
   

شت ردمان و آموزش زپشكي  وزارت بهدا
مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 

  :روش اجرايي عنوان 

 نحوه تشويق و كنترلهاي انضباطي كاركنان پرستاري
 

 10/10/09تاريخ تصويب و ابالغ : 3ش :يرايشماره و PDC 10-18 کد:

 31/10/09تاريخ آخرين ويرايش: 3تعداد صفحه ها :  يپرستارحوزه توليد: 

 10/10/09تاريخ بازبيني بعدي: زرانيو سوپروا ير پرستاريمدت کننده:يهدا
 

 

 :اهداف

 به پرستاري كاركنان براي تشويق و تنبيه ابزار از استفاده با ،انگيزش با مرتبط كنترلي و اجرايي هاي روش و اهداف ، سند، اين تدوين از هدف 

 .باشد مي پرستاري كاركنان در مراقبتي خدمات بهبود و كيفيت ءارتقا هدف با مركز پژوهشي و آموزشي فعاليتهاي استمرار و اجرا منظور

 هاي رده در پرستاري كاركنان در خدمت انگيزه و تقويت ايجاد منظور به سازماني سالمت حفظ و تامين براي تشويق هاي روش اين از استفاده

 امري ضروري و اجتناب ناپذير است. استانداردسازي فرايند استمرار و ها فعاليت بهبود و مختلف

 

 :  کاربرد دامنه

 بخش ها ، واحدهاي پرستاري  كليه

 

 : کليدي کلمات و  واژگان تعريف

 انجام نادرستي يا درستي مورد در بايد پرسنل. دهد انجام چگونه و را كاري چه بداند كه است اين ، است انتظار مورد پرسنل براي آنچه : پاداش

 پس. افتد اتفاق مفيد ارزيابي يك با تواند مي كاكنان عملكرد بهسازي. بگيرد پاداش كارها مطلوب انجام ازاي در و هدرك كسب آگاهي كار

 و آموزش و شاخص ارتقاء رويه و ها فعاليت اجراي و پرستاري خدمات كيفيت با ارتقاء در كه فعالي پرسنل به انگيزه افزايش منظور به تشويق

 .گردد مي اعطا يا پرداخت دارند فعاليت پژوهش

 مشااهده  ياا  شده گزارش خالف نوع اساس بر پرسنل تنبيه ،دننده انجام درست نحوي هر به را خود محوله وظيفه  پرسنل كه صورتي در : تنبيه

 .گيردمي صورت اداري قوانين براساس و مافوق توسط شده

 

 : اختيارات و مسئوليتها

 .باشد مي مركز پرستاري مدير عهده به امر اين اجراي بر نظارت مسئوليت

 

 

 



   

 

 شيوه انجام کار :
  

معيارها و روشهاي تشويقي )فعاليت بر حسب آموزشي، پژوهشي، مراقبتي يا عفونت در كميته ها و ...( و نحوه پرداخت تخصيص برا ساس 

 ي بيمارستان  به هر يك از رده هاي كاركنان پرستاري اعالم مي گردد.ا مل اجرايي ارزيابي عملكرد دورهدستورالع

 

 شناسايي افراد واجد شرايط جهت تخصيص تشويق:

 انتخاب و معرفي افراد واجد شرايط طبق معرفي ارباب رجوع و انعكاس كتبي و تحويل به دفتر پرستاري  

 لكرد باليني و مهارت بر اساس چك ليست معرفي توسط سرپرستار بخش در حوزه هاي ارتباطي، اخالقي، عم 

 رضايتمندي و معرفي توسط مسئولين مركز 

 همكاري در جهت استقرار فرايند هاي اعتبار بخشي و بهبود كيفيت مركز 

 انجام كار پژوهشي جهت ارتقاء مهارتهاي كاري در مركز 

 شركت در فعاليتهاي آموزشي 

 

روند تخصيص تشويق: عالوه بر تشويق پرسنل براساس دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد دوره اي بيمارستان تشويق  روند تخصيص تشويق:

 موردي كاركنان پرستاري بشرح زير در دفتر پرستاري انجام مي شود. 

 

 ود.انتخاب و معرفي افراد واجد شرايط توسط مديريت، سوپروايزر، سرپرستار و ارباب رجوع انجام مي ش 

 

 شيوه انجام کار:

 مسئول انجام شيوه انجام کار رديف

  تشويق موردي کارکنان پرستاري در دفتر پرستاري 

 سرپرستار .توسط سرپرستار انجام مي شود انتخاب و معرفي افراد شناسايي شده واجد شرايط فوق به دفتر پرستاري 1

 سوپروايزر .انجام مي شود مربوطبررسي اوليه موضوع توسط سوپروايزر بخش يا واحد  2

 مدير پرستاري .انجام مي شود بررسي ثانويه موضوع توسط مديره محترم پرستاري 3

4 
به معاونات درماان معرفاي ماي      را فرد ي كه فرد شرايط اعطاي تشويق را داشته باشد مدير پرستاريدر صورت

 .نمايد

 مدير پرستاري

 مدير پرستاري .ندهاي ذيل انجام مي شود ببر اساس  الويت بندي با تشخيص مدير محترم پرستاري  5

 نمره در عملكرد  5افزايش ميزان  5.1

 نمره در عملكرد 11افزايش ميزان  5.2

 نمره + تشويق كتبي درج در پرونده 11افزايش ميزان  5.3

 در پرونده+ جابجايي پرسنل به بخش مورد عالقهنمره + تشويق كتبي درج  11افزايش ميزان  5.4

 پرداخت تشويق موردي در دفتر پرستاري براي هر فرد تا سه بار در سال امكان پذير است. 5.5



   

 با صالحديد مدير محترم پرستاري كارمند مربوطه مي تواند از الويت باالتر يا معرفي به معاونت درمان بهره مند گردد. 5.5

 شناسايي افراد جهت اختصاص تنبيه  

1 
شناسايي افراد خاطي  جهت اختصاص تنبيه بر اساس دستورالعمل قانون رسيدگي باه تخلفاات اداري كاه باه     

 پيوست اين دستورالعمل مي باشد انجام مي گيرد

 مدير پرستاري

2 
تنبياه ماوردي كاركناان     طبق دستورالعمل قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي افراد خاطي از جهاات زيار  

 پرستاري در دفتر پرستاري نيز انجام مي گردد.

 مدير پرستاري

 اعمال و رفتار خالف شئون شغلي يا اداري 2.1

 ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن و يا تاخير در انجام وظايف محوله به آنها بدون دليل 2.2

 اداريترك خدمت در خالل ساعات موظف  2.3

 تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز 2.4

 سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام باالتر درحدود وظايف اداري  2.5

 رعايت نكردن حجاب اسالمي  2.5

 رعايت نكردن شئون و شعاير اسالمي 2.2

 غيبت غير موجه بصورت متناوب يا متوالي 2.2

 تخيص تنبيه موردي در دفتر پرستاريروند  

1 
 بار اول تذكر شفاهي 

 

سوپروايزر بخش 

 مربوطه

2 
 نمره از نمره حق مشاركت ماهيانه 11ر سبار دوم ك

 

سوپروايزر بخش 

 مربوطه

 مدير پرستاري نمره + توبيخ كتبي درج در پرونده  21ر سبار سوم ك ، 3

پرستاريمدير  بار چهارم معرفي به تخلفات اداري 4  

5 
% باا  51باار دوم    ،% كسر كارانه ماهيانه بدون درج در پرونده51در مورد عدم حضور غير موجه پرسنل بار اول 

 بار چهارم به واحد تخلفات اداري معرفي مي گردد.  و %  با درج در پرونده111درج در پرونده بارسوم 

 مدير پرستاري

 مدير منابع انساني .انجام مي شود براساس آئين نامه مربوط به حضور و غياب به پيوست ،قوانين مربوط به تاخير و تعجيل پرسنل  5

2 
پرستاري صالح بداند ماي تواناد در ماورد جابجاايي پرسانل از       مديردر تمامي موارد كه مدير محترم مركز  و  

 بخش مربوطه تصميم گيري نمايد.
 مدير مركز

2 
باشد مي توان در پايان سال براي وي قرارداد سه ماهه تمديد كرد و در در صورتي كه پرسنل خاطي قراردادي  

 صورت تكرار مورد تخلف قرارداد ساليانه لغو شود.

 مدير مركز/

 مدير منابع انساني

 

 نام و سمت تهيه کنندگان: 
 : سوپروايزر بالين  زهرا حنيفي - : سوپروايزر آموزش حبيب اله رضائي -: سوپروايزر بالينشبنم زعفري نوبري  -: مترون زهرا نخعي 

 : مسئول آموزشدولت آباديمريم  –: مدير منابع انساني محسنيفيروزه 

 

 



   

 :مرتبط مستندات

 حجتي آقاي : نگارش ، رجايي شهيد عروق و قلب مركز اداري تخلفات به رسيدگي قانون با آشنايي جزوه دوم گفتار 

 

 (:الزم امكانات و منابع) 

  شهيدرجائي عروق و قلب بيمارستان اي دوره عملكرد ارزيابي اجرائي دستورالعمل .1

 اجرائي هاي روش و ها مشي خط -3 ابيطالب ابن علي حضرت بيمارستان مدون هاي دستورالعمل و ها مشي خط مجموعه  .2

 شيراز نمازي شهيد درماني ، آموزشي مركز تشويق و تنبيه برخوردهاي

 

 

 :مراجع

 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يابالغ يدستورالعملها

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و امضاء سرپرست تهيه كنندگان:

 

 نام و امضاء تاييد كننده
 معاون مركز :دكتر مازيار غالمپور دهكي 

 كيفيت بهبود دفتر امضاء و مهر
 بهزاد مومني 

 

 تصويب و ابالغ كننده نام و امضاء
 رئيس مركز:دكتر فريدون نوحي



   

 

 

 1پيوست 
 

 :يادار تخلفات:  الف

 و داشته يادار جنبه صرفا ها آن از يبرخ كه  شمرده بر يادار تخلفات عنوان به را مورد 32 تعداد  2 ماده در يادار تخلفات به يدگيرس قانون

 يهيبد. باشند يم زين مجرمانه وصف يدارا شده، ذكر يادار تخلف عنوان به كه يحال نيع در يعني است، برخوردار دوگانه وصف از يگريد تعداد

 ها آن يدگيرس و ندارد را جرائم از دسته نيا مجرمانه جنبه و يعموم جرم به يدگيرس تيصالح يادار تخلفات به يدگيرس ياتهايه كه است

 . بود خواهد يادار تخلف بابت از صرفا

 :شامل يادار تخلفات

 يادار اي  يشغل شئون خالف رفتار و اعمال 

 .مربوط مقررات و نيقوان نقض 

 .ليدل بدون آنها يقانون امور انجام در ريتاخ اي ندادن انجام اي رجوع ارباب در يتينارضا جاديا 

 .تيثيح هتك افتراء و تهمت راديا 

 .ياخاذ 

 .اختالس 

 .اشخاص به نسبت مقررات و نيقوان ياجرا در يادار ريغ روابط اي غرض اعمال اي ضيتبع 

 .يادار موظف ساعات خالل در خدمت ترك 

 .مجوز كسب بدون آن از خروج تكرار اي خدمت محل به ورود  ريتاخ در تكرار 

 .يدولت اموال به خسارت راديا ،يدولت وجوه و اسناد و اموال حفظ در تسامح 

 .يادار محرمانه اسناد و اسرار يافشا 

 .گانهيب اتباع با مجاز ريغ تماس و ارتباط 

 .يادار فيوظا حدود در باالتر يها مقام يدستورها ياجرا از يچيسرپ  

 .شده محول فيوظا انجام در يانگار سهل اي يكار كم 

 .امر تحت كارمندان تخلفات گزارش ندادن در رانيمد و رؤسا يانگار سهل 

 .يادار امور در واقع خالف گزارش اي يگواه ارائه 

 .شود يم يتلق يخوار رشوه عرف در كه يمال هرگونه اخذ اي شده نييتع مقررات و نيقوان در آنچه از ريغ يوجوه گرفتن 

 .ندارند را آن افتيدر حق كه ياشخاص به مدارك ميتسل از يخوددار اي ندارند را آن افتيدر حق كه ياشخاص به مدارك ميتسل 



   

 .يادار مقرر اوقات در خدمت ليتعط 

 .ياسالم حجاب نكردن تيرعا 

 .ياسالم ريشعا و شئون نكردن تيرعا 

 .مخدر مواد فروش و ديخر و عيتوز ، حمل ،ينگهدار ، اختفاء 

 .مخدر مواد به ادياعت اي استعمال 

 .يقاتيتحق و يآموزش يها سمت ياستثنا به گريد يدولت شغل داشتن 

 .يدولت اموال و امكانات و يشغل تيموقع اي شئون از مجاز ريغ استفاده هرنوع 

 .يدولت اي يرسم اوراق و اسناد در بردن دست و نمودن مخدوش اي جعل 

 .آنها ضيتعو اي يامتحان سئواالت يافشا ،يامتحان دفاتر و مدارك اوراق، ، سواالت در بردن دست 

 .ضوابط خالف بر ، ازيامت اي نمره دادن 

 .يمتوال اي متناوب صورت به موجه ريغ بتيغ 

 .يادار تيموقع و مقام از استفاده سوء 

 .يقانون مجوز بدون سمع استراق و آنها كردن معدوم اي يپست محموالت و ها پاكت بازكردن اي يبازرس ، اختفاء ، فيتوق 

 يفرد يفشارها اعمال و يدولت اموال به خسارت راديا و يكار كم اي يكارشكن به گرانيد كيتحر اي ساختن وادار ،يپراكن عهيشا و يكارشكن 

 .يقانون ريغ مقاصد ليتحص يبرا

 يگروه يفشارها اعمال و يقانون ريغ  تظاهرات و اعتصاب تحصن، يبرپائ به كيتحر اي،يقانون ريغ تظاهرات و اعتصاب تحصن، در شركت 

 .يقانون ريغ مقاصد ليتحص يبرا

 .اند شده شناخته مردود نظراسالم از كه ضاله يها فرقه از يكي در تيعضو 

 .يمردم ضد گزارش دادن اي تيفعال داشتن و يخبر منبع اي مامور عنوان به منحله ساواك با يهمكار 

 .آنها نفع به تيفعال و يطرفدار اي است ياله انياد ينف بر يمبتن آنها اساسنامه اي مرامنامه كه هايي سازمان در تيعضو 

 .آنها نفع به تيفعال و يطرفدار اي محارب يها گروه در تيعضو 

 .يفرماسونر التيتشك در تيعضو 

 . باشند يم دوگانه وصف يدارا بندها ريسا و بوده يادار تخلف صرفا 11،15،14،13،1،2،3،2،1 يبندها

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 2پيوست 

 


