگهداری، اختفا،-

 مخدر مواد به اعتياد يا استعمال-

 تحقيقاتی و آموزشی های سمت استثنای به ديگر دولتی شغل داشتن-

 دولتی اموال و امکانات و شغلی موقعيت يا شوؤن از غيرمجاز استفاده هرنوع

 دولتی يا رسمی اوراق و اسناد در بردن دست و نمودن مخدوش يا جعل-

 ها آن تعويض يا امتحانی سواالت افشای امتحانی، دفاتر و مدارك اوراق، ، سواالت در بردن دست-

 ضوابط برخالف امتياز، يا نمره دادن-

 متوالی يا متناوب صورت به غيرموجه غيبت-

 اداری موقعيت و مقام از استفاده سوء-

 وزمج بدون سمع استراق و ها آن کردن معدوم يا پستی محصوالت و ها پاکت کردن باز يا بازرسی اختفاء، توقيف،-

 قانونی

 دولتی اموال به خسارت ايراد و کاری کم يا کارشکنی به ديگران تحريک يا ساختن وادار پراکنی، شايعه و کارشکنی-

 غيرقانونی مقاصد تحصيل ادامه برای فردی فشارهای اعمال و

-- و غيرقانونی تظاهرات و اعتصاب تحصن، برپايی به تحريک يا غيرقانونی تظاهرات و اعتصاب تحصن، در شرکت-

 غيرقانونی مقاصد تحصيل برای گروهی فشارهای اعمال-

  شده شناخته مردود اسالم نظر از که ضاله های فرقه از يکی در عضويت-

 مردمی ضد گزارش دادن يا فعاليت داشتن و خبری منبع يا مامور بعنوان منحله ساواك با همکاری-

 هب فعاليت و طرفداری يا است الهی اديان نفی بر مبتنی ها آن اساسنامه يا مرامنامه که هايی سازمان در عضويت-

 ها آن نفع

 ها آن نفع به فعاليت و طرفداری با محارب های گروه در عضويت-


