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 مقررات داخلی بیمارستان در حوزه اداری و مالی

به منظورایجاد محیطی سالم درجهت باالبردن کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ، رعایت حقـوق انسـانی در محـیط    

کم آنان از بـی نظمـی،  رحذرداشتن کار، تشویق کارکنان به کار بهتر در جهت باال بردن سطح کارائی و بهره وری و ب

کاری و بطالت در محیط کار، مقرراتی تدوین گردیده است که بخشی ازآن برگرفته از قوانین کـار ، قـوانین تـأمین    

بیـان مـی    رح زیـر اجتماعی ، قوانین طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین روش های جاری داخلی بیمارستان به ش

 گردد.

   شرح شغل ، شرح وظایف

یک نسخه اصلی از شرح شغل و شرح وظایف جاری کارکنان در امـور اداری بیمارسـتان موجـود اسـت کـه هنگـام       

همچنـین نسـخه الکترونیکـی آن در درایـو      و توسط پرسنل امضا می شـود. استخدام پرسنل به آگاهی آنها رسانده 

 عمومی پوشه منابع انسانی در اختیار پرسنل قرار دارد.

  موارد زیر هستند : شرح وظیفه ها شامل

 ـ عنوان شغل  1

 ـ سلسله مراتب سازمانی  2

در هر شرح وظیفه شفاف است که فرد باید به چه فرد یا افرادی گزارش بدهد و در مقابل آنها پاسخگو باشد               

) سطح باالتر ( ، با چه کسانی هم سطح و هم رده است و چه فرد یا افرادی باید به وی گزارش داده و در مقابل 

 وی پاسخگو باشند ) سطح پائین تر (

 مسئولیت ها ـ وظایف و  3

 ـ سطح تحصیالت مورد نیاز  4

 ـ تجربه مورد نیاز  5

 ـ آموزش ها ، توانائی ها و مهارت های الزم  6

 حقوق و مزایا

اشتغال به کار و پرداخت حقوق ومزایای پرسنل بیمارستان خیریه سوم شعبان برابر قانون کار و طرح هماهنگ            

 مواردی از مزایای مربوطه و اعطائی به شرح زیر می باشد: طبقه بندی مشاغل انجام می گردد .

افزایش حقوق و مزایا سالیانه براساس مصوبه شورای عالی کار که از سوی وزارت کار ابالغ مـی شـود تعیـین و     .1

 پرداخت می گردد.

 اعطای یک پایه سنوات درازاء هریک سال سابقه خدمت .2

 هر چهار سال سابقه کارمازاد برشرایط احراز شغلاعطای یک رتبه درگروه شغلی مربوطه به ازاء  .3

 ساعت درهفته می باشد. 44دقیقه و 22ساعت و 7ساعات کاری درحال حاضر روزانه  .4
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روز حق بیمه را  722فرزند باشرایط مربوطه به افرادی که حداقل سابقه پرداخت 2پرداخت حق اوالد تاحداکثر  .5

 داشته باشند.

 بن کاالهای اساسی پرداخت ماهیانه مبلغی به عنوان .6

 پرداخت ماهیانه مبلغی به عنوان کمک هزینه مسکن .7

 درصد اضافه برمزد هرساعت پرداخت می گردد. 42برای اضافه کاری درایام عادی  .8

 درصد اضافه براضافه کاری ایام عادی پرداخت می گردد. 42برای اضافه کاری درایام تعطیالت رسمی  .9

 درصد اضافه برمزد مربوطه پرداخت می گردد. 42برای کاردرایام تعطیالت رسمی  .12

 درصد فوق العاده شبکاری تعلق می گیرد. 35صبح(  6الی  22برای کار در ساعات شب) .11

پرداخت حق اشعه وافزایش مرخصی وکاهش ساعات کاری پرسنلی که به طورمستمر بـه کاربـا اشـعه اشـتغال      .12

 داشته باشند.

براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای درزمان خاتمه قرارداد برای هر سال سابقه  .13

 پایان کار)حق سنوات( پرداخت می گردد.

عیدی و پاداش پرسنل برای یک سال کاربراساس دوماه آخرین حقوق مبنا تاسقف سه ماه حداقل حقوق اعالم  .14

 شده درهر سال می باشد.

 : آئین نامه های انضباطی
 

 ورد انواع تشویقات بر حسب م -1

 ـ تقدیر شفاهی 

 ـ تقدیر کتبی با درج در پرونده 

 ـ تقدیر کتبی با درج در تابلو اعالنات 

 ـ اعطای مرخصی تشویقی 

 ـ پاداش نقدی و غیرنقدی 

 ـ تعیین پرسنل نمونه
 

 انواع تنبیهات انضباطی بر حسب مورد  -2

 ـ تذکر شفاهی 

 ـ تذکر کتبی با درج در پرونده 

 ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده 

 ـ توبیخ کتبی و اتمام حجت با درج در پرونده 

 ـ کسر حقوق و کارانه 

 ـ جابجائی محل کار

 ـ اخراج 



 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي بيمارستان خيرهي سوم شعبان

 3sh – NB – 06 - 01 79خرداد   :بازنگري بعدي  79خرداد   تاريخ بازنگري : 30 شماره بازنگري : 

  

3 
 

 ـ معرفی به مراجع قانونی 

 : قوانین مربوط به ورود و خروج ، تأخیر و تعجیل پرسنل

ده )ثبت ورود و خروج روزانه با استفاده  از کنترل تردد کارکنان درثبت ورود و خروج به عهده اموراداری بو .1

اطالعات ثبت شده توسط دستگاه امکان پذیراست( و کنترل حضور فیزیکی و مفید فرد در محـل کـار  بـه    

عهده مسئولین مستقیم هر واحد می باشد. در مواردی که کارمند در شیفت کاری خود ) بدون هماهنگی ( 

بپردازد، برابر گزارش مسئول مستقیم مربوطه مراتب مورد بررسی و  از محل کارخارج شود و یا به استراحت

 حسب مقررات و سوابق فرد اتخاذ تصمیم خواهد شد.

درمورد کلیه واحدهای بیمارستان مالک،حضورفرد درمحل کار خودمی باشـد ودرحـد متعـارفی کـه بـرای       .2

مسئول مربوطه به عنوان تأخیر مازاد برآن درصورت اعالم  تعویض لباس زمان نیاز است ملحوظ خواهدشد،

 محسوب خواهدشد.

کلیه پرسنل موظف هستند رأس ساعت تعیین شده درشـیفت کاری،درمحـل کارخودحاضرشـوند. بـدیهی      .3

 است تأخیردرساعت ورود طبق مقررات بیمارستان محاسبه ومنظور خواهد شد.

بوده وبه عنوان تأخیر یا مرخصی  دقیقه تأخیر موجه قابل اغماض 15نوبت دریک ماه وهربار تا 4مجموعاً تا  .4

بار درماه تجاوز کنـد کـل    4دقیقه ویا بیش از  15ساعتی محسوب نمی شود.لیکن چنانچه تأخیر روزانه از 

 مدت به عنوان تأخیر لحاظ وبرابر مقررات رفتارخواهدشد.

قبول محسوب  تعجیل درورود به محل کار)قبل ازساعات مقرر(موضوعیت نداشته وبه عنوان ساعات کار قابل .5

نمی شودمگر اینکه حسب تشخیص ونیاز مدیریت مربوطه بوده ومراتب در سیستم حضورو غیاب نیز ثبـت  

 شده باشد.

درمواردی که فرد به دلیل فراموشی امکان ثبت ساعت حضوریاخاتمه کارخود رانداشته باشد درصورت عدم  .6

همان روز مراتب را به صورت کتبـی اعـالم    وجود سابقه قبلی وتکرار می بایست حداکثر تاپایان وقت اداری

وپس از تأیید مسئول ومدیریت مربوطه ) با قید ساعت ورود و خروج ( به اموراداری ارسال نماید تا پـس از  

 تأیید مدیر اموراداری درسیستم مربوطه اعمال شود.

، مأموریـت  درهر صورت ایامی که ورود وخروج کارمند ثبت نشده وتکلیف نیـز بـه جهـت مرخصـی    تبصره:

 وغیره معلوم نشده باشد به عنوان غیبت منظور خواهدشد.

 کسری کار 

 کسری ساعت کار به دو صورت ذیل امکان پذیر می باشد :

 ـ  عدم تکمیل ساعات موظف کاری در ماه  1

 ـ  به دلیل تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج  2

کسر مـی  از حقوق و مزایای پرسنل ه نسبت ، برابر مقررات هر یک ساعت کسری کار ب که در این گونه موارد به ازاء 

 گردد.  
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افرادی که تاخیر در ورود و تعجیل در خروج دارند عالوه بر کسر مبالغ مندرج  2در مورد کسری کار بند  تبصره :

 توبیخ کتبی با درج در پیشینه خدمتی تا حد اخراج نیز انجام خواهد شد. 

 ضوابط و مقررات مرخصی

 9روز بدون احتساب ایام جمعه وتعطیالت رسمی می باشد  که حـداکثر   26استحقاقی  سالیانه مرخصی  .1

 روز ازآن جهت پرسنل قطعی قابل ذخیره می باشد.

کلیه افراد موظف به تکمیل وتأییدبرگ درخواست مرخصـی روزانـه خودبـوده وپـس ازحصـول موافقـت        .2

وارداضـطراری کـه فـرد بـه طریـق تلفنـی عـدم        مسئول مربوطه می توانندازمرخصی استفاده نمایند.درم

حضورخود را اعالم داشته وموافقت مسئول مربوطه راجلب نموده بایستی پس ازمراجعت برگ درخواست 

 مرخصی تکمیل نماید.

وجه استفاده از مرخصی استعالجی تا سه روز در ماه با تایید پزشک معتمد بیمارستان توسط بیمارستان  .3

پرداخت می گردد و وجه مرخصی استعالجی بیش از سه روز پس از تایید پزشک معتمد سازمان تـامین  

 اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد . 

به مدت شش ماه می باشد که شخص حق اسـتفاده تـا دو مـاه قبـل از      مرخصی استعالجی زایمان جمعا .4

 زایمان را نیز در این مورد دارد و وجه ایام فوق توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

افرادیکه بیمه نمی باشند در صورت داشتن یک سال سابقه یا کمتر از یک سال در طول سـنوات خـدمت    .5

صی استعالجی با حقوق و مزایا استفاده نماید و در مـورد افرادیکـه بـاالی یـک     می توانند از یک ماه مرخ

سال سابقه کار دارند حداکثر تا دوماه حق استفاده از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایـا  در  

 طول خدمت را دارند.

ا تایید پزشک معتمـد و یـا   در هر صورت از نظر بیمارستان استفاده از مرخصی های استعالجی فقط ب تبصره :

 ریاست بیمارستان امکان پذیر می باشد.

کلیـــه پرســـنل در مـــوارد ذیـــل حـــق برخـــورداری از ســـه روز مرخصـــی بـــا حقـــوق را دارنـــد :                                                   .6

 الف :  ازدواج دائم                     ب :  فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

خصی ساعتی اول وقت موردقبول نمی باشد مگرآنکه ازروزهای قبل طی درخواست ودر فرم مربوطه به مر .7

تأیید مسئول مربوطه رسیده وتحویل اموراداری شده باشـد درغیراینصـورت بـه عنـوان تـأخیر ویاغیبـت       

 منظور خواهدشد.

حداکثرمرخصی ساعتی فرد فقط یک بار در روز ) تا  .8
 

 
می باشد و چنانچه ازمیزان ساعات موظف روزانه (  

 فوق تجاوز نماید آن روز به عنوان مرخصی روزانه  منظور خواهد شد.

کارکنان به هنگام استفاده ازمرخصی ساعتی  بایستی برگ مرخصی ساعتی راکه به تأیید مسئول مربوطه  .9

نموده وکارت رسیده پس ازممهوربه مهراموراداری به مأمور انتظامات مستقردرخروجی بیمارستان تحویل 

 خروج راثبت ودرهنگام مراجعت نیز مجدداً ورود خودرا ثبت نمایند.
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  غیبت

از حقـوق و مزایـای     6/1به ازای هر یک روز غیبت غیرموجه عالوه بر کسر یک روز از حقوق و مزایای مشخص 

در پیشینه خدمتی تا  روز جمعه نیز کسر خواهد شد که در اینگونه موارد عالوه بر کسر مبالغ فوق توبیخ کتبی با

 حد اخراج نیز انجام خواهد شد.

 ارتقاء شغلی

 ارتقاء شغلی به گروه باالتر در همان عنوان شغلی
در تعدادی از مشاغل ارتقاء شغلی به گروه باالتر در همان عنوان شغلی فقط یک بار در طول خدمت با رضـایت       

در ارزشیابی سالیانه و  75کتبی مسئول مربوطه از عملکرد ، شایستگی و توانمندی پرسنل و دریافت امتیاز باالتر از  
 ح طبقه بندی مشاغل به شرح زیر صورت می گیرد . با توجه به کسب سابقه کار تعیین شده در طرهمچنین 

 سال سابقه کار در بیمارستان نیاز دارند.   2الف ( مشاغلی که حداقل 

 ـ کارشناس بهداشت محیط ـ کارشناس فیزیوتراپی  ـ کارشناس پرستاری

 ـ کاردان بهداشت محیط ـ کاردان فیزیوتراپی  ـ کاردان پرستاری

 ـ تکنسین بهداشت محیط ـ تکنسین فیزیوتراپی  ـ ماما کارشناس

 ـ کارشناس بهداشت حرفه ای  ـ کارشناس رادیولوژی  ـ ماما کاردان 

 ـ کاردان بهداشت حرفه ای  ـ کاردان رادیولوژی ـ کارشناس اطاق عمل 

 ـ تکنسین بهداشت حرفه ای  ـ تکنسین رادیولوژی ـ تکنسین اطاق عمل 

 ـ منشی  کارشناس آزمایشگاهـ  ـ کارشناس هوشبری 

 ـ حسابدار ترخیص بیماران  ـ کاردان آزمایشگاه ـ کاردان هوشبری 

 ـ خیاط ـ تکنسین آزمایشگاه ـ تکنسین هوشبری

 ـ آبدار  ـ کارشناس تغذیه  ـ بهیار

 خدماتـ  ـ کاردان تغذیه  ـ کمک بهیار

  ـ تکنسین تغذیه  ـ تکنسین فوریت های پزشکی
 

 سال سابقه کار در بیمارستان نیاز دارند.   3ب ( مشاغلی که حداقل 

  ـ کاردان برق و تاسیسات  ـ نسخه پیچ

  ـ کارگر تعمیرات  ـ حسابدار عمومی 
 

 سال سابقه کار در بیمارستان نیاز دارند.   4ج ( مشاغلی که حداقل 

   ـ تکنسین برق و تاسیسات 

   ـ تکنسین تعمیرات وسایل و تجهیزات پزشکی 

   ـ تعمیرکار برق و تاسیسات 
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 د ( مشاغل زیربا تغییرمدرک تحصیلی ازسیکل به دیپلم و یک سال سابقه عالوه بر شرایط فوق قابل ارتقاء می باشند.  

 ـ بایگان مدارک پزشکی 

 ـ صندوق دار 

ارتقاء آنها در طرح طبقه بندی در نظر گرفته نشده است .بدیهی است مشاغلی که نامبرده نشده اند ،   

 ارتقاء شغل در عناوین شغلی دیگر

با درنظرگرفتن عملکرد، شایسـتگی و توانمنـدی فـرد مـورد نظـر                     با توجه به نیاز بیمارستاناین ارتقاءشغلی         

 طبق ضوابط و قوانین بیمارستان صورت می گیرد . 

 ارزشیابی نحوه 

مشـخص  اط قابل بهبـود پرسـنل   ارزشیابی کارکنان در فواصل زمانی حداقل سالیانه انجام می گیرد که در آن نق

( و طراحی  PDP)   سعه فردی آنانمی شود و از نتایج ارزشیابی کارکنان و نقاط قابل بهبود پرسنل در برنامه تو

 د . برنامه آموزشی و ارتقائی مورد استفاده قرار می گیر

 شغلی کارکنان و همچنین تمدید قرارداد پرسنل مد نظر قرار می گیرد .   بدیهی است نتایج ارزشیابی در ارتقاء   

 ونه فرم ارزشیابی کارکنان :نم
 بسمه تعالي

 بيمارستان سوم شعبان

 فرم ارزشیـابی کارکنان
 

 تاریخ تنظيم  :     تا تاریخ :                       دوره ارزشيابي از تاریخ :           شماره پرسنلي  :        
 

                 نام :              نام خانوادگي :             تاریخ استخدام :

 مدرك تحصيلي : قسمت :                            سمت :                  
ف

دی
ر

 

 ارزشیابیموارد 

 میزان امتیاز هر کدام از موارد زیر از صفر تا پنج می باشد.

 امتیازات 
 هر ستون

5 4 3 2 1 

نظریه دهنده 

 2و 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

            رعایت انضباط و قوانين و مقررات  1

            مؤمن و متعهد به اصول و موازین شرعي و التزام عملي به رعایت حجاب و اخالق اسالمي  2

            حضور به موقع در محل كار و استفاده مطلوب از ساعات كار  3

4 
انعطاا  پاریره در مقابال انتقاادات و       ،وظيفه شناسي و احساا  مسالوليت و عالقمناده باه كاار      

 كوشش براه رفع آن 

           

            رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و روحيه همكاره و هماهنگي در انجام كار و حسن اخالق  5

            دلسوزه و مراقبت نسبت به اموال ، كاهش ضایعات ، صرفه جویي و رعایت مسائل ایمني  6

 محرمانه

***** 
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            و شركت در دوره هاه آموزشيتالش در جهت افزایش دانش و فراگيره مهارتهاه شغلي  7

            خالقيت و نوآوره ، قدرت تجزیه و تحليل و ارائه پيشنهادات در راستاه بهبود روش كار  8

            كارآیي و بازدهي كيفيت و كميت كار  9

            جدیت و پيگيره  انجام كار برابر شرح وظایف و داشتن پشتكار ،  11

           جمع امتیا زات ستو ن ها
 

  2جمع امتیازات نظریه دهنده    1جمع امتیازات نظریه دهنده 
 

  جمع کل امتیازات 

 

 خیلی خوب               خوب                  متوسط                ضعیف           خیلی ضعیف 
 
 

 2نظریه دهنده   1دهنده نظریه 

 نام و نام خانوادگي : 

 تاریخ : 

 امضاء 

 نام و نام خانوادگي : 

 تاریخ :

 امضاء 

می باشد.  و یا مسئول مرتبط 1نظریه دهنده  رده باالتر  2مسئول قسمت مربوطه و نظریه دهنده  1توضیح اینكه : نظریه دهنده   

 مشخص گردد : مربوطه بر اسا  شرح وظایف بهبود در نامبرده  قابلنقاط ا  1

 

نيز لحاا    ( PDP)  و در برنامه توسعه فردهفوق ذكر ، درج بهبود  قابلقاط جهت ن برنامه آموزشي مورد نياز  ا در این قسمت  2

 شود :

 

 

 

 : 2امضاء نظریه دهنده                         :                                                                       1امضاء نظریه دهنده 

 

91ـ  122 76ـ  92  11ـ  57  41ـ  16  2ـ  42   
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  : خروج از خدمت

 

 بازنشستگی   -الف

 استعفاء -ب

 اخراج -ج

 خاتمه قرارداد -د 

 فوت پرسنل -هـ 

: درموارد بازنشستگی فرد پس از ارائه تأییدیه بازنشستگی از سازمان تأمین اجتمـاعی و اعـالم    بازنشستگی -الف

و نامه ترک کار توسط آن واحد مربوطه به اموراداری مراجعه  ینموافقت و تعیین تاریخ خاتمه کار فرد توسط مسئول

 دد. نسخه اصلی جهت ارائه به سازمان تأمین اجتماعی تحویل فرد میگر صادر و 

درموارد استعفاء با اعالم کتبی از یکماه قبل و تعیین تاریخ استعفاء و موافقت مسئول مربوطه و تائید  استعفاء: -ب

 ریاست محترم بیمارستان به اموراداری ارجاع و اقدامات الزم انجام میگردد.

کمیتـه انضـباطی و تأئیـد    درموارد اخراج باتوجه به نوع قصوری که فـرد داشـته و بررسـی موضـوع در      اخراج: -ج

اکثریت اعضاء کمیته و تایید ریاست محترم بیمارستان و ابالغ یک نسخه از صورتجلسه کمیته انضباطی  به پرسنل 

ذیربط با اعالم کتبی توسط واحد امور اداری زمان و علت اخراج فرد به اداره کار و رفاه اجتماعی کتباً اعالم میگردد 

ازسوی شخص و طـرح شـکایت از جانـب وی در مراجـع ذیصـالح )اداره کـارو رفـاه         و درصورت عدم پذیرش اخراج

تأمین اجتماعی( شرکت مدیر امور اداری یا مسئول کارگزینی به عنوان نمایندگان قانونی بیمارستان در  –اجتماعی 

جلسات ادارات مذکور الزم و ضروری میباشد که دراین گونه موارد تسویه حساب با شخص اخراجی که به اداره کـار  

 شکایت نمود منوط به رای صادره ازسوی مراکز فوق الذکر میباشد.

ـ  درموارد خاتمه قرارداد پس از اعالم کتبی عدم نیاز مسـئول مربوطـه بـه واحـد امـور اداری در       خاتمه قراداد: د 

 سررسید قرارداد نسبت به خاتمه کار فرد اقدام میگردد. 

درمورد فوت نیز پس از گزارش کتبی توسط مسئول مربوطه به واحد اموراداری اقدامات الزم در  فوت پرسنل: -هـ

 ویه حساب بازماندگان توسط امور اداری به واحد امور مالی انجام میگردد.خصوص تس

و اعـالم کـارکرد و مانـده    : در هر پنج مورد اشاره شده در باال نامـه خاتمـه کـار و    چگونگی نحوه تسویه حساب 

س از طـی  نسخه اصلی جهت اجرا به واحد امورمالی تحویل میگردد. لـذا پـ   تهیه و توسط امور اداری  مرخصی فرد 

مراحل فوق و مراجعه فرد به امور مالی جهت دریافت مطالبات قانونی خود برگ تسویه حسـاب توسـط امـور مـالی     

صادر و فرد جهت تحویل کارتهای شناسایی و کارت ورود و خروج و اخذ رسید تسویه با واحد کارگزینی مجدداً برای 

 بار آخر به این واحد مراجعه می نماید. 
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 ـی و فرهنگـیامکانات رفاه

به منظور ارتقاء سطح کارآئی و رضایتمندی کارکنان و با توجه به شرایط و امکانات فعلی بیمارستان در حال حاضـر  

 موارد مشروحه زیر انجام می شود. 

 درحال حاضر به مناسبت ماه مبارک رمضان و عید نوروز سبدکاال به پرسنل اعطاء می گردد. .1

 سرویس  ایاب و ذهاب رایگان .2

 ذای رایگانغ .3

 روز درماه3پرداخت حقوق ایام بیماری تاحداکثر  .4

پرداخت مـی  پرستاری به صورت ماهیانه کارانه در حال حاضر برابر ضوابط در نظر گرفته شده به کلیه پرسنل .5

 گردد

نوبـت در سـال کارانـه     4یـا   3در حال حاضر برابر ضوابط در نظر گرفته شده به کلیه پرسنل غیر پرسـتاری   .6

 پرداخت می گردد. 

 پرداخت هدیه ازدواج .7

 پرداخت وام بالعوض درمورد فوت بستگان درجه یک .8

 تقدیر ازپرسنل نمونه به مناسبت روز پرستار وروز کارگر .9

 وتفریحی مشهد و شمالاعزام به مجتمع های زیارتی  .12

 اعزام یک روزه به اماکن تفریحی و زیارتی .11

 اجاره زمین فوتبال برای ورزش آقایان   .12

 …سال سابقه در این بیمارستان و اهداء لوح تقدیر و پاداش نقدی و 22تقدیر از کارکنان بازنشسته با بیش از .13

 دریافت می کنند.پیشنهاد خود راش پرسنل ازطریق نظام پیشنهادات درتصمیم گیری ها مشارکت کرده وپادا .14

 برگزاری مسابقات مختلف دراعیاد ومراسم هاواعطاء جایزه به کارکنان انجام می گردد. .15

درحال حاضر جهت گرامیداشت روزهای پرستار ، کارمند وکارگر و روز سوم شـعبان کمـک هـای نقـدی یـا       .16

 غیرنقدی به پرسنل اختصاص داده می شود.

 جهت خرید کتب علمی دراختیار سوپروایزر آموزشی اختصاص  داده می شود.به صورت سالیانه مبلغی  .17

 برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء .18

 برگزاری زیارت عاشورا در روزهای پنج شنبه هر هفته .19

 تعویض و تمدید اعتبار دفاتر درمانی کارکنان و خانواده آنان   .22

 ان اقدام در خصوص بیمه مکمل درمان کلیه کارکن  .21

 اقدام در خصوص بیمه مسئولیت پرسنل پرستاری   .22

 ایجاد ، نظارت و انجام امور مربوط به صندوق پس انداز و وام کارکنان   .23

 ایجاد ، نظارت و انجام امور مربوط به صندوق پس انداز و وام پزشکان   .24

 اجاره پارکینگ   .25
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 ه اند. پرداخت هدیه به پرسنلی که فرزندشان در کنکور سراسری پذیرفته شد .26

 پرداخت هدیه به پرسنلی که ارتقاء تحصیلی تا دیپلم دارند.  .27

 عدم دریافت ویزیت از پرسنل  .28

 پرسنل  1تهیه خودرو و تاج گل جهت مراسم ختم بستگان درجه  .29

 پرداخت وام اضطراری  .32


