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 انواع مرخصی
 مرخصی استحقاقی:

   ماهیانهه )اسررقحقاقی دارد   روز مرخصرری31یکسرراب برره مرردت  هررر رارمنررد در طرری 

 01ررره برررای راررنرران رسررمی وپیمررانی و طرحرری    (سهها  در روز ۰۳ و روز ۵.۲:

زمرران  ایررن مقرردار قابرره شخیررر  شرردن مرری باشررد. )جاررت پرسررنه طرحرری از  روز از

مرخصری هررا  مقناسررم بررا مرردت طررر  شرران  شرروع برره رررار تاپایرران سررابو نیمرری از  

 بایسقی اسقفاد  شود (

    

جات اخذ مرخصی مار  تررین مسراله وم رخد ررردن روز و تراریی مرخصری مری باشرد          

 باید به اطالع  مسئوب مربوطه و سرپرسقار  بخش برسد. ره  قبه از آن تاریی

ق مطمررئن شررد   از گرررفقن مرخصرری از داشررقن اسررقحقا   رارمنررد مو ررت اسررت  قبرره  

و بره ببرت آن در سرامانه ترردد     ( 0)پیوسرت شرمار    الو  برر پرر نمرودن برگره مرخصری      ع

 اقدام نماید.

 

 : استعالجی مرخصی

چنانچرره برررای هررر رارمنررد م ررکه خاصرری پرریش آیررد ررره میبررور برره گرررفقن مرخصرری   

 باید تحت هر شرایطی به مسئوب مربوطه اطالع دهد. اسقعالجی شود

روز باشررد ورارمنررد مو ررت اسررت نسررخه    3تررااگررر مرردت اسررقعالجی فرررد حرردار ر    

توسررط ریررم بیمارسررقان تاییررد شررود و  اسررقعالجی خررود را برره واحررد دبیرخانرره برررد  تررا

 ساعت به واحد رارگزینی ارساب گردد. 84حدار ر  رف مدت  

اجقمرراعی  حقرروق فرررد از واحررد تررامینروز باشررد  3چنانچرره مرردت اسررقعالجی بی ررقر از 

واحررد رررارگزینی و مسررئولین  ند حقمررا بایسررقی برره  برره وی پرداخررت خواهررد شرردورارم 

 اطالع دهد. مربوطه
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افرادررره م ررموب صررندوق ییرتررامین    روز(3جاررت ایررن نرروع مرخصرری هررا )بی ررقراز   

معاونرت درمران مراجعره نمرود      اجقماعی ) رسمی هرا وطرحری هرا( در ابقردا بایسرقی بره       

امررا م ررمولین  اییررد رمیسرریون پزشررکی وبرره واحررد رررارگزینی مراجعرره نمایررد.ز تپررم ا و

( رپرری اسررقعالجی را برره رررارگزینی داد  و    8و 3اجقمرراعی ) پیمررانی وتبصررر     تررامین

ترامین اجقمراعی جارت مارر و تاییرد ارسراب نمرود  و        به واحد یرامرت از دسرقمزد   سپم 

حقمررا رپرری برگرره اسررقعالجی ماررر شررد  را برره رررارگزینی جاررت ببررت در سررواب  ارایرره  

 دهند .

حساسریت مردت رره مرخصری اسرقعالجی در یرا مرا  ارا ره          )قابه شرر است با توجه بره 

ترراریی دقیرر  و صررحیا  برره ایررن واحررد ضررروری اسررت ودر ییررر ایررن صررورت خررود فرررد   

 پاسخگو می باشد. (

  روز تعطیرره و ییررر تعطیرره جررز سررواب  اسررقعالجی فرررد     رلیرره اسررقعالجی هررا در

اب سررقت اسررقعالجی دریررا سرر منظررور مرری گررردد)در رارانرره تررابیر گررذار اسررت ( و 

 روز می باشد.011راری برای هر رارمند 

 

 مرخصی اضطراری:

 یاسقحقاق یعالو  بر سقت مرخص یاضطرار یاز هفت روز مرخص یپرسنه ح  برخوردار

 باشد . ینم یدباز خر یا شخیر  مذرور قابه یساالنه را دارند و مرخص

 الت : ازدواج دا   رارمند

 ب : ازدواج فرزند رارمند

 شامه : همسر و فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر یا: فوت بسقگان درجه  پ
 

           مرخصی ازدواج :شامه پرسنلی رره شرایه برود  انرد از تراریی عقرد بره مردت دوسراب

مرری تواننررد از مرخصرری ازدواج بررا احقسرراب تعطرریالت مررابین مرری باشررند.باارا ه       

 مسقندات به رارگزینی

    : روز بررا  1از زمرران فرروت تررا چالرر   برره مرردت    مرخصرری فرروت اقرروام درجرره اوب

 احقساب تعطیالت مابین و ارا ه مسقندات به رارگزینی می باشند.
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      روز بررا احقسرراب  01مرخصرری مراقبررت از همسررر: از زمرران تولررد فرزنررد برره مرردت

 تعطیالت مابین با ارا ه مسقندات به رارگزینی جات پرسنه می باشد.

 

 (:پاسی)ساعت یمرخص
 و شرود  مری  محسروب  اسرقحقاقی  مرخصری  از جز ری  هر   روز یرا  از رمقرر  مرخصری 

 . باشد می ساب یا طوب در روز 12 این مرخصی از اسقفاد  مدت حدار ر

  : الف: پاس شخصی 

 3هررر رارمنررد حرردار ر درهرررروز ررراری میرراز برره اسررقفاد  از پررا  سرراعقی برره مقرردار    

میرزان پرا  سراعقی    ساعت می باشد. )نصرت ررارررد روزانره فررد(در صرورت رره        1.1الی

از ایررن مقرردار بی ررقر شررود فرررد مو ررت اسررت جاررت آن روز راریویررا روز مرخصرری     

 اسقحقاقی رد نماید.

میراز بره خرروج     تاییرد مسرئوب بخرش و دفقرر پرسرقاری     رارمند  مو ت است ره بعرد از  

 از بیمارسقان می باشد.) انگ ت خود را خروج و بعد از آمدن از پا  ورود نماید(

سرراعت پررا  یررا روز از  4برره ازای هرررای شخصرری فرررد ببررت شررد  و تمررامی پررا  هرر

 مرخصی اسقحقاقی فرد رسر می گردد.

یچ رارمنرردی  تحررت هرریچ شرررایطی حرر  خررروج از بیمارسررقان را برردون  زدن انگ ررت هرر

 .  جات پا  ساعقی را ندارد

درصورت رویت موارد فوو  واالوالو وا وگ بانیوابی یوا ایون نارنخواد یرخوورد         

 خواهگ شگ.

 

 پاس اداری: ب: 

 پا  اداری از مرخصی فرد رسر نخواهد شد و سقت ساعقی ندارد  

 

 ج: پاس شیر:
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پاس شیر یرای موادرابی نوف فردبوگاد دیور دو سوان داربوگ و شوواهی شویر یوف          

پرا  شریر از   وا گ نارشزیخی ارائف داده ابگ،رودی یو  سوا ت لع وی موی شیورد.      

 مرررز باداشرقی رره فرزنرد شرما     از  مرخصی رسرر نخواهرد شرد گرواهی شریر بایرد ابقردا       

گرفقرره شررد  و پررم از ماررر شرردن توسررط مررررز باداشررت برره    دارد پرونررد  وارسررن و...

 می توانید از این امقیاز اسقفاد  نمایند.   و منابع انسانیواحد 

نیرازی   و فررد در گررو  شریردهی قرارمری گیررد و     منرابع انسرانی  باتحویه مدارک فروق بره   

سراعت  0د نمری باشرد چرارره سیسرق  بره طورخودررار      به ببت پا  شریر درسیسرق  تررد   

سرراعت درشرریفت شررم برره صررورت شررناور پررا  شرریر 1را درطرروب شرریفت صرربا وعصررر و

 درنظرمیگیرد.

 

 ی:روند ارتقاء رتبه و طبقات شغل

 
 : ینارمخگاد در الیقات شغ  یبحوه ارلقا

 ساب سواب   1هر  یباشد به ازا یم یپل آناا فوق د یلیره مدرک تحص ینیجات شایل

 یم 4 طبقه رنند یداتوانند ارتقاء پ یره م یطبقه و حدار ر تعداد طبقات یا یتیرب

 باشد .

 ساب سواب   8هر  یباشد به ازا یم یآناا رارشناس یلیره مدرک تحص ینیشایل جات

 . یابندارتقاء  01توانند تا طبقه  یطبقه و حدار ر م یا یتیرب

 طبقه و حدار ر تا  یاهر چاار ساب  یبه ازا یسانمفوق ل یلیبا مدرک تحص شایلین

 . یابند یارتقاء م 00طبقه 

 طبقه و حدار ر تا  یاساب  8هر  یبه ازا یحرفه ا یدرقر یلیبا مدرک تحص شایلین

 . یابند یارتقاء م 01طبقه 

 به   یندنما یخدمت م یافقهو باالتر ره در مناط  رمقر توسعه  یم ایه راردان شایلین

 یدر ارتقا یهساب تعی یابه بعد از  44/0/0 ییاز تار یساب سابقه تیرب یاهر  یزاا
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هر دو  یبه ازا یسانمل یلیراررنان با مدرک تحص یعنیشوند . (  یطبقه برخوردار م

 .رنند یداطبقه باالتر ارتقاء پ یا توانند به یم متساب سابقه خد

 
 

 طبقه              
 مدرک تحصیلی

0 1 3 8 1 6 1 4 1 01 00 01 03 08 

          24 18 12 6 0 پایان دور  ابقدایی

         25 20 15 10 5 0 پایان دور  راهنمایی

        25 20 15 10 5 0  پایان دور  مقوسطه

       25 20 15 10 5 0   راردانی

     24 20 16 12 8 4 0    رارشناسی
    24 20 16 12 8 4 0     رارشناسی ارشد

  24 20 16 12 8 4 0      درقر عمومی

  24 20 16 12 8 4 0       درقر تخصصی

 

 مقررات جهت ارتقاء رتبه :قوانین و 
 طیخرردمات ر رروری در صررورت تحقرر  شرررا تیریرارمنرردان شررایه م ررموب قررانون مررد

 یطبقه شغل ایبه  ریز

 : ابندی یدر جدوب ح  شغه ارتقا م باالتر

 انیر پا یلیآنارا مردرک تحصر    یلیاحرراز تحصر   طیرره شررا   یمیموعه م رایل  نیشایل .0

 ایر بره ازای هرر شرش سراب سرابقه       ایر ورودی  طبقره  برود  اسرت برا    ییدور  ابقدا

 . ابندی یارتقا م 1طبقه و حدار ر تا طبقه 

 انیر پا یلیآنارا مردرک تحصر    یلیاحرراز تحصر   طیرره شررا   یمیموعه م رایل  نیشایل .1

 ایر بره ازای هرر پرنا سراب سرابقه       ایر ورودی  طبقره  بود  اسرت برا   ییدور  راهنما

 . ابندی یارتقا م 6طبقه و حدار ر تا طبقه 

باشرد برا طبقره ورودی دو بره      یمر  پل یر رره مردرک آنارا د    یمیموعه م ایل نیشایل .3

 ایازای هر پنا ساب سابقه 
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 . ابندی یارتقا م 1و حدار ر تا طبقه  طبقه

باشرد برا طبقره ورودی سره بره ازای       یمر  یآنارا رراردان   یلیره مدرک تحصر  ینیشایل .8

 . ابندی یارتقا م 4تا طبقه  حدار ر طبقه و ایهر پنا ساب 

باشرد برا طبقره ورودی چارار و      یمر  یآنارا رارشناسر   یلیرره مردرک تحصر    ینیشایل .1

 . ابندی یارتقا م 01طبقه و حدار ر تا طبقه  ای به ازای هر چاار ساب سابقه

باشرد برا طبقره     یهمقرراز مر   ایر ارشرد   یآنارا رارشناسر   یلیره مدرک تحصر  ینیشایل .6

 00طبقرره و حرردار ر تررا طبقرره  ایررسررابقه  سرراب ورودی پررنا و برره ازای هررر چاررار

 . ابندی یارتقا م

باشرد برا طبقره     یهمقرراز مر   ایر آنارا درقررای حرفره ای     یلیره مدرک تحص ینیشایل .1

 01طبقرره و حرردار ر تررا طبقرره  ایررسرراب سررابقه  چاررار ورودی شررش و برره ازای هررر

 . ابندی یارتقا م

 یمرر یآناررا درقرررای تخصصرر یلیررره مرردرک تحصرر ینیپزشررکان مقخصررد و شررایل .4

طبقره و حردار ر    ایر هرر چارار سراب سرابقهو      ازای باشد با طبقه ورودی هفرت و بره  

 یبره شررر اسرت جارت ارتقرا طبقره سرنوات تیربر         الزم. ابنرد ی یارتقا مر  03تا طبقه 

 . ردیگ یمورد اسقفاد  قرار م

 

رتبرره مقرردماتی قرررار دارنررد. بررا داشررقن   پیمررانی در برردو ورود درو رلیرره پرسررنه رسررمی 

 "شرایط  به) پایهو ارشد وخبرر  و عرالی( رتبره سروق مییابرد . ) رتبره خبرر  و عرالی صررفا         

 تعل  می گیرد. ( م ایه رارشناسیبه 

     یوور سووف شوورت ارلقووای رلیووف ی مقووگمالی یووف پایووف جنووت م ووا 

 :نارشخاسی

 311ساعت آموزش 

 61 درصد نمر  رضایت مسئوب و مدیریت 

 4 ساب سابقه خدمت 

      سووف شوورت ارلقووای رلیووف ی مقووگمالی یووف پایووف جنووت م ووا

  نارشخاسی:
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 311ساعت آموزش 

 61 درصد نمر  رضایت مسئوب و مدیریت 

 6 ساب سابقه خدمت 

         سووف شوورت ارلقووای رلیووف ی پایووف  یووف ارشووگجنت  م ووا

 : یرنارشخاسی

 111ساعت آموزش 

 11 درصد نمر  رضایت مسئوب و مدیریت 

 11 ساب سابقه خدمت 

    نارشخاسیسف شرت جنت ارلقای رلیف ی پایف  یف ارشگ م ا: 

 111ساعت آموزش 

 11 درصد نمر  رضایت مسئوب و مدیریت 

 01 ساب سابقه خدمت 

  نارشخاسیارلقای رلیف ی ارشگ یف خیره م ا   سف شرت جنت: 

 111ساعت آموزش 

 41 ساب منقای به زمان اسقحقاق رتبه قبلی   6میانگین نمر  ارزشیابی 

 04 ساب سابقه خدمت 

   نارشخاسی سف شرت جنت ارلقای رلیف ی خیره یف  الی م ا: 

 011ساعت آموزش 

 41 اسقحقاق رتبه قبلیساب منقای به زمان  6میانگین نمر  ارزشیابی 

 18 ساب سابقه خدمت 

  صررفحه تایرره 011سرراب خرردمت در حررداقه  18مسررقند تیربرری رارمنررد در طرری

سراب خردمت خرود بره چره چیرز        18و تنظی  شرود .)منظرور: یرا فررد در طری      

ارزند  رسرید  اسرت . رلیره ی تیربیرات رسرم شرد  در طری خردمت  رره مری           

 تواند جات پرسنه جدید رارامد باشد (

  توسررط رارمنررد الزامرری اسررت ررره  1رتبرره ی عررالی تکمیرره فرررم شررمار  جاررت

 صفحه می باشد.011راهنمای جزییات مسقند تیربی در 
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 یاحقوق و مزا
 یو الر  یمابیپ ی،نارنخاد رسم یایو مزا  قو 

بررر اسررا  قررانون  یو طرحرر یمررانیپ یوراررنرران رسررم یررایپرداخررت حقرروق و مزا نظررام

راررنران ترا    یرن ا یرای . قرانون پرداخرت حقروق و مزا    یررد گ مری  خدمات ر روری صرورت  

 یررنا یررایررررد حقرروق و مزا مرری یررتازقررانون اسررقخدام ر رروری تبع  44قبرره از سرراب 

هررای حرر  شررغهو حرر  شررایه وفرروق العرراد  شررغه وتفرراوت        یررق راررنرران شررامه آ 

 یررارو نوبرت رراری و فروق العراد  جرذب مر        یالعراد  بردی آب و هرواو سرخق     ی وفوقتطب

 باشد .

هرا بره    یتو مسرئول  یتو را  یچیردگی و پ یرت م رایه برر اسرا  اهم    یره رل شوغ  :   ی

 . یابند یم اخقصاص از طبقات جدوب ح  شغه یکی

 یررهوو پا یهررا حرردار ر در پررنا رتبرره : مقرردمات یژگرریررردام از م ررایه مقناسررم بررا و هررر

از طبقررات  یکرریشرروند و هرررردام از رتبرره هررا برره  مرری طبقرره بنرردی یارشرردو خبررر  وعررال

و  یمقرردمات رتبرره مربرروط در برردو اسررقخدام در  ین. شررایل یابنررد یاخقصرراص مررجرردوب 

 یو در طروب دور  خردمت برر اسرا  عروامل      یرنرد گ یمربروط قررار مر    یطبقره شرغل   یناول

دور   یماررارت هرراو انیررام خرردمات برجسررقه طرر یشافررزا یررزانم خالقیررتو ابقکررار و یرررنظ

هرای م رایه    یژگری و....مقناسرم برا و   رجروع  اربراب  یتجلرم رضرا   یرزان م یوهای آموزش

 یراز مرورد ن  خردمت  حرداقه مردت سرنوات    یرسرم شرد  و طر    یرازات و حسم امق یابیارز

 یطو افررادی رره عرالو  برر شررا      یابنرد  یارتقرا مر   یو ارشردو خبرر  و عرال    یهبه رتبه های پا

اسرررقخدام از تیربررره و مارررارت الزم برخررروردار هسرررقند طبررر      بررردود در یعمررروم

از رتبره هرای براالتر قررار      دریکری  از رتبره هرا معراف و    ینمرودن برخر   یدسقورالعمه از ط

 .یرندگ یم

 . یابد یو باالتر اخقصاص م یفقط به م ایه رارشناس یهای ارشد و عال رتبه

مارارت وسرنوات    یودور  هرای آموزشر   یالتوتحصر  یرر نظ یبرر اسرا  عروامل    ینشایل یهرل

 گردند . یشایه بار  مند م یازح خدمت و تیربه از امق

را دارا باشررند  یقبرره از اسررقخدام سررابقه رررار در بخررش خصوصرر یکررهراررنان-0 توضرریا

 یررا یمررانیرا دارا باشررند پررم از اسررقخدام بصررورت پ قررراردادی سررابقه رررار بصررورت یرراو 
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خرردمت خررود را رقبررا  سررنوات تقاضررای احقسرراب یدرخواسررق یطرر یسررقیبررا  ی رریآزما

 رره در آن نروع شرغه شررر شرد       یحقروق  یرز ر یاههشرد  سر   یره اعالم نمود  و فررم تکم 

بابرت مردت پرداخرت     یمره و بره همررا  سرابقه ب    یافرت خرود در  یاز محه رار قبلر  باشدرا

 قبه از اسقخدام را به یمهح  ب

در صررورت  ینررددان ررگا  ارا رره نما یرریاجرا یقررهجاررت طررر  در رم ینیرررارگز واحررد

 ی ران ا ییربر مردت بره سرنوات ت    یرن مرذرور ا  رمیقره  سواب  مرورد بحرت توسرط    ییدتا

قابره   بازن سرقگی  بره لحرا    یراررنران رسرم   یگرردد. ضرمنا سرواب  تیربر     یاضافه مر 

 قبوب نخواهد بود.

 یبرراالتر مرر یلیخرردمت موفرر  برره اخررذ مرردرک تحصرر یندر حرر یکررهراررنان -1 توضرریا

ارا ره نمرود  و    ینیخرود را بره واحرد ررارگز     تحصریالت  یران پا یگرواه  یستبا یگردند م

مرذرور را پرم از    گواهیواحرد  یرن . ا ینرد نما را رقبرا اعرالم   ای اعماب مردرک خرود  تقاض

 یریتدان ررگا  برره مررد یرریاجرا یقررهمربوطرره جاررت طررر  در رم ینمسررئول یررهاخررذ نظر

 یلیبسرقه بره ارتبراط رشرقه تحصر      یقره رم یرن .ا یرد نما یدان گا  ارسراب مر   انسانی منابع

ای اعررالم  صورتیلسرره یرا طرر ییررهو نق اقرردام ردآن ییرردیانسرربت برره تا یبررا رشررقه شررغل

اعمراب   حکر   نسربت بره صردور    ییرد در صرورت تا  ینیو سرپم واحرد ررارگز    یرد نما یم

 یدان ررگا  مبنرر یرریاجرا یقررهرای رم یکه.در صررورت یرردنما یاقرردام مرر یلیمرردرک تحصرر

 گردد . یرقبا به رارمند اعالم م ییهباشد نق یلیتحص مدرک بر رد سواب  و

( رره حقروق    یریتبر پرداخت هرای )حر  شرغه و حر  شرایه و فروق العراد  مرد         عالو 

 یبره رارمنردان قابره پرداخرت مر      یرر بره شرر  ز   هرایی  شود فروق العراد    یم یبابت تلق

 باشد :

:راررنران شرایه در    و یوگی بب و هووا   یافتوف فو  العاده مخاالی نمتور لوسوعف    .0

 و بد آب یافقهمناط  رمقر توسعه 

محرره خرردمت و بررا توجرره برره درجرره بنرردی آب و  یررتمحروم یمهرروا بررر اسررا  ضررر و

 هوای محه خدمت از فوق العاد 

 گردند . یبرخوردار م مذرور



 

12  

 بیمارستان قمر بنی هاشم )ع( جوین

 

مقناسرم برا سرطا تخصرد و مارارت و       ی:بررای م رایه تخصصر    فو  العاده شوغ   .1

بررازار رررار برررای م ررایه تررا سررطا    یطو شرررا هررا یتو مسررئول یتو ررا یچیرردگیپ

 امقیررازو 0111و برراالتر  یو برررای م ررایه همسررطا رارشناسرر  یررازامق 111 یررراردان

 گردد . یم یینتع یازامق 1111برای م ایه باالتر حدار ر 

رره حقرروق بابررت و فروق العرراد  هرای م ررموب رسررور     ی:در صررورت یوویلفواوت لطی  .3

 از یاهر  یبازن سقگ

ترا   یابرد نمودنرد رراهش    یمر  یافرت در یو مقرررات قبلر   ینره به موجرم قروان   رارمندان

منردرج   یالعراد  هرای م رموب رسرور بازن سرقگ      فروق  )حقروق و  یقبلر  یرافقی در یزانم

و برررای رارمنررد  تطبیرر  ( برره عنرروان تفرراوت 0341سرراب  ینیحکرر  رررارگز یندر آخررر

 شرد  و برا   یرارمنرد بابرت تلقر    یدر حکر  حقروق   یر  تفراوت تطب  یرن شود. . ا یمنظور م

 یرن نخواهرد برود ا   یرز هرای بعردی ن   یشهای بعدی مسقالا ن رد  و مرانع از افرزا    ارتقاء

مررالک عمرره قرررار گرفقرره  یررزوی ن یفررهو  یررا یبازن سررقگ حقرروق تفرراوت در محاسرربه

 است.

: مقناسررم بررا درصرد جانبررازی و مرردت خرردمت داوطلبانرره   یثووارشریفووو  العوواده ا .8

و سررقت  یررردگ یبرره فرزنرردان شرراهد تعلرر  مرر همچنررین در جبارره و مرردت اسررارت و

 0111آن  امقیرراز برره بعررد 10سرراب  ینباشررد . برررای مسررقخدم یمرر 0111آن  یررازامق

 باشد. یم

ررار   یطمحر  یطشررا  ی: فروق العراد  سرخق   نوار  یطمحو  یطشرا یفو  العاده سخت .1

 یباداشررق یطشرررا یررتررره بررا وجررود رعا گیرررد یتعلرر  مرر یم ررایل یانبرره مقصررد

 قرررار عرروار  نررامطلوب یررا یماریاررامربوطرره شررایه در معررر  ابررقال برره ب  یمنرریوا

عروار  نرا مطلروب     یرا  یمراری آنران احقمراب برروز ب    یتو را  یرت ماه ینکها یاگرفقه و 

 بدنباب داشقه باشدو مقناسم

در  یررازامق 16آن از حررداقه  یررازرررار امق یسررخق یررزاننرروع بخررش محرره خرردمت و م بررا

گررردد .  یمرر یررینتع یررژ در بخررش هررای و یررازامق 0111واحرردهای اداری تررا حرردار ر 

باشرند بره    یمر  بیمارسرقان  یرا اح ی در تر  یتبررای عورو   یره دارای ابالغ رقبر  یراررنان
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گرردد رره در حراب حاضرر      یاضرافه مر   ی ران ررار ا  یسرخق  یراز بره امق  یازامق 041 یزانم

 نخواهد شد . ی قرب یازامق 0111 از سقت آن

: برا توجره بره گسرقرش روز افرزون رراربرد اشرعه )پرتوهرا(          فو  العاده  وی اشوعف   .6

آور اشررعه و برره  یررانراررنرران در برابررر ابرررات ز حفا ررت در امررور مخقلررت و ضرررورت

دارنرررد  قررررار در میررراورت مسرررقمر پرتوهرررا یرررارررره در معرررر  و  ینیمسرررقخدم

 یررتو اسررقفاد  از معاف یحرر  اشررعهو رسررر سرراعات رررارو مرخصرر یررهاز قب یالتیتسررا

هررر دسررقگا  و براسررا  دسررقور   یانررر ی اتمرر رمیسرریون یماز تصررو پررم یخرردمق

 گردد یاعطاء م یرانا یسازمان انر ی اتم یاالعمه شمار  

ررره در میرراورت  یررره در معررر  پرتوهررا قرررار دارنررد گرررو  )الررت( و راررنرران راررنرانی 

 پرتوها قرار دارند گرو 

 شرد  توسرط   یرین شوند. فروق العراد  ررار برا اشرعه براسرا  درصرد تع        ی)ب( شناخقه م

م ررموب رسررور  یررایاز میمرروع حقرروق و مزا درصرردی مربوطرره و براسررا  یسرریونرم

 قابه پرداخت است . یبازن سقگ

پرداخررت فرروق العرراد  رررار بررا اشررعه پرداخررت  0دسررقورالعمه شررمار   6براسررا  مرراد  

 فوق العاد  رار با اشعه فقط تا

 یاسرقعالج  یرا  یاسرقحقاق  یدر مرخصر  یرا ه فرد به ررار برا اشرعه اشرقغاب دارد و     ر زمانی

 یاز ررار برا اشرعه بره سرر مر       یناشر  یاسرقعالج  مرخصری  یرا در سراب و   یکما حدار ر تا 

 . یردگ یبرد تعل  م

بره رارمنردان مررد شرایهو بازن سرقه        ائ وف مخوگی و او د :   یخوف نم  هز نارنخاد

 یباشرند پرداخرت مر    یهمسرر و فرزنرد مر    دارای قرانون رره   یرن و از رار افقاد  م موب ا

 شود .

اوالد از قررانون مررذرور  ینررهسررقت تعررداد فرزنررد برررای رمررا هز  10. از سرراب 0 تبصررر 

 است . ید حذف گرد

رننرد ترا    یبنرد اسرقفاد  مر    یرن ا یرای . حدار ر سن بررای اوالد شررور رره از مزا   1 تبصر 

 ساب تمام . 11بودن فرزند تا شایه  یری و یهساب و به شرط ادامه تحص 11
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.  یسررقت سررن یررت. اوالد انررام مررادام ررره شرروهر نداشررقه باشررند برردون رعا  3 تبصررر 

ررره اوالد انررام آنرران ازدواج و سررپم    راررنررانی اوالد برررای ینررهبرقررراری میرردد هز 

 .باشد یمقارره نمود  است پم از ارا ه مسقندات قابه پرداخت م

.رارمنرردان زن شررایهو بازن سررقه و از رررار افقرراد  ررره دارای همسررر نبررود      8 تبصررر 

معلروب باشرند    یرا همسرر آنران از ررار افقراد  و      یرا  مطلقره باشرد (و   یا)همسر فوت ررد  

 یررنا صررورتیکه شرروند و در یعا لرره منرردی باررر  منررد مرر   ینررهرمررا هز یررایاز مزا

مخررارج فرزنرردان خررود  مقکفرره ییبرره تناررا یصررال رارمنرردان بررر اسررا  رای مراجررع ش

افررراد در  یررهقب یررنشرروند . ا یباررر  منررد مرر یررزاوالد ن ینررههز رمررا یررایباشررند از مزا

حورانت فرزنردان و نفقره آنران برر       دادگرا   ره میددا ازدواج رننرد و برابرر حکر     یصورت

 در خصوص فرزندان تحت تکفه خود از رما یردعاد  آناا قرار گ

 گردند . یاوالد برخوردار م هزینه

 یررربطش یمراجررع پزشررک یدبرره ت ررخ ی. فرزنرردان معلرروب و ازرارافقرراد  رلرر 1 بصررر ت

 باشند . ینم مزبور یسقت سن یتم موب محدود

نامره اداری و   ینآ ر  18مراد    01بره اسرقناد بنرد     امخوا :  یئوت فو  العاده جذب ه .1

 یررراخرردمت پزشررکان و پ ینو م ررمول پیمررانی و یبرررای راررنرران رسررم یاسررقخدام

 وحر   مسرقمر م رقمه برر )حر  شرغه      یرای حقروق بابرت و مزا   % 31پزشکان بماخذ 

شرود . الزم بره    یررار( پرداخرت مر    یو سرخق  ی رارگری وا یریتشایهو فوق العراد  مرد  

فروق العراد  قابره پرداخرت      یرن بودجره مربوطره ا   اعقبرار ین شرر اسرت درصرورت ترام   

 خواهد بود .

 یرر شرود رره در نوبرت هرای ی     یپرداخرت مر   ی: بره راررنران   فو  العاده بویوت نواری   .4

باشرند   یمر  یفره وقرت و مسرقمر ملرزم بره انیرام و       تمرام  یبره صرورت گردشر    مقعارف

 باشد : یم یهمقعارف شامه موارد ش یرهای ی نوبت

 (شم – عصر –) صبا یمنظ  چرخ  یسه نوبق 

 ( شم –منظ  ) صبا  یچرخ  یدونوبق 

 ( شم –منظ  ) عصر  یدو نوبق 

 صبا( -منظ  ) شم  یدونوبق 
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 دا   )عصر ( ینوبق یا 

 دا   )شم ( ینوبق یا 

 چند حالت از حاالت فوق بصورت مقناوب. یادو  یمترر 

فرروق  ینرردنما یمرر یررتصرربا و عصررر فعال یهررای دو نرروبق یفتررره در شرر یراررنرران برره

 .یردگ یالعاد  نوبت راری تعل  نم

سروم   یرا اسرت رره حرداقه     ی( شرامه راررنران   یمرنظ  چرخ ر   ی)سه نروبق  نوبقکاری

صرربا و عصررر   یفترا در دو شرر یشررم و مررابق  هررای یفتاز رررارررد خررود را در شرر  

 . یندسپری نما

 یررادرصررد و  ی ررقریندا رر  )شرربکار( ب ینرروبق یررانوبررت هررای ررراری فرروق  ینبرر در

فروق العراد  بررای     یرن باشرد .مبلرا ا   یرا دارا مر  درصرد  یندا   )عصر ررار ( رمقرر   ینوبق

بررود  و بررر    ابتتررارنون درصرردی  44از سرراب  یو طرحرر یمررانیو پ یراررنرران رسررم 

 شد  است . یینتع 41اسا  درصد نوبت راری در ساب 

فروق العراد  بره شرر       یرن اسرقفاد  از ا  یطشررا  اد مطو  :  یوت العواده محروم  فو  .1

 باشد : یم یرز

      یدندانپزشررک یو) پزشررک یداشررقن مرردرک درقرررا در رشررقه هررای گرررو  پزشررک 

 دارو سازی علوم یدامپزشک

 آزمای گاهی ) 

 و ...( نداشقه باشد . ی گا )اع  از مطمو داروخانهو آزما یتخصص یرار انقفاع 

  اداری یردر ساعات ی یساعت رار اضاف 61انیام 

 یمرره بصرورت پررر    یپرداخرت فروق العراد  مرذرور بره پزشرکان عمروم        ینکره ا توضیا

 باشد . یخاص خود م دسقورالعمهباشند تابع یم غوب بکار م
 

 ساالنه( یابیعملکرد ساالنه )ارزش یابیارز
 یو راررنرران خررود را طرر   یرانمررد  یسررقگیدان ررگا  مکلنفنررد شا  یاجرا رر واحرردهای

آن را در  یاقرررار داد  و نقرررا  یابیو ارزشرر  بررسرری  مررنظ  و مسررقمرو مررورد    ینرردی فرآ

 یرابی ارز یا. نقرا  دهنرد  اطرالع  ینفعران ببرت و بره ش   ینیررارگز  و نررم افرزار   یپروند  پرسنل
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 دور گررذار خواهررد بررود . یرآنرران ترراب یررافقیدر یررایو مزا یاسررقخدام یتسرراالنه در وضررع

 . باشد یاسفند ما  همان ساب م یانما  هر ساب تا پا یناز اوب فرورد یابیارزش

  م کرد یاییفرم های ارد ی لکم بحوه

مربرروط  یررازامق 81باشررد ررره  یمرر 011 یررابیدر هررر سررطا ارز یرراز: میمرروع امق یازهرراامق 

 است . یمربوط به شاخد های عموم یازامق 61و یبه شاخد های اخقصاص

رننررد )  یررابیو توسررط ارز یررهشرروند  تکم یررابیعملکرررد توسررط ارز یررابیهررای ارز فرررم

 شود . یم یید(تامسئوب واحد

 یعملکرررد آناررا در پررنا سرراب مقرروال  یررابیارز یررازررره میمرروع امق یو رارمنرردان مرردیران

برار در طروب خردمت (     یرا )حردار ر   یقیت رو  یشرغل  یکطبقره درصرد باشرد    41حداقه 

 شوند . یبرخوردار م

 

 : خدمت از خروج مقررات و ضوابط

 : بازنشستگی
به  یو به موجم حک  رسم یعبارت از آن است ره رارمند طب  ضوابط و مقررات قانون

 اسقفاد  رند یبازن سقگ ینا ه شود و از مسقمر یافقخار بازن سقگ

 باشد : یم یهب ر  ش یبازن سقگ یطاز شرا برخی

 یدساب سابقه خدمت دارند بازن سقه نما یموسسه مکلت است رارمندان خود را ره س -

ساب سابقه  11ساب سن و حداقه  61تواند رارمند خود را با داشقن حداقه  یموسسه م -

 یدروز حقوق بازن سقه نما 11خدمت را با حداقه 

 یاگردند به ازاء هر ساب خدمت  یفوت م یاره بازن سقه و از رار افقاد  و  یراررنان به -

 یساب پرداخت م یمسقمر تا س یایحقوق و مزا ینما  آخر

 گردد .
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 : انتقال

 واحردهای  بره  رسرمی  حکر   صردور  برا  رارمنرد  خردمت  محره  جابیرایی  از است عبارت

 سواب  حفظ با دولقی دسقگاهاای و موسسات سایر یا و دان گا  پوشش تحت

 خدمت

 آ رین  طبر   جابیرایی  شررایط  واجرد  رره  انققراب  و نقره  مققاضری  نیروهای درخواست -

 ) فصلی بصورت ( ما  سه هر باشند می دان گا  انققاالت و نقه نامه

 .گردد می ارساب دان گا  انسانی منابع و سازمان توسعه محقرم مدیریت به

 : بازخرید

 و گرردد  قطرع  خردمقی  دسرقگا   برا  رارمنرد  اسرقخدامی  رابطره  رره  اسرت  آن از عبرارت 

 . شود بازخرید آنان خدمقی سواب 

 : اخراج

 تخلفرات  بره  رسریدگی  هرای  هیرات  احکرام  اجررای  در رارمنرد  رره  اسرت  آن از عبرارت 

 دا   بطور موسسه در وی خدمت به شیصال  مراجع قانونی آراء یا و اداری

 . شود داد  خاتمه

 

 یادارتخلفات 

 است: یریف قرار د یادار لخ فات

   یادار یا ی.اعماب و رفقار خالف شئون شغل0

 و مقررات مربوطه  ین. نقض قوان1 

آنارا   یدر انیرام  امرور قرانون    یرتراخ  یرا انیرام نردادن    یرا در ارباب رجروع   یقینارضا ییاد.ا3

   یهبدون دل

 ی یتتامت و افقرا و هقا ح یراد.ا8

 ی.اخاش1 

 .اخقال 6 
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و مقرررات نسربت بره     ینقروان  یدر اجررا  یادار یرر روابرط ی  یرا اعمراب یرر     یا یض.تبع1 

 اشخاص

 ی. ترک خدمت در خالب ساعات مو ت ادار4 

 تکرار خروج از آن بدون رسم میوز یاوود به محه خدمت  یر. تکرار در تاخ1 

 یدولق خسارات به امواب یرادو ا ی. تساما در حفظ امواب و اسناد و وجو  دولق01   

   یاسرار و اسناد محرمانه ادار ی. اف ا00 

 یگانهمیاز با اتباع ب یر. ارتباط و تما  ی01 

 یادار یتباالتر در حدود و ا یمقاماا یدسقورها یاز اجرا یچی. سرپ03   

 محوب شد    یتدر انیام و ا یساه انگار یا ی. ر  رار08   

 در ندادن گزارش تخلفات رارمندان تحت امر یرانروسا و مد ی. ساه انگار01 

   یگزارش خالف واقع در امور ادار یا ی. ارا ه گواه06 

اخررذ هرگونرره  یرراشررد   یررینو مقررررات تع یناز آنچرره در قرروان یررری ی. گرررفقن وجرروه01 

 شود.  یم یتلق یره در عرف رشو  خوار یمال

 ی از تسرل  یخروددار  یرا آن را ندارنرد   یافرت رره حر  در   یمدارک بره اشخاصر   ی . تسل04 

 آن را ندارند.  یافتره ح  در یمدارک به اشخاص

 یخدمت در اوقات مقرر ادار یه. تعط01

   ینکردن حیاب اسالم یت. رعا11   

 یاسالم یرنکردن شئون و شعا یت. رعا10 

 و فروش مواد مخدر یدو خر یعو حمه و توز ی. اخقفا و نگادار11   

 به مواد مخدر یاداعق یا. اسقعماب 13   

   یقاتیو تحق یآموزش یسمت ها یبه اسق نا یگرد ی. داشقن شغه دولق18 

 یو امکانات و امواب دولق یشغل یتموقع یامیاز از شوون  یر. هرنوع اسقفاد  ی11   

 یدولق یا یمخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسم یا. جعه 16   

سررواالت  یو اف ررا یمرردارک و دفرراتر امقحرران  . دسررت بررردن در سررواالت و اوراق و 11   

 آناا   یضتعو یا یامقحان

 و برخالف ضوابط یازامق یا. دادن نمر  14 
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 یمقوال یاموجه به صورت مقناوب  یری یبت. ی11   

 یادار یت. سو ء اسقفاد  از مقام و موقع31   

معردوم ررردن    یرا  یبراز ررردن پارقارا و محروالت پسرق      یرا  یو احققاء و بازرسر  یت. توق30 

   یآناا و اسقراق سمع بدون میوز قانون

 یررا یبرره رارشررکن یگررراند یرراتحر یرراو واردار سرراخقن  یپرارنرر یعهو شررا ی. رارشررکن31 

 یهتحصرر یبرررا یفرررد یو اعمرراب ف ررارها یخسررارات برره امررواب دولقرر یرررادو ا یررر  رررار

   یقانون یرمقاصد ی

 یدر اعمرراب ف ررار هررا   یقررانون یررر. شررررت در تحصررن و اعقصرراب و تظرراهرات ی  33  

 یقانون یرمقاصد ی یهتحص یبرا یگروه

 ضاله ره از نظر اسالم مردود شناخقه شد  اند. یاز فرقه ها یکیدر  یت. عوو38   

 یرا  یرت و داشرقن فعال  یمنبرع خبرر   یرا با سراواک منحلره بره عنروان مرامور       ی. همکار31 

   یدادن گزارش ضد مردم

 یرراناد یبررر نفرر یاساسررنامه آناررا مبقنرر یرراررره مرامنامرره  ییدر سررازماناا یت. عوررو36  

 به نفع آناا  یتو فعال یطرفدار یااست  یالا

 به نفع آناا   یتو فعال یطرفدار یامحارب  یدر گروهاا یت. عوو31 

 یفراماسونر یالتدر ت ک یت. عوو34   

 

 پوشش طریقه

 خواهراد:

 دست و قرص صورت ین.       پوشش رامه بدن به جز رف0

 یدر انظار عموم یش.       عدم اسقفاد  از هرگونه آرا1

مناسررم جاررت پوشررش و عرردم اسررقفاد  از مررانقو تنرر  و   ی.       اسررقفاد  از رنرر  هررا3

 چسبان و روتا 

 یآالت در انظار عموم یور.       آشکار نبودن ز8
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 یرادراد:

 تن روتا  و  ینآسق یراهنتن  و پ ی.       عدم اسقفاد  از شلوار ها0

 نامناسم یو نوشقه ها یرتصاو یدارا ی.       عدم اسقفاد  از لباساا1

 نامناسم ی.      عدم اسقفاد  از الگوها و مدب ها3

 

 قوانین ومقررات مربوط به افرادجدیدالورود:

     ...بایسرقی در بردو ورود) بعرد از آمردن ابرالغ       پرسنه جدید الرورود یرا تبردیه وضرع و

مراجعره نماینرد درایرن واحرد فررد       منرابع انسرانی  بره واحرد    و تایید ریرم یرا مردیر(   

ارا ره نماینردو    منرابع انسرانی  باید مدارک خواسقه شرد  را جارت ت رکیه پرونرد  بره      

راهنمررایی هررای الزم جاررت مراجعرره  برره واحرردهایی از قبیرره تررایمکمو درآمرردو      

حسرابداریو حراسرت ودفقرر پرسررقاری وسرازمان ترامین اجنمرراعی صرورت مری گیرررد        

سرایر مکاتبرات توسرط ررارگزینی برا       نیرروی انسرانی  داز اعالم شروع بکرار توسرط   . بع

 دان گا  انیام خواهد گرفت.  

 کارگزینی جهت نیاز مورد مدارک 

 شرخد  ملری  ررارت  رپری  و  اصره  و همسرر  و شرخد  شناسرنامه  صرفحات  تمام رپی 

 در فررد  حورور  برا  م خصرات  فررم  تکمیره  و سرفید  پ رت  رنگری  عکرم  قطعه سه+ 

 رارگزینی واحد

 آن رپی عالو  به معافیت یا خدمت پایان رارت:  آقایان 

 طر  پایان رپی:  طرحی نیروهای پیمانی اسخدام  

 

 حراست جهت نیاز مورد مدارک 

 شرخد  ملری  ررارت  رپری  و  اصره  و همسرر  و شرخد  شناسرنامه  صرفحات  تمام رپی 

 حورور  برا  م خصرات  فررم  تکمیره  و سرفید  پ رت  رنگری  عکرم  قطعه سه+  همسر و

 شخد رارگزینی حک  رپی و حراست واحد در فرد

 آن رپی عالو  به معافیت یا خدمت پایان رارت:  آقایان 
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 طر  پایان رپی:  طر  نیروهای   

 

 مالی امور جهت نیاز مورد مدارک 

  شررمار  افققررا  و( اجقمرراعی تررامین) طرحرری و پیمررانی هررای نیرررو و رررارگزینی حکرر 

   ملی رارت و شناسنامه فقورپی و اجقماعی تامین در بیمه

 

فررم تسرویه حسراب را دریافرت      پرسرنه طرحری و...(  )بره ویرژ     * پرسنه جات پایان ررار 

روز قبره از اتمرام طرر  مری تواننرد اقردام رننرد( و پرم از تکمیره           هفرت نمایند)حداقه 

و ارسراب پایرران رررار وسررایر مکاتبرات توسررط رررارگزینی بررا دان رگا  انیررام خواهررد گرفررت    

  نامرره جاررت پیگیررری ودریافررت مرردرک اتمررام طررر  ازدان ررگا  برره     ودرناایررت شررمار

 رارمند داد  شد  وپیگیری های بعدی را شخصا بایسقی انیام  دهد.

 

 راهنمای سامانه تردد:
 ورود به سایت دانشگاه به آدرس  .1

www.medsab.ac.ir 

 

پررایین انقخرراب گزینرره امررور پرسررنلی در   .1

صرررفحه در قسرررمت مررردیریت منرررابع   

 انسانی
در صررفحه برراز شررد  گزینرره سیسررق  جررامع   .3

 پرسنلی را انقخاب می نمایید.

در صررفحه بعررد در قسررمت ورود برره سیسررق   .8

بررا وارد رررردن شررمار  ملرری برره عنرروان نررام   

 راربری و رمز عبور وارد  سامانه امور پرسنلی می شوید.

شروید و میقوانیرد ررارررد خرود را     در صفحه باز شرد  وارد سرامانه ترردد     .1

 م اهد  نمایید.

 

http://www.medsab.ac.ir/
http://www.medsab.ac.ir/

