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 مقدمه و پیشگفتار:

 جهزترینم بودن دارا فرض به حتی سازمان یک. آید می حساب به سازمان یک منبع ترین راهبردی و مهمترین انسانی نیروی

 موفق یدهد تعلیم و متخصص کار نیروی از گیری بهره بدون فناوری، ترین تهپیشرف از برخورداری ، تسهیالت و تجهیزات

 توانندب ای، حرفه های تیم و افراد تمام آن ی سایه در تا است فرآیندی شغلی های مهارت و دانش مستمر توسعه. بود نخواهد

 هب همواره آموزشبپردازند.  سالمت دماتخ بهتر ارائه به و داده گسترش بیماران نیازهای با مواجهه در را خود های توانایی

 قدانف و گیرد می قرار نظر مد ها سازمان مشکالت حل و عملکرد کیفیت بهبود جهت در مطمئن کارآمد، ایی وسیله عنوان

 . دهد می تشکیل را سازمان هر حاد و اساسی مسائل از یکی نیز آن

 االستخدام جدید کارمندان ساختن آشنا هدف با که شود می اطالق هایی آموزش به خدمت بدو توجیهی آموزش های دوره

 حقوق ، کشوری خدمات قانون کلیات ، استخدامی مقررات و قوانین ، آنها خدمت محل اجرایی دستگاه وظایف و اهداف با

  .گردد می اجراء و طراحی شغل تصدی برای اسالمی جمهوری نظام اساسی قانون ، کار محیط ، شغلی و فردی

 تاریرف الگوهای ، هنجارها ، ارزشها الورود جدید کارمند آن طی که است فرآیندی سازمانی پذیری جامعه اینکه به تعنای با

 می همسو آن با دانشگاه معیارهای و هنجارها پذیرش با و گیرد می فرا سازمان در نقش ایفای برای را سازمان مقررات و

 به هم و کارکنان مقدماتی معارفه و توجیه به هم خود کارایی و اثربخشی شافزای منظور به باید سازمان یک واقع در ، شود

 . بپردازد سازمانی فرهنگ با کارکنان آشنایی

 عاقط ، باشد کارا سازمان یک که مادام.  دارد سازمان وری بهره افزایش در مهمی نقش سازمانی پذیری جامعه کلی طور به 

 هب پایبندی و تیمی همکاری روحیه تقویت و ایجاد به منجر امر این تحقق و شد خواهد میسر سازمان آن اهداف به رسیدن

 تطمال میتواند سازمان یک در پذیری جامعه عنصر فقدان لذا.  داشت برخواهد در گروه اعضای بین در سازمانی های ارزش

 .  مایدن وارد سازمان آن بدنه به ، کارکنان وفاداری و سازمانی تعهد حیث از ناپذیری جبران

 ورهد برگزاری بسزایی نقش و اهمیت به توانمندسازی، و آموزش حوزه مقررات و قوانین طبق است ضروری راستا این در

 ایانش.  نمود اشاره دانشگاه االستخدام جدید کارکنان تمام برای الزامی دوره یک عنوان به« خدمت بدو توجیهی آموزشی»

 سطتو اختصاصی بسته تدوین و تهیه خصوص در متبوع وزارت سوی از آمده بعمل هماهنگیهای به عنایت با است ذکر

 .رددگ می ارائه و تدوین دانشگاه این توسط ذیل آموزشی بسته درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای
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 دانشگاه: ریاست پیام

 همکار جدید شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم؛ 

ت حضرت باری تعالی توفیق خدمتگزاری به جامعه  در حوزه سالمت  به شما عطا شده است ضمن اینک که به لطف و عنای

 عرض تبریک، پیوستان را به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی جهرم گرامی می داریم. 

و  دداریرگام ب حقیقی او با ایمان به اراده خداوند متعال در جهت کسب رضایت امید است در انجام وظایف و امور محوله 

 بدانید. ناظر بر اعمال خود  واره خداوند را هم

بدیهی است آگاهی از قوانین و مقررات در حیطه سازمانی همراه با ارتقاء سطح علمی، آموزشی و اخالقی  از مهمترین ارکان 

 رشد و ارتقاء سازمانی به شمار می رود.  

ه دانش حرفو ارتقاء  آموزشکامل بر قوانین و مقررات اداری و کسب لذا انتظار می رود تا شما کارمند محترم ضمن تسلط 

سال خدمت شایسته،  متعهد  03طی  تجربه و ابتکار و نوآوریکسب همچنین  )هم در ابعاد شغلی و هم ابعاد سازمانی( وای 

 و کارآمد و متعالی باشید. 

نظم  ورعایت عدل و انصاف ، ریع و شایسته امور محولهانجام صحیح و سبی تردید در کنار رعایت قوانین و احکام سازمانی، 

ظ توام با صبر و شکیبایی و برخورد مناسب با ارباب رجوع و حف و آراستگی، وقت شناسی، تواضع، فروتنی و مسئولیت پذیری

رزشمند د اکرامت انسان ها بزرگترین هدف ما برای نیل به اهداف واالی دانشگاه است که به کوشش و توانمندی شما کارمن

 بیش از پیش محقق خواهد شد. انشاهلل
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 :مدیریت ، منابع و برنامه ریزی   م معاون توسعهپیا

 

سیدن ردر راستای  این سرمایهجهت دهی  ،از سیاستهای اصلی مدیران .می باشد هر سازمان واقعیسرمایه انسانی  منابع       

ین حو بدو خدمت  در. آموزش می باشدآموزش ولی دستیابی به این سیاست، یکی از راه های اصکه  استبه اهداف سازمان 

 ،به منظور آشنایی با قوانین و مقرراتبدو خدمت آموزش  .گردد میموجب افزایش توانمندی و کارایی کارکنان خدمت 

فیت ارائه ارتقای کی وی شغلی تاثیر به سزایی در افزایش مهارت هاکه  کارکنان ارائه می گردد فرآیند های کاری و استانداردها

به صورت پودمانی و دانش های نوین و فراگیری  حین خدمت آموزش. داشتخواهد  رجوع و ارباب رضایت پرسنل خدمات،

مطلوب  ایجاد رفتارکارکنان،  ، مهارت های حرفه ای و شغلیدانش باعث ارتقای سطحنیز  تخصصیمرتبط با حرفه ی مستمر 

زایش اف در آینده راجدید سطح آمادگی برای انجام وظایف و مسئولیت های شغلی  و گردیدخواهد  انایشدر و تعهد سازمانی 

 خواهد داد.
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 جهرم پزشکی علوم دانشگاه توجیهی بدو خدمت آموزشی بسته کلی اهداف

 

  

 :می باشد ذیل شرح به خدمت بدو توجیهیآموزشی  بسته کلی اهداف خالصه طور به

   جهرم پزشکی علوم دانشگاه فعالیت تاریخچها بآشنایی  *

  جهرم پزشکی علوم دانشگاه تابعه مراکز و دانشگاه ساختار ستادبا آشنایی  *

 جهرم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه اختصاصی های نامه آیین و ها دستورالعمل با آشنایی *

  جهرم پزشکی لومع دانشگاه اختصاصی های سامانه با کامل آشنایی *
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 فصل اول:

 معرفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
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 معرفی شهرستان جهرم

و  غربشهرستان جَهرُم از شمال به شهرستان فسا، از   می باشد. استان فارس هایشهرستان از یکی شهرستان جهرم

تان داراب، از شمال غربی به شهرستان شیراز و از جنوب شرقی به به شهرس شرقجنوب به شهرستان فیروزآباد، از 

دقیقه عرض  03درجه و  ۸۲دقیقه طول جغرافیایی و  00درجه و  ۳0شود. شهرستان جهرم در شهرستان الرستان محدود می

خفر در حوزه  مرکز شهرستان شهر جهرم می باشد ، شهرستاناست. متری از سطح دریا واقع شده ۰3۳3جغرافیایی و بلندی 

است. آب و های این منطقهترین رودخانهآغاج سیمکان و شور از مهمهای قرهرودخانهدرمان از توابع شهرستان جهرم است . 

ز و مرک جهرم است.ستان ، شهر شهر آنمرکز  هوای شهرستان جهرم به طور کلی گرم و در نواحی کوهستانی معتدل است

 ت . شهرستان خفر ، شهر باب انار اس

  باشد. نفر می  ۸۰30۰۸مرکز آمار ایران برابر با  ۰0۳۳جمعیت این شهرستان بر پایه سرشماری سال 

پنجمین پادشاه هخامنشی  ،پسر خشایار شاه  ،اردشیر یکم شهر جهرمسازنده  .است ایران جهرم از شهرها و مناطق تاریخی

 هایی کهردم این شهرستان، زبان فارسی است و شماری از واژهبان مزاست.  که در شاهنامه فردوسی از جهرم نام برده شده

اد پارس ژنژاد جهرمی ها ن. گیرند نزدیکی با زبان پارسی میانه دارد. جهرمی ها لهجه ی خاصی دارند در جهرم به کار می

ه ی ها هم مثل هم دین جهرمی.است، البته در این شهرستان اقلیتهای اندکی از عربهای خمسه و ترکها هم زندگی میکنند 

جهرم  %۰33ایران تا قبل از اسالم زرتشتی بوده که با ظهور اسالم همه ی مردم جهرم هم مسلمان شدند. اکنون نیز تقریبا 

دهنده ی عمق  مسلمان شیعه هستند و در این شهرستان امامزاده و بقاع متبرکه ی بسیار زیادی وجود دارد که نشان

ین مراسم تاسوعا و عاشورا در این شهرستان آنچنان باشکوه برگزار میشود که از معدود اعتقادات آنهاست. عالوه بر ا

 .شهرستانهایی است که مراسم عزاداری اش در تاسوعا و عاشورا به صورت زنده از شبکه های مختلف سیما پخش میشود

 تراشانغار سنگ ، مدرسه خان ، مسجد جامع  ، بازار جهرم  ،)قدمگاه (  آتشکده جهرمآثار باستانی شهرستان جهرم  

    

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم دانشگاهو تاریخچه معرفی 

عنوان  دانشجوی پزشکی تحت03با پذیرش  ۰0۳1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 

 دانشکده پزشکی  فعالیت خود را زیر نظر دانشگاه شیرازآغاز نمود .

متر مربع باز سازی گردید و در سال   ۳333با زیر بنای ۰010پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ساختمان دانشکده در سال 

 دانشجوی پرستاری فعالیت مجدد خود را شروع کرد . ۸3دانشجوی پزشکی و  ۳3با پذیرش  ۰01۳

منفک و بطور مستقل تحت  ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۰03۳دانشکده بدنبال ادغام با واحدهای بهداشتی درمانی در سال 

 به دانشگاه ارتقاء یافت. ۰0۲1سال ودرنظارت مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت 

ا افتتاح گردید )مجموعه ورزشی ،استخر دانشگاه وپانسیون متر مربع زیر بن۰۸۳33مجتمع پردیس  دانشگاه با  ۰0۲3در سال 

 پزشکان دراین مجتمع واقع شده است.(

 .معاونتهای دانشگاه شامل توسعه، آموزشی ،تحقیقات وفناوری، دانشجویی وفرهنگی ، دارووغذا، درمان وبهداشتی میباشد

ه س دارای بوده وتان خفر اشت درمان شهرسیک مرکز بهداشت شهرستان جهرم و یک شبکه بهددر حال حاضر  دانشگاه 

در رشته های دکتری تخصصی بیهوشی ،داخلی و اطفال ،دکتری عمومی پزشکی که دانشکده پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی  

ی مت جامعه و مقطع کارشناسی در رشته های  پرستارپرستاری داخلی جراحی و پرستاری سال، کارشناسی ارشد انگل شناسی و

 ند.هست دانشجو مشغول به تحصیل۰۸13عمل ، هوشبری ، بهداشت عمومی وعلوم آزمایشگاهی دانشجو می پذیرد و، اتاق 

 می باشد.و متاهلین  و پسران شامل خوابگاههای دختران خوابگاه دانشجویی ۰۰دانشگاه دارای 

م بیمارستان خات ودران خواجه ابر،  یمطهراستاد  پیمانیه ودرمانی مرکز آموزشی درمان درای سه  دانشگاه درحوزه بهداشت و

ه مرکز آموزشی )وابسته ب هنری کلینیک  ،وابسته به مرکز آموزشی درمانی پیمانیه  رضا سه کلینیک امام االنبیاء )درمانی( و

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی به صورت هیات  .می باشد خاتم االنبیاءکلینیک بیمارستان  ودرمانی استاد مطهری ( 

 امنایی و از نظر بودجه ای بعنوان یک واحد مستقل استانی تحت نظارت و مرجعیت وزارت بهداشت فعالیت می نماید . 
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 ساختار کلی ستاد دانشگاه: 
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 بیمارستان مطهری

 مراکز آموزشی درمانی:

رادران خواجه جهرمی ب مرکز آموزشی درمانی -پیمانیه  مرکز آموزشی درمانی -مطهری  مرکز آموزشی درمانی استاد

 ( سیدالشهدا)

 بیمارستان های درمانی:

 بیمارستان خاتم االنبیا خفر

 شبکه ها و مراکز بهداشت:

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خفر -مرکز بهداشت شهرستان جهرم 

 مراکز تحقیقاتی:

 )بیماری مشترک انسان و دام ( مرکز تحقیقاتی بیماری زئونوز

 های غیر واگیر مرکز تحقیقاتی بیماری

 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سالمت 

 مرکز رشد :

 سالمت مرکز رشد فناوری 

 

  

 

 مترمربع  333/۰۰: مساحت کل زمین                     ۰0۳۸سال  سال بهره برداری:

 ۰۲3 تعداد تخت مصوب:                            مترمربع ۰۸33۸زیربنا : 

 
 هنری: کلینیک بیمارستان و در وجودسرویسهای م

، NSTاکوکاردیوگرافی، لکتروکاردیوگرافی،وژی، اآزمایشگاه، پاتول تست ورزش، ،سونوگرافی ،MRIداروخانه، رادیولوژی، 

 ن چشم ، میدان بینایی،اسک ،وسکپی،کولونوسکپی، سیگموئیدوسکپیگچگیری،کولیز، دیالیز، لیزرتراپی، اند دانسیتومتری،
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کلینیک سرطان، بخش شیمی ، پانسمان ، تزریقات،جراحی، خدمات چشم، مشاوره گرافی، خدمات زنان ، خدمات الکترومیو

 درمانی

راحی ج روانپزشکی، قلب وعروق، پوست وآمیزشی، چشم پزشکی،ارتوپدی، زنان وزایمان، اطفال، داخلی، های موجود:  تخصص

 داخلی مغز واعصاب جراحی مغز واعصاب، اجتماعی، پزشکی ،بیهوشی طب فیزیکی وتوانبخشی، عمومی، ،عفونی،

 بیماریهای خون وسرطان، نفرولوژی، ریه  گوارش بالغین، ،روماتولوژیغدد ،  : فوق تخصص 

 

 

      ۰۲0 تعداد تخت مصوب:           مالکیت: ملکی                         ۰03۳سال بهره برداری:   سال 

 

 درمانگاه : ارستان وسرویسهای موجود در بیم

 ی،سی تی اسکن، الکتروکاردیوگرافی، الکترو انسفالوگراف داروخانه، سونوگرافی، رادیولوژی، ،فیزیوتراپی، بینایی سنجی

 کن، سیستوسکپی، تست تنفس، تست ورزشاکوکاردیوگرافی نوار عصب آزمایشگاه، پاتولوژی، سنگ ش

 های موجود: تخصص

 جراحی جراحی کلیه ومجاری ادراری، جراحی عمومی، قلب وعروق، روانپزشکی، ارتوپدی، ،اطفال، گوش،حلق وبینی داخلی،

 مغزواعصاب، داخلی مغزواعصاب، عفونی،  بیهوشی 

 روماتولوژی ، فوق تخصص ریه ،آلرژی گوارش بالغین، ،جراحی پالستیک، خون وآنکولوژی ،غدد بزرگسال فوق تخصص:

 ایمونولوژی آسم و

 

 

 مترمربع      ۳33333    :   مساحت کل زمین                     ۰033سال  ی:سال بهره بردار

 مالکیت : ملکی               0۰3 تعداد تخت مصوب:                   مترمربع    ۸3333   زیربنا :

 بیمارستان پیمانیه

 مرکز آموزشی درمانی سید الشهدا ) برادران خواجه جهرمی( 
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م االنبیا خفرخاتبیمارستان   

 

 :سید الشهدا  سرویسهای موجود در بیمارستان و کلینیک

، NSTاکوکاردیوگرافی، لکتروکاردیوگرافی،وژی، اآزمایشگاه، پاتول تست ورزش، ،، سونوگرافیMRIداروخانه، رادیولوژی، 

 ن چشم ، میدان بینایی،اسک ،وسکپی،کولونوسکپی، سیگموئیدوسکپیگچگیری،کولیز، دیالیز، لیزرتراپی، اند دانسیتومتری،

کلینیک سرطان، بخش شیمی  ،پانسمان ، تزریقات،جراحی، خدمات چشم، مشاوره الکترومیوگرافی، خدمات زنان ، خدمات 

 درمانی

راحی ج روانپزشکی، قلب وعروق، پوست وآمیزشی، چشم پزشکی،ارتوپدی، زنان وزایمان، اطفال، داخلی، های موجود:  تخصص

 داخلی مغز واعصاب جراحی مغز واعصاب، پزشکی اجتماعی، ،بیهوشی طب فیزیکی وتوانبخشی، عمومی، ،عفونی،

 ، عروق و ...بیماریهای خون وسرطان، نفرولوژی، ریه  گوارش بالغین، ،وژیروماتولغدد ،  : فوق تخصص 

  متر زیر بنا 0133با   مرکز تخصصی قلب حاج ابوطالبی

متر زیر بنا 0۸33با   مرکز تخصصی روان پزشکی دکتر عبدالرضا رحمانیان  

  متر زیر بنا  ۸333با   مرکز درمان نازایی حکیم سلمان

 

 

 تخت 30لکیت: ملکی                       تخت مصوب: م                ۰0۳۸سال بهره برداری: 

خصص ت،دیالیز،پانسمان وتزریقات ، تغذیه NSTداروخانه ،آزمایشگاه، ، رادیولوژی، سونوگرافی،نوار قلب، خدمات پاراکلینیک:

ونی ،بیهوشی،آلرژی آسم داخلی،اطفال ،زنان وزایمان،جراحی عمومی، چشم پزشکی ،قلب وعروق،عفهای موجود: 

 وایمونولوژی
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 اسامی نقاط شهری و خانه های بهداشت تحت پوشش

 )تابع بخش کردیان از دهستان قطب آباد( نقطه شهری قطب آباد  .۰

 نقطه شهری دوزه )تابع بخش سیمکان( .۸

 نقطه شهری خفر شامل شهر خاوران ، باب انار و شهر خفر به مرکزیت شهر باب انار .0

 

 نام خانه بهداشت ام دهستانن نام بخش

۰ 

 مرکزی

 محمدآباد -سه چاه-موردک  رزک  -مناروبیدکوه کوهک

 حسن خانی-باغ گر-صادق آباد  هکان حناء -حسین آباد -مانیان  جلگاه

۸ 
 کردیان

 یوسف آباد– گلدامچه قطب آباد

 هرموج -دنیان  -موسویه  -علویه  علویه

0 

 سیمکان

 ترمه -جرمشت-دشتدال-بهجان-ادنجانب -اسفنجان پشت پر

 کوشک سرتنگ-مزکان-کراده-کاکان-اسفل-آرجویه پل به باال

 شاغون-کوشکسار-کالکلی-آغون-زاغ پل به پایین

0 

شبکه 
بهداشت 

 خفردرمان 

 جزه -باالشهر  -صغاده -زرجان  -آبادشاپور خفر

 رامیرساال –باروس -تادوان-فتح آباد-قالینی-راهکان-خافترک-باغکبیر راهکان

 شاغون -کرفت-اسماعیل آباد-آبسرد سفیدار

 محمودآباد-نعمت آباد-کراده-علی آباد-برایجان علی آباد

 گلبرنجی-کته-فشان-غربی-شرقی -چرگ -آسمانجرد گلبرنجی
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 مراکز خدمات جامع و پایگاههای بهداشتی به تفکیک بخش

 

 

 

 

 مراکز خدمات جامع وپایگاههای بهداشتینام  نام دهستان نام بخش

۰  

 

 

 مرکزی

 - کوهک

 

 

 مرکز۳)ه جلگا

 پایگاه( ۲

 مرکز خدمات جامع شهری/روستایی حیدرآباد

 مراکز خدمات جامع شهری: ولیعصر)عج(،امام رضا)ع(،امام حسین)ع(،امام علی)ع( ،فاطمیه س ،  ،حضرت قائم)عج(

 مراکزخدمات جامع روستایی: امام محمد باقر)ع(، شهید آذرپیکان ومحمدرسول اهلل

 اههای امام سجاد)ع( ،  امام صادق ، فاطمه الزهرا،  اسالم آباد: پایگشهری غیرضمیمه  پایگاه

 غدیر، ایثارگران 

 پایگاه روستایی: امام محمدباقر)ع(، شهید آذرپیکان

۸  

 کردیان

 مرکز خدمات جامع شهری قطب آباد)شبانه روزی( مرکز(۰)قطب آباد

 مرکز خدمات جامع روستایی علویه مرکز(۰)علویه 

0   

 سیمکان

 مراکز خدمات جامع روستایی بهجان،جرمشت، دشتدال مرکز(0)پر پشت

 مرکز خدمات جامع روستایی آرجویه،مرکز خدمات جامع شهری /روستائی دوزه)شبانه روزی( مرکز(۸)پل به باال

 - پل به پایین

0  

 

شبکه 

بهداشت 

 خفردرمان 

 ۰مرکز و۸)خفر

 پایگاه(

)شبانه روزی(،مرکز خدمات جامع روستایی جزه،پایگاه غیرضمیمه شهری باب  مرکز خدمات جامع شهری/ روستایی شهرخفر

 انار

 مراکز خدمات جامع روستایی فتح آباد،تادوان،باغ کبیر مرکز(0) راهکان

 مرکز خدمات جامع روستایی اسماعیل آباد مرکز(۰) سفیدار

 مرکز خدمات جامع روستایی برایجان مرکز(۰)علی آباد

 مرکز خدمات جامع شهری/روستایی خاوران)شبانه روزی(،مرکز خدمات جامع روستایی فشان مرکز(۸)گلبرنجی
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 تعداد مراکز وپایگاههای اورژانس شهری وجاده ای

 

 

 لیست پایگاه های اورژانس

 فعال مرکز

 ۰ مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی 

 ۰ اورژانس هوایی

 ۳ ورژانس شهری پایگاه ا

 ۰۳ پایگاه اورژانس جاده ای

 نشانی دقیق پایگاه نوع پایگاه نام پایگاه ردیف عنوان

 بلوار آزادگان ، جنب اداره آب و فاضالب شهری 1جهرم 1 

 میدان جهاد ، نبش خیابان ولی عصر شهری 2جهرم 2 پایگاه شهری

 هرک انقالبش شهری 3جهرم  3

 شهرک فاطمیه ، پشت ترمینال مسافربری شهری 4جهرم  4

 جهرم بلوار آیت اله خامنه ای شهری 4جهرم  5

 
 
 
 
 
 

 پایگاه جاده ای

 خفر ، جنب اداره برق جاده ای خفر 1

 بخش سیمکان ، شهر دوزه جاده ای دوزه سیمکان 2

 جنب پلیس راه بخش کردیان ، شهر قطب آباد ، جاده ای قطب آباد 3

 روستای چاتیز ، جنب پاسگاه جاده ای چاه تیز 4

 بخش کردیان ، روستای علویه ، جنب مدرسه جاده ای باباعرب)علویه( 5

 الز، روستای نصیرخانی-محور جهرم  جاده ای نصیرخانی 6

 خاوران ، ورودی کمربندی خاوران ، جنب پارک جاده ای خاوران 7

 کیلومتری شیراز ۳3شیراز ،  -محور جهرم  اده ایج دوراهی آبسرد 8

 جاده ای تل ریگی)حیدرآباد( 9
جهرم ،شهرک خارقان ، خیابان امیرکبیر، جنب 

 ترمینال

 قیر، دور راهی سیمکان-محور جهرم  جاده ای دوراهی سیمکان 11

 شیراز ، تقاطع تادوان-محور جهرم  جاده ای راهکان 11

 الر، روبرو دانشگاه علوم-کمربندی محور جهرم  یجاده ا خلیج فارس 12

 بخش سیمکان ، روستای اسفنجان جاده ای جرمشت 13

پایگاه هکان  14
 )کناردان(

 جاده ای
 جاده هکان  

 روستای باغ کبیر  جاده ای پایگاه باغ کبیر  15

 ارستان پیمانیهامداد هوایی مستقر در بیم هوایی  پایگاه اورژانس هوایی  1 اورژانس هوایی
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 واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمآشنایی با 

 حوزه ریاست دانشگاه 

 ، رماند ، بهداشت هایعرصه در دانشگاه اصلی رسالت تحقق زمینه در که باشد می دانشگاه رئیس جایگاه ، ریاست حوزه

 بر پزشکی فوریتهای و حوادث مدیریت و ودارو غذا ، فرهنگی و انشجویید امور  پژوهش، و آموزش ، منابع مدیریت و توسعه

 تناظرم واحدهای سایر با ، کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان ، متبوع وزارت با مستقیم ارتباط ضمن واحد این دارد. عهده

 کهشب واحدهای و  یمعاونتها سایر با همکاری و مدیریت با همچنین و باشد می تباطرا در شهرستانی واحدهای و استانی

 می نشگاهدا رسالت و ماموریتها با منطبق  خدمات ارائه راستای در استانی واحد یک بعنوان دانشگاه در مستقر درمان بهداشت

 هب پاسخگویی و عملکرد ارزیابی  ، حقوقی امور ، حراست امور با مرتبط خدمات ارائه شامل ریاست حوزه هایواحد ، پردازد

 ستمرم صورت به ریاست حوزه در تخصصی جلسات و ها کمیته . باشد می ، اطالعات فناوری و آمار ، عمومی روابط ، شکایات

 شورای ، دانشگاه شورای ، بحران کمیته ، شهرستان غذایی امنیت کمیته ، امنا هیات ، رئیسه هیات شامل  گردد می برگزار

 یاستر واحد عهده بر دانشگاه توسعه راه نقشه تدوین شورای و ستگذاریسیا و ریزی برنامه شورای ، دانشگاه اداری تحول

 گردد.می انجام زیرمجموعه واحدهای و هامدیریت ، معاونتها طریق از که باشد می دانشگاه

 و برنامه ریزی منابع ، معاونت توسعه مدیریت

 فعالیت گاهدانش ریاست نظر زیر که است دانشگاه یستاد های معاونت از یکی ،  ریزی برنامه و منابع ، مدیریت توسعه معاونت

 دماتخ تامین منبع تنها و ترین اصلی عنوان به  درمانی، و بهداشتی پژوهشی، آموزشی، های زمینه از یک هر در  ، کند می

 و پشتیبانی امور ، فیزیکی منابع مالی، مدیریت انسانی، منابع مدیریت ، مدیریت و سازمان توسعه زمینه در تخصصی -ستادی

 یم تالش دانشگاه عملکرد سطح اعتالی و توسعه جهت نیاز مورد منابع تامین و ها زیرساخت ایجاد با و بوده اطالعاتی

 کارگیریب  طریق از دانشگاه مختلف واحدهای های برنامه به توجه با ستادی احدهایو به فوق خدمات ارائه با معاونت این  کند.

 دنبو محوری مالحظه با و مدیریت نوین های فناوری از استفاده با و اداری علوم و مدیریت های روش و ها نظام کارآمدترین

 و قوانین به پایبندی و پذیری مسئولیت یت،خالق نوآوری، اثربخشی، کارآیی، به عنایت و سازمانی توسعه در انسانی نیروی

 ایفا گاهدانش در را خود نقش شده، تعیین پیش از اهداف هب دستیابی و دانشگاه های ماموریت کلیه از حمایت جهت در مقررات

 .نماید می
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  معاونت بهداشتی

 پزشکی لومع دانشگاه مجموعه از اهگشدان ریاست نظر زیر  که باشد می دانشگاه ستادی معاونتهای از یکی بهداشتی عاونتم

 عاونتم مدیریت با ) بهداشتی سیستم در شده بینی پیش وظائف شرح اساس بر و باشد می درمانی بهداشتی خدمات و

 مراکز سطح در آنها ارزشیابی و ها برنامه سازماندهی نظارت، هدایت، ریزی، برنامه امر به ستادی واحد ۳ تعداد در بهداشتی(

 املش بهداشتی معاونت ستادی واحدهای .پردازد می دانشگاه( های معاونت سایر همکاری و )باهماهنگی شهرستانها بهداشت

 دهخانوا سالمت ، کار و محیط سالمت ، شبکه گسترش واحد ، روان بهداشت واحد ، بیماریها با مبارزه و پیشگیری احدو

 . مدارس و جمعیت

 شبکه و بهداشتی معاونت با مستقیم طور به مربوطه های معاونت سایر و دانشگاه ریاست با ارتباط بر عالوه معاونت این

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت سطح در ستادی( واحد هر به )مربوط کل ادارات همچنین و خفر شهرستان درمان و بهداشت

 نینهمچ .گردد می سازماندهی و نظارت و هدایت ...( و مالی _)علمی پشتیبانی آنها سوی از و باشد می ارتباط در پزشکی

 . نماید می مدیریت را اندرم و بهداشت های شبکه و شهرستان بهداشتی مراکز اجرایی امور معاونت این

 معاونت غذا و دارو

 می الیتفع دانشگاه ریاست نظر زیر که است دانشگاه معاونت هفت از یکی ، جهرم پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت

 یزیر برنامه مدیریت، مسئولیت نماید می فعالیت بهداشت وزارت داروی و غذا سازمان نظارت تحت دارو، و غذا معاونت کند.

 ، دارویی های فراورده و مواد ارزیابی و نظارت درخصوص ستادی  حوزه ۳ که  را دانشگاه دارو و غذا حوزه امور بر نظارت و

 ایه فراورده مدیریت ، آرایشی بهداشتی و آشامیدنی خوراکی مواد ارزیابی و نظارت ، پزشکی تجهیزات ارزیابی و نظارت

 پژوهشی های فعالیت از حمایت و دانشگاه تولیدی های فعالیت هدایت دارد. عهده بر را ارود و غذا آزمایشگاه و سنتی و طبیعی

 است. معاونت این های فعالیت از یبخش کارکنان دانشجویان، محققان، اساتید،

 آموزشی عاونت م

 تحقق مینهز نمودن فراهم منظور به  ، کند می فعالیت دانشگاه ریاست نظر زیر که است دانشگاه ستادی های معاونت از یکی

  دانشجویان هب تخصصی -ستادی خدمات تامین منبع تنها و ترین اصلی عنوان به آموزش هایعرصه در دانشگاه اصلی رسالت

 طالعاتم مدیریت ، تکمیلی تحصیالت و آموزشی امور مدیریت واحدهای در ها دانشکده ، درمانی آموزشی مراکز شاغل اساتید ،

 اریهمک با ها دانشکده امور در سیاستگذار امور انجام ، دارد عهده بر ، علمی هیات امور خانه دبیر ، زشکیپ آموزش توسعه و

 دساتیا علمی سطح ارتقا و  دانشجویان علمی سطح ارتقا در درمانی آموزشی مراکز آموزشی معاون و های دانشکده روسای

 . نماید می ارائه خود خدمات
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  عاونت دانشجویی فرهنگیم

 یعنی دانشگاه سوم رسالت پژوهش، و آموزش هایعرصه در دانشگاه اصلی رسالت تحقق زمینه نمودن فراهم کنار در

 عاونتم این اصلی وظایف دارد. عهده بر نیز را تحصیل پایان از پس جامعه به دانشجو آمیزموفقیت ورود برای سازیفرهنگ

 فوق و فرهنگی خدمات ارائه و دانشجویان روانی و جسمی سالمت تقاءار و تأمین دانشجویی، -رفاهی خدمات ارائه شامل

 گردد.می انجام زیرمجموعه واحدهای و هامدیریت طریق از که است برنامه

 :از اندعبارت فرهنگی دانشجویی معاونت در مستقیم خدمت کنندهارائه واحدهای و هامدیریت 

 راهنمایی و مشاوره واحد ،  ها خوابگاه امور مدیریت ،  برنامه فوق و هنری ، فرهنگی امور مدیریت ، دانشجویی امور مدیریت

  بدنی تربیت واحد ، دانشجویان انظباطی شورای ،  دانشجویان

 فناوری معاونت تحقیقات و

 پژوهش ذیرناپ انکار نقش به توجه با ،جهرم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه

 در ستا مصمم علم، تولید به کشورمان فعلی موقعیت و نیاز لحاظ به و جانبه همه توسعه و کالن های گیری تصمیم در

 کمی و کیفی سطح ارتقای و نموده بسترسازی استعدادها، و ها خالقیت ظهور و بروز کشور پژوهشی های سیاست راستای

 عینی و رسمی ادهاستف مناسب، تغییر ایجاد برای تحقیقات نتایج بکارگیری با تنهای در و نماید فراهم را پژوهشی های فعالیت

  .است نموده ساماندهی ذیل واحدهای قالب در را خود های فعالیت معاونت این گرداند. فراهم را آن موثر

 سالمت فناوری توسعه ، پژوهش شبکه و پزشکی رسانی اطالع ، تحقیقات ارزشیابی و پژوهش توسعه

 نت درمان معاو

 امانج بر موظف را خود که بوده درمان معاونت جهرم، درمانی بهداشتی  خدمات و پزشکی علوم دانشگاه هایمعاونت از یکی

  شامل درمان معاونت حوزه واحدهای دارد برعهده را  درمان خصوص در بهداشت وزارت سیاستهای انجام ، نظارت هایفعالیت

 امور بر نظارت ،  بیمارستانها واعتباربخشی درمانی موسسات سایر و ها بیمارستان ارزشیابی و نظارت : باشد می زیر واحدها

 مؤسسات مراکز، فنی مسئول ،تأسیس پروانه صدور ، خصوصی بخش مطبهای و تابعه درمانی مؤسسات پاراکلینیکی خدمات

 و اماندهیس  ،پیراپزشکان و پزشکان جذب جهت اقدام و متخصص نیروی برآورد و بررسی  ، دولتی و خصوصی پزشکی

 بخشهای طبی تشخیص آزمایشگاهی خدمات دهنده ارائه واحدهای و مراکز کیفی و کمی توسعه  ،  خاص بیماران به یاری

  .ترکمش تصمیمات اتخاذ منظور به پزشکی نظام و گر بیمه های سازمان با یهماهنگ  ، شهرستان سطح در خصوصی و دولتی
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 فصل دوم:

  ایی با کلیات و تعاریفآشن 

 آیین ، ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی توسعه پنجم برنامه قانون ۸3 ماده ب بند اجرای در. ۰ ماده

 آموزشی موسسه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت غیر کارمندان استخدامی و اداری نامه

 باشد. می نامه آیین این مقاد برابر ، شود می نامیده " موسسه " ختصارا به پس این از که پژوهشی

دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می باشد و نماندگی آن به عهده رئیس است و الحاظ اداری مالی " :  تعریف دانشگاه

 "مستقل و تحت مسئولیت وزیر بهداشت می باشد .

 هب موسسه در دار صالحیت مقام قرارداد با و حکم موجب به ، وطمرب مقررات و ضوابط براساس که است فردی : کارمند

  شود. پذیرفته خدمت

 راتمقر و ضوابط طبق قراردادی یا پیمانی با رسمی صورت به حقیقی شخص گیری کار به از است عبارت : استخدام

  موسسه. در خدمت بمنظور نامه آیین این در مندرج

 ظورمن به نامه آیین این مفاد رعایت با که موسسه دار صالحیت مقامات تبیک دستور از است عبارت : سازمانی حکم

 .  باشد شده صادر حقیقی اشخاص استخدام

 هب اشتغال حالت در که دولتی شرکتهای و مؤسسات ، ها وزارتخانه در خدمت مدت از است عبارت : دولتی خدمت سابقه

 ونقان استناد به بانوان وقت نیمه خدمت مدت و مینماید یا مودهن پرداخت را مربوط کسور و شده انجام وقت تمام صورت

 به مشروط) کشوری خدمات مدیریت قانون ۲3 ماده ۰ تبصره و آن بعدی اصالحات و ۰01۸ سال مصوب بانوان وقت نیمه

 و فهظیو نظام خدمت مدت و( باشد شده پرداخت کامل صورت به بازنشستگی کسور وقت پاره و وقت نیمه ایام در اینکه

 یمرخص به مربوط ایام.  شود می محسوب خدمت سابقه عنوان به پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین خدمت
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 سوبمح دولتی خدمت ، خاص قوانین موجب به که دولتی غیر خدمت سوابق و ماده این مشمولین استعالجی و استحقاقی

 .  شود می لحاظ دولتی خدمت بعنوان ، است شده

  مشاغل مهندسی طرح ضوابط اساس بر کارمند به باالتر شغلی سطح با سازمانی پست تخصیص : ارتقاء

ای بر اساس آیین نامه ه  شایستگی ، لیاقت ، احراز شرایط براساس سازمانی پست در کارمند گماردن کار به : انتصاب 

 مرتبط 

 ورمنظ به یا موسسه پوشش تحت واحدهای به یرسم حکم صدور با کارمند خدمت محل جابجایی از است عبارت : انتقال

 و دولتی دستگاههای سایر یا و پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت به وابسته واحدهای و ها موسسه سایر در اشتغال

  خدمت سوابق حفظ با دولتی غیر عمومی نهادهای

 از است عبارت : مأموریت

  ، دارد خود سازمانی پست در که اصلی وظیفه از غیر ، کارمند به موقت وظیفه شدن محول(  الف 

 ،بهداشت وزارت به وابسته واحدهای و ها موسسه سایر با موسسه پوشش تحت واحدهای به موقت طور به کارمند اعزام(  ب

  دولتی غیر عمومی موسسات و ها وزارتخانه و پزشکی آموزش و درمان

  نامه آیین این مقاد برابر کشور از خارج یا داخل در وزیکارآم با آموزشی دوره طی برای کارمند اعزام(  ج

 و دادگاه اماحک موجب به ، وی تکلیف تعیین تا دار صالحیت مقامات حکم طبق که است کارمندی وضعیت بر ناظر : تعلیق

 .  باشد شده محروم موسسه در خدمت ادامه از موقت طور به صالح ذی قانونی مراجع آراء یا

  کارمند توسط موسسه در خدمت ادامه از معافیت درخواست ارائه از است رتعبا : استعفاء 

 ودش حاضر خدمت محل در نتوانسته خود اختیار و قدرت حدود از خارج عللی به کارمند که است آن از عبارت : موجه غیبت 

 .  باشد شده محرز موسسه برای او عذر بودن موجه و

 .  نشود حاضر خدمت محل در موجه عذر ارایه یا مجوز بدون کارمند هک است آن از عبارت : موجه غیر غیبت 
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 هب ذیصالح مراجع قانونی آراء یا اداری تخلفات به رسیدگی هیأتهای احکام اجرای در کارمند که است آن از عبارت:  اخراج 

 شود. داده خاتمه دائم طور به موسسه در وی خدمت

 اشدب وی خدمت انجام از مانع که زایمان یا بیماری به ابتالء صورت در ارمندک که است آن از عبارت : استعالجی مرخصی

 .  کند استفاده استعالجی مرخصی از ،

 ستگیبازنش افتخار به رسمی حکم موجب به و قانونی مقررات و ضوابط طبق کارمند که است آن از عبارت : بازنشستگی

 .  کند استفاده بازنشستگی مستمری از و شده نائل

 کردن کار اییتوان ، پزشکی کمیسیون تأیید و معالج پزشک تشخیص به بنا کارمند که است آن از عبارت : کارافتادگی زا

 .  کند می ۳ استفاده کارافتادگی از مستمری از و است شده کارافتاده از مقررات طبق و داده دست از را

 ای موسسه در خدمت از ذیصالح مراجع قانونی آراء یا ادگاهد احکام موجب به کارمند که است آن از عبارت : دائم انفصال

 .  شود محروم دولتی دستگاههای

 مدت برای و ذیصالح مراجع قانونی آراء یا دادگاه احکام موجب به موسسه کارمند که است آن از عبارت : موقت انفصال

 .  شود محروم موسسه در اشتغال از معین

 . اشدب شغل ارجاع یا تکلیف تعیین انتظار در نامه آیین این مفاد طبق کارمند که تاس آن از عبارت : خدمت به آماده

 .شود بازخرید آنان دولتی خدمت سوابق و قطع موسسه با کارمند استخدامی رابطه که است آن از عبارت : بازخرید 
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 ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلی و طبقه تشویقی

و بر اساس شرایط احراز تحصیلی و تجربی  ۰غل در دانشگاه های علوم پزشکی برابر جدول شماره  کارمندان شا:  56ماده 

 .به طبقات شغلی استحقاقی درجدول حق شغل ارتقا می یابند 

 الف( نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلي:

ی و تجربی به یک طبقه شغلی کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذیل و بر اساس شرایط احراز تحصیل -1ماده 

 یابند.استحقاقی در جدول حق شغل ارتقاء می

 ها((: ارتقاء طبقه شغلي بر اساس تحصيالت، سنوات تجربي)کليه رسته1جدول شماره )

 طبقه شغلي                         

 تحصيالت
1 2 3 4 6 5 7 8 9 11 11 12 13 14 16 15 

          28 24 18 12 5 1  پايان دوره ابتدايي

         28 26 21 16 11 6 1  پايان دوره راهنمايي )سيکل(

        28 26 21 16 11 6 1   ديپلم

       28 26 21 16 11 6 1    کارداني

     28 24 21 15 12 8 4 1     کارشناسي

    28 24 21 15 12 8 4 1      کارشناسي ارشد

   28 24 21 15 12 8 4 1       ايدکتراي حرفه

  1 4 8 12 15 21 24 28        (Ph.Dدکتراي تخصصي )

کارمندانی که در بدو استخدام دارای شرایط تحصیلی و تجربی این ضوابط باشند، در طبقه و رتبه شغلی استحقاقی  -2ماده 

 قرار خواهند گرفت.

نامه تشکیالت و طبقه آیین ۳1و  ۳۳، ۳0ت مفاد مواد سوابق تجربی کارمندان در ارتقاء طبقه و رتبه شغلی با رعای -3ماده 

 گردد.بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور محاسبه می
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 هاي شغلي باالتر:ب( نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه

رح ش التر بهمدت سنوات تجربی الزم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و با -11ماده 

 باشد:جدول ذیل می

 (: مدت سنوات تجربي قابل قبول براي متصديان مشاغل تا سطح کارداني و کارشناسي و باالتر2جدول شماره )

 هارتبه                                                                             

 مدت سنوات تجربي
 عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

 24 18 12 5 1 مدت سنوات تجربي الزم براي مشاغل سطح کارشناسي و باالتر

  24 15 8 1 مدت سنوات تجربي الزم براي مشاغل تا سطح کارداني

   21 8 1 مدت سنوات تجربي الزم براي ساير مشاغل 

شناسی اوین کاردانی و کارهای شغلی تحت عنشود که به رشتهمشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی گفته می -1تبصره

  یابد و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد.تخصیص می

 یا تکمیل فرم امتیازی و کسب حد نصاب عالی مستلزم مستندسازی تجربیات توسط کارمندان   ارتقاء به رتبه -2تبصره 

 باشد:دارای ویژگیهای زیر بوده و با تایید کمیته مربوط قابل اعمال می می باشد. تجربیات مدون شدهامتیاز تعیین شده 

 تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد. -۰

ها و تهدیدها( مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات ها، فرصتمسائل، چالشها و مشکالت )موانع، محدودیت -۸

 کارمندان شناسایی شده، بیان نماید.

 های مناسب جهت رفع موانع و مشکالت ارائه گردد. ی و راه حلگیرنتیجه -0  

اند، همچنان در همان رتبه باقی خواهند کارمندانی که  در مرحله تطبیق، رتبه مربوط را برابر ضوابط کسب نموده -6تبصره 

 ماند تا شرایط خدمتی و سایر عوامل مندرج در این ضوابط اجرایی را احراز نمایند.

ها به شوند از طی کردن برخی رتبهبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین مینخ -11ماده 

 شوند:شرح زیر معاف می

 تر از طی کردن رتبه مقدماتیمشاغل کاردانی و پایین( 1
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 های مقدماتی و پایه.( مشاغل کارشناسی و باالتر از طی کردن رتبه۸

 های بعدی تابع  این ضوابط و شرایط خواهند بود.رتبهنخبگان مذکور برای کسب  -تبصره

 باشد.مالک ارزیابی کارمندان برای ارتقاء رتبه براساس میانگین نمرات ارزشیابی ساالنه در دوره مورد نظر می -12ماده 

قاء ک ارتمال "ضوابط استقرار نظام مدیریت عملکرد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی"پس از ابالغ  -تبصره

 رتبه، نتایج ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران ضوابط اجرایی مذکور خواهد بود.

، تحقق شرایط زیر الزامی «ب»در قسمت  ۰۰و  ۰3برای ارتقاء کارمند به یک رتبه باالتر، عالوه بر رعایت مواد  -13ماده 

 است:

 براي ارتقاء به رتبه پايه: الف(

 ز میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه  کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی،درصد امتیاز ا 13کسب حداقل  .۰

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه. 033گذراندن  .۸

 براي ارتقاء به رتبه ارشد: ب(
 د در طول ارتقاء رتبه شغلی،درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمن 33کسب حداقل  .۰
 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه. ۸۳3گذراندن  .۸

 براي ارتقاء به رتبه خبره: ج(

 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی، ۲3کسب حداقل  .۰
 وره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه.ساعت د ۸33گذراندن  .۸

 ( براي ارتقاء به رتبه عالي: د
 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی، ۳3کسب حداقل  .۰

 مصوب هیأت امناء دانشگاه.ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان   ۰۳3گذراندن   .2

 امتیاز از فرم امتیازی  0۲1کسب  .0

امتیازات کسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا برای ارتقای همان رتبه مالک عمل خواهد  -14ماده 

 بود و برای ارتقاهای بعدی قابل محاسبه نیست.
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 فرم امتیازی جهت ارتقا رتبه عالی 
 

ثرامتیازحداک امتیازمکتسبه  ردیف عامل ارزیابی کارمندان شاخص امتیاز امتیاز 

  

۸۳ 

 ۰ تحصیالت ) مدرک تحصیلی ( دکترا و باالتر ۸۳

 کارشناسی ارشد ۸۳ 

 کارشناسی ۸3 

  

 

۳1 

 ۸ سنوات خدمتی به ازای هرسال سنوات با مدرک دیپلم و پائین تر ۰

 به ازای هرسال بامدرک کاردانی ۸ 

 ازای هرسال با مدرک کارشناسیبه  0 

 به ازای هرسال با مدرک کارشناسی ارشد 0.۳ 

 به ازای هرسال با مدرک دکترا و باالتر 0 

  

0۳ 

 0 سوابق مدیریتی به ازای هرسال سابقه مدیریت و معاون مدیر ۳

 به ازای هرسال سابقه رئیس گروه و اداره و معاون 0 

 ابقه سوپروایزربه ازای هرسال س 0 

 به ازای هرسال سابقه سرپرستار و کارشناس مسئول ۸ 

  

۰3 

به ازای هرسال عضویت درشورا / کمیته هائی که براساس  ۸

 قانون ودستورالعمل وزارتخانه شکل می گیرد

 0 عضویت درشوراها و کمیته ها

  

۰۳3 

تاریخ دوره های آموزشی ) پس از به ازای هرساعت آموزش عمومی 3.۳

 ارتقاء رتبه به خبره (

۳ 

 به ازای هرساعت آموزش تخصصی و شغلی ۰ 

 به ازای هرساعت آموزش مدیریتی ۳/۰ 

 1 ارزیابی عملکرد سال منتهی به زمان استحقاق 1معدل  - ۰33 

  

03 

  به ازای هرتشویق ازسوی وزیر و استاندار ۰3

 سال اخیر ۰3تشویق در

3 

 ق ازسوی رئیس دانشگاه و هم سطحبه ازای هرتشوی 3 

 به ازای هرتشویق ازسوی معاونان دانشگاه و هم سطح ۳ 

 به ازای هرتشویق ازسوی مدیران میانی دانشگاه  0 

 به ازای هرتشویق ازسوی مدیران پایه دانشگاه ۸ 

  

۳3 

 ۲ مستندسازی تجربیات بیان مشکالت ۰۳

 حل مشکالتارائه راهکارهای اجرائی  ۸3 

 بیان خصوصیات و ویژگی های شغلی خود ۰3

 موفقیت های شغلی ۳

  جمع  
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 توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیوه نامه دستورالعمل نظام آموزش و

 
 الف ( مفاهیم : 

انشگاه اعم ازاطالعات کاربرگ الکترونیکی که تمامی اطالعات آموزشی هریک ازکارمندان دشناسنامه آموزشی :  -1

پرسنلی ، آموزش های گذرانده شده ومعادل سازی فعالیتهای علمی مرتبط با شغل کارمند ) تالیف ، تحقیق ،  ترجمه 
وتدوین و ... ( درآن ثبت ونگهداری می گردد ودرارتقاء ، انتصاب وارزشیابی عملکرد کارمند مورداستفاده قرارمی گیرد 

. 

ه ای که درپایان دوره آموزشی به ازاء کسب نمره قبولی به هریک ازشرکت کنندگان اعطاء برگگواهینامه آموزشی :  -2

می شود این برگه حاوی اطالعات شخصی شرکت کننده ، عنوان دوره ، سمینارو ... شماره مجوزبرگزاری زمان 
ت عاون توسعه مدیریبرگزاری ، مدت ونمره کسب شده با امضای باالترین مقام آموزش منابع انسانی دانشگاه ) م

 ومنابع ( معتبرخواهد بود .
 

 ب ( اهداف آموزش : 

ارتقاء سطح  وی روزآمدارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی، افزایش اثربخشی وکارائی، افزایش تعهد سازمانی، 
 شبعد دان آماده سازی کارمندان ازمدیران،  و کارکنان توانمند سازینگرش منابع انسانی،  مهارت و دانش و

 خصصو ت
 

 ج ( اجرای آموزش : 

 .هزینه نماید ،تصویب پس از بودجه سنواتی پیش بینی و در را نیاز دانشگاه مکلف است بودجه آموزشی مورد
 ساعت آموزش  ۳3رشته شغلی  میانگین برای هر سال بطور در
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 دو هر امتیاز ازفاده همزمان وستر جهت یک دوره و استپ ، تدریس، ارائه مقاله وصدورگواهینامه شرکت : 2تبصره 

 گواهینامه ممنوع می باشد .

واحدهای تابعه دانشگاه درصورتی می توانند نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام نمایند که دوره های آموزشی  -۰

 مورددرخواستشان براساس نیازسنجی طراحی وتدوین شده و پس ازاخذمجوزوانعکاس درتقویم آموزشی اجراشود . 

وظایف کارمندان محسوب میگردد لذا کارمندان موظفند  توجه به اینکه شرکت دردوره آموزشی کوتاه مدت بخشی ازبا -۸

 دوره های آموزشی شرکت نمایند . مربوطه در موافقت واحد اساس معرفی واحد آموزش و که بر

 می باشد .آزمون های پایان دوره  در %13دوره های آموزشی کسب حدنصاب نمره  مالک موفقیت در -0

عهده کمیته راهبری آموزش  دوره های آموزشی بر ارزشیابی برکیفیت فرآیند نظام آموزش کارمندان و نظارت و -0

 واحد آموزش دانشگاه می باشد . دانشگاه و

کمیته آموزش واحدها موظفند شاخص های سنجش اثربخشی را مطابق با استانداردمدیریت کیفیت آموزش تدوین  -۳

 اساس شاخص های فوق اقدام نمایند . سنجش دوره های آموزشی بر نسبت به نمایند و

 طبقه بندی میگردد .  محتوای آن به شرح زیر دوره های آموزشی کوتاه مدت با عنایت به زمان اجرا ، ماهیت و -1

 
 روش اجرا نوع دوره شرکت کنندگان زمان برگزاری محتوا نوع آموزش ردیف

توجیهی  ۰
 بدوخدمت 

مقررات  قوانین وآگاهی عمومی از
 استخدامی ، روابط انسانی در
 محیط کار، آشنائی با وظایف 

ماه  1حداکثر
 استخدام پس از

 غیرحضوری حضوری و الزامی تمام کارکنان

مهارت  انتقال وارائه دانش و آموزش شغلی  ۸
 به کارکنان  نیاز تخصصی مورد

تمام کارکنان  
 برحسب نیاز

 غیرحضوری حضوری و الزامی

آموزش درحیطه فرهنگی ،  رهنگی ف 0
 اجتماعی ، فناوری و ... 

الزامی یا اختیاری با  تمام کارکنان  
تشخیص آموزش 

 کمیته 

 غیرحضوری حضوری و

درراستای تعالی معنوی وحرفه ای  مدیران  0
مدیران ودرراستای افزایش دانش ، 

بهبود بصیرت ونگرش مهارتهای 
 انسانی ، ادراکی وفنی 

اب قبل ازانتص
ودرطول خدمت 

 مدیران 

تمام مدیران 
وکارشناسان 

سال  ۳حداقل با 
 تجربه 

 غیرحضوری حضوری و الزامی 
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 فصل سوم:

 دانشگاه سامانه های اختصاصیبا آشنایی و  معرفی

 

سامانه های حضور و غیاب، فیش حقوقی، سایت دانشگاه و ل: شام

ش دان اغل، مدیریتآموزش و توانمند سازی، ارزشیابی، مهندسی مش

 و ...
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 سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم* 
 

jums.ac.irدرس سایت:  آ

 

 

...(  اتوماسیون اداری وکارمندان، حضور و غیاب، های مورد نیاز)سامانه  به سامانهکارکنان از طریق صفحه اول سایت دانشگاه می توانند 

 دسترسی داشته باشند.
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 اتوماسیون اداری * راهنمای سامانه

 

 jums.ac.iroffice.         آدرس سامانه:

وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور )اخذ شده از امور اداری واحد مربوطه( پس از ورود به سامانه به  نامه ها و  باکارمند 

 هد داشت.پیامهای دریافتی و ... دسترسی خوا

 

 

 

http://io.jums.ac.ir/
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 )تردد( حضور و غیاب * راهنمای سامانه

 

 io.jums.ac.ir         آدرس سامانه:

وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور )اخذ شده از امور اداری واحد مربوطه( پس از ورود به سامانه ساعات تردد خود  باکارمند 

رد و می تواند درخواست های مرخصی و ماموریت ساعتی، روزانه، استحقاقی، استعالجی و .... خود را را مشاهده خواهد ک

 ثبت نمایند

 

 

 

http://io.jums.ac.ir/
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کارمندان )فیش حقوقی و ... ( راهنمای سامانه *  
 

 karmand.jums.ac.ir          آدرس سامانه:

اری واحد مربوطه( پس از ورود به سامانه به  گزینه هایی وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور )اخذ شده از امور اد باکارمند 

 نظیر فیش حقوقی، پورتال آموزش، سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان و ... دسترسی خواهد داشت
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راهنمای سامانه مهندسی مشاغل*   

 

https://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD/ :آدرس سامانه 

 

 صفحه اول سامانه

 

 

 

 یلمجوز ادامه تحصیا  تغییر عنوان، ارتقا رتبه، ارتقا طبقهشامل  انتخاب هر یک از درخواست هابا  بر حسب نیازمستخدم 

 ید .  نسبت به ثبت آن اقدام می نما

ری ه از قسمت ورود و پیگیک ارسال میگردد مستخدم ن همراهست، کد رهگیری به تلفثبت درخواتکمیل اطالعات و پس از 

 . نموددرخواست خود را پیگیری و مراحل آن را رصد  میتوان

 

 

https://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD/
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 صفحه درخواست مجوز ادامه تحصیل
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 صفحه درخواست ارتقا طبقه
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 صفحه درخواست احتساب مدرک تحصیلی
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 صفحه درخواست ارتقاء رتبه 
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 ثبت پیشنهادات راهنمای سامانه* 
 

 Sus.behdasht.gov.ir  :مراجعه به سامانه نظام پیشنهادات وزارت بهداشت به آدرس -۰

 )در سایت دانشگاه نیز لینک سامانه موجود می باشد.(    

 را انتخاب کنید. "برای ثبت نام کلیک کنید" ابتدا گزینه

 

 اری عکس نمی باشد.(اطالعات خواسته شده را تکمیل نمایید. )نیازی به بارگذ -۸
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کلمه عبور شما نمایش داده می شود، آنرا یادداشت  "تایید و دریافت کد رهگیری"پس از پایان ثبت نام و انتخاب گزینه 

 کرده و برای ورود به سیستم نزد خود نگه دارید.

 *** نام کاربری کد ملی شما می باشد.

 .توانید کلمه عبور خود را نیز به کد ملی تغییر دهید *** جهت سهولت کار و عدم فراموشی کلمه عبور، می

 

با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور و کد امنیتی وارد سیستم شوید. پس از ورود صفحه زیر نمایان می گردد که می  -3

 پیشنهاد خود را ثبت نمایید. "ثبت پیشنهاد جدید"توانید با کلیک بر روی 

 شنهاد، حتما دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم انتخاب گردد.دقت شود که در زمان ثبت پی *
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  دانش مدیریت سامانه راهنمای* 

 یعلم های اندوخته و تجربیات ، اطالعات مند نظام دادن قرار دسترس در معنای به دانش مدیریت دانید می که همانگونه

 با را خود روزمره فعالیت بتوانند آنها تا گیرند قرار هستند، آنها ازمندنی که افرادی اختیار در نیاز هنگام به که ای گونه به است،

 رینت راهبردی و ارزشمندترین فناوری و دانش ، تجربیات ، ها آموخته درس ، اطالعات. دهند انجام مؤثرتر و بیشتر بازدهی

 اهنمایر این در نخست گام در و نشگاهدا در دانش مدیریت نظام مناسب استقرار هدف با. میدهند تشکیل را سازمانها دارایی

 .باشیم می دانش مدیریت سامانه در نام ثبت نحوه آموزش دنبال به ، آموزشی

 هویت احراز و نام ثبت فرآیند (الف

 دشوی سامانه وارد کروم گوگل یا فایرفاکس مرورگرهای از استفاده با و km.behdasht.gov.ir آدرس به مراجعه با ابتدا 

 روی بر ، انشد مدیریت سامانه ابتدایی صفحه به شدن وارد از بعد آن فرآیند که.  نمایید نام ثبت سامانه در کاربر عنوان به و

 کلیلک کنید. هویت احراز و نام ثبت قسمت

 

 

 .  نمایید کلیک " عضویت خواست در " روی بر و نموده وارد را خود  " ملی کد " زیر شکل با مطابق سپس
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 زیر فحهص ، عضویت درخواست ثبت از پس.  گرددبارگزاری  کامال صفحه بمانید منتظر لطفا ملی کد ثبت زا پس : توجه

و  شناسنامه شماره ، پرسنلی شماره ، ملی کد کاربری نام ، خانوادگی نام ، امن اطالعات رساند می اطالع به .شود می باز

 . شود می خوانده پرسنلی سیستم از سازمان

 
 

 .  نمایید وارد را خود " سازمانی جایگاه " و " همراه شماره " ، " ایمیل" به مربوط تاطالعا سسپ

 با طابقم و نموده کلیک رنگ سبز قسمت)  سازمانی جایگاه فیلد روی بر است الزم ، سازمانی جایگاه تکمیل منظور به 

 در واحد عنوان ، انتخاب محض به.  یدنمای انتخاب و کلیک بار دو را خود خدمت محل ، سازمانی چارت از ، ذیل شکل

 . نمایید کلیک را تایید دکمه سپس.  شود می داده نمایش صفحه باالی قسمت
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ود و رمز شرا  کلیک نمایید. پس از آن مطابق با شکل زیر کاربری شما با موفقیت ثبت می  "ذخیره کاربر"در انتها دکمه 

 .اشت به صورت خودکار برای شما ارسال می گرددعبور از طریق سامانه مدیریت دانش وزارت بهد

 

 

 ب( ورود به سامانه

 عبور رمز عنوان به همراه، تلفن به شده پیامک عبور رمز از و کاربری نام عنوان به ملی کد از سامانه، به ورود منظور به

 .نمایید کلیک را "ورود به سامانه" دکمه و نموده استفاده
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 موزش و توانمندسازی کارکنانآ سامانه راهنمای* 

 karmand.behdasht.gov.ir آدرس سامانه:

 وارد کردنبا   "سامانه کارمندان" ینهگز طریق سایت دانشگاه از با مراجعه بهکارمندان سامانه آموزش به ورود جهت کارمند 

.خواهد داشت تال آموزش دسترسیورپ به (اری واحد مربوطهاخذ شده از امور اد) نام کاربری و رمز عبور  
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ثبت نام دوره های آموزشی و شرکت در آزمون، های به آیتم  "تال آموزشپور"با انتخاب گزینه کارمند   پورتال آموزش:

   دسترسی دارد. ثبت گواهی آموزشی و ...شناسنامه آموزشی، 

 

 

در طول سال بر اساس نیازسنجی که عمومی و اختصاصی  شرکت در دوره هایکارمند جهت  :آزمون های الکترونیکی

منبع آموزشی را مطالعه نموده  "کتابخانه دیجیتال من"ی گردد از طریق منوی مار زبرگ یا حضوری  به صورت غیر حضوری

در آزمون شرکت نموده و به سواالت در زمان معین پاسخ دهد. "آزمون الکترونیکی"و سپس از طریق گزینه   
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ثبت " گزینه "آموزش" منویمی تواند با انتخاب کارمند  :آموزشی برون سازمانی اطالعات گواهینامه هایثبت 

 است و دیگر طی نموده موسسات که قبل از استخدام در سازمان ها و کلیه دوره هایینسبت به ثبت  "اطالعات گواهینامه

  اقدام نماید. ،باشدمی موسسه ن آدارای شماره و تاریخ مجوز از کمیته راهبری آموزش 
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 مشاهده می باشد. قابل "بق آموزشیسوا"از منوی  سوابق و شناسنامه آموزشی
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 ) دوره های آموزشی وزارت بهداشت( سامانه رشدراهنمای * 

 karmand.behdasht.gov.ir آدرس سامانه: 

 وجود دارد.نیز لینک سامانه در سایت دانشگاه در صفحه گروه توسعه سازمان و تحول اداری 

  ljums.ac.ir/tahavo: آدرس صفحه گروه توسعه سازمان و تحول اداری

 ورود به سامانه استفاده نمایید.کد ملی و شماره شناسنامه خود برای از 
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 در دوره ثبت نام شده توسط رابط آموزشی "شرکت در دوره های ثبت نام شده"و سپس  "آموزش"با کلیک بر روی گزینه 

 .شرکت کنید
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 مداوم سامانه آموزشراهنمای * 

ر ابتدا کاربر با کد ملی و رمز عبور خود وارد سامانه آموزش مداوم می گردد .د  

  https://www.ircme.ir آدرس سامانه :

 

 کلیه فارغ التحصیالن رشته های پزشکی و پیرا پزشکی در همه مقاطع گروه هدف :

 

https://www.ircme.ir/
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 د.ات مشمول زمان ثبت نام در سامانه باید توسط ایشان ثبت گردمطابق فرم باال کلیه اطالع 

 طبق فرم پایین اطالعات کاربر در سامانه توسط کارشناس مرکز تائید می گردد.

 

 

  : پرداخت های سامانه

 

 باشد .مگر برای برنامه هایی که از قبل به صورت رایگان تعریف شده  ،ها به صورت آنالین صورت می پذیردکلیه پرداخت 



 

                       
 
 

 گروه توسعه سازمان و تحول اداری

52 
 

 

مبلغ هر برنامه نیز با توجه به مبلغ پیش فرضی که سامانه بر اساس ساعت و امتیاز برنامه و گروه هدف مشخص کرده 

 می باشد و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن داده نمی شود .

 شد .بانک ملت در حساب معاونت آموزشی می با ۰۸۸1۲۳۰درگاه پرداخت برنامه های آموزش مداوم شماره حساب :

 

 امتیازات برنامه

 امتیاز آموزش مداوم را کسب نمایند . ۸۳تا  ۰۳هر مشمول موظف است در طول یکسال بین 

 

 گواهی های برنامه 

ساله صادر  و بنا به امتیاز مشمول گواهی ک تا چهار 1گواهی ماده –گواهی های برنامه به صورت گواهی پنج سال 

 گردد.

 شمولنمونه ای از یک صفحه کارنامه م
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 ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان سامانهراهنمای * 

        /http://karmand.jums.ac.ir  آدرس سامانه:

 

 راهنمای تصویری ویرایش و تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان دانشگاه

 ( کارتابل مالک فرم به رابط مربوطهاز )ارسال

 

 

 

 ملکردع جهت فعال سازی فرم ارزیابی "اسناد من"کلیک کردن 
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 عملکرد کردن ردیف ارزیابی ککلی الف(

 کارکنان ویرایش فرم ارزیابی عملکرد کلیک( ب

 

 دعملکرتحلیل کلیلک بر  و  (شرح وظایف ) شاخصهای اختصاصی از  انتخاب هر یک

 1 
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 ( توسط مالک سند...نقاط قوت، ضعف و) پیش نویش تحلیل عملکرد شاخص اختصاصی

 

 اطالعات ولیه توسط کارمند وثبتبارگذاری مستندات و امتیازدهی ا :عمومی شاخصهای تکمیل
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 عمومی های شاخص )تکمیل( کلیک بازگشت به رابط بعد از ویرایش

 

 نهایی تایید یا بیمارستان و انتخاب رابط حوزه معاونت
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 شماره تماس واحدهای دانشگاه

 

تماسشماره   واحد ها 

۳-۳0003031  سایت دانشگاه  

 معاونت توسعه ۳000303۸

ونت درمانمعا ۳0003313  

 معاونت بهداشت ۳0001۳۳۸

 معاونت دانشجویی فرهنگی ۳000۳333

 معاونت آموزشی ۳000۰۳۸3

 معاونت تحقیقات و فن آوری ۳0003۲۸۰

 معاونت غذا و دارو ۳000۳301

0-۳000۰۸3۰-0۳000033۰  بیمارستان مطهری 

۰0-۳0۸033۰3  بیمارستان پیمانیه 

۳0۳30۳3۳-۳0۳30330 االنبیاء بیمارستان خاتم   

 بیمارستان سیدالشهدا 

خفر و درمان شهرستان بهداشت شبکه   

  دانشکده ۳000113۰

۳-۳000۸331  کلنیک هنری  

)پیمانیه( لنیک امام رضایک ۳0۸033۰3  

کارگزینی دانشگاهاداره منابع انسانی و  ۳000333۸  

تحول اداری توسعه سازمان و گروه  ۳000۳۰۸۰  
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 و  تشکرتقدیر 

 

 دد:رگ میو  تشکر تقدیر ه اند  تدوین بسته فوق ما را یاری نمود ران محترمی که دردر نهایت از همکا

 

 دکتر محمد رحمانیان ، ریاست دانشگاه 

 دکتر مهدی مصلی نژاد ، معاون توسعه مدیریت و منابع 

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری  ،  لیال ممتاز  

کارشناس تحول اداری  ،  غالمرضا نوبهار  

کارشناس آموزش ضمن خدمت  ،  عی فردالهام شجا  

کارشناس ارزشیابی کارکنان   ، امیر صحرائیان   

  


