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  يشگفتارپ

تحوالت اجتماعي و اقتصادي بعد از انقالب مشروطيت در ايران موجـب پيـدايش تـدريجي    

يشـرفته جهـان گرديـد و بوجـود آمـدن      سازمانهاي دولتي مشابه سازمانهاي كشـورهاي پ 

سازمانهاي دولتي نيازمند جذب نيروي انساني الزم و كارآمد بود و اين امر مقدور نبود مگـر  

با داشتن موازين قانوني كه بتواند راهگشاي نحوه جذب و بكارگيري ، پرداخت حقوق و مزايا 

اولـين  . مورد نيـاز باشـد   ، تكاليف ، بازنشستگي و نحوه رسيدگي به تخلفات نيروي انساني 

بـه تصـويب مجلـس     1301مقدمات قانون و مقررات استخدامي و اداري در ايـران در سـال   

شوراي وقت رسيد و پس از بررسي نواقصات و تغيير و تحوالت و اضافه كردن بند و تبصـره  

در بخش اول ايـن مجموعـه    .موجبات اجراي آن فراهم گرديد  1342هاي الحاقي در خرداد 

  .شده است قوانين و مقررات اداري مورد نياز بهورزان بصورت خالصه مطرح شود  سعي

مراحل و نحـوه  اين مجموعه با توجه به نياز روزانه بهورزان به مكاتبات اداري  در بخش دوم 

  .و رعايت نكات آيين نگارش در اين نامه ها ذكر شده است تهيه و تنظيم نامه هاي اداري
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 تنگ خانه بهداشت و بهورزان با مركز بهداشتي درماني در بخش سومگااط تنتوجه به ارتببا 

اميد است اين مجموعـه مـورد اسـتفاده شـما     . ، نحوه تعامالت سازماني ذكر شده است  نيز

  .عزيزان قرار گيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ::بخش اولبخش اول
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حقوق و امور حقوق و امور 

  ادارياداري
  : پس از مطالعه اين بخش انتظار مي رود بتوانيد:        اهداف    

 ،بازنشستگي  ،حقوق اداري مستخدمين نظير مرخصي ها    -1

 .را ذكر توضيح دهيد... تنبيهات و  ،تشويقات  ،ارزشيابي 

استخدام پيماني را تعريف كرده و ضوابط و شرايط آن را توضيح     - 2

 . دهيد

  .آموزش نيروي انساني و تقسيم بندي آن را توضيح دهيد  - ٣
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  مرخصي
  .ان  دولت  حق استفاده از مرخصي مي باشد يكي از حقوق كاركن

 :مستخدمين رسمي مي توانند از سه نوع مرخصي در طول خدمت خود بهره مند شوند
  مرخصي استحقاقي  -الف 

  مرخصي استعالجي - ب 

   مرخصي بدون حقوق - ج 

 مرخصي استحقاقي: الف 
ستگاه فصل دوازدهم حقوق  تكاليف كاركنان دولت كارمندان د 84براساس ماده    •

روز حق مرخصي كار ي با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط   30هاي اجرايي  سال 
  . رادارند 

    .حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخيره شدن است
حداكثر مدتي كه مستخدم در يك سال تقويمي مي تواند از مرخصي همان سال و    •

يد جمعاً از چهار ماه در سال تجاوز مرخصي هاي ذخيره شده خود استفاده نما
   .نخواهد كرد

عدم حضور مستخدم در محل خدمت كه مدت آن از سه روز تجاوز نمايد، در صورتي كه 
مستند به داليل موجه باشد و مورد پذيرش اداره متبوعه وي قرار گيرد خود مرخصي 

 :استحقاقي وي منظور مي شود؛ اين موارد عبارتند از
  بيماري او - 1
  .صدمات ناشي از حوادث كه به او، پدر و مادر، همسريا فرزندان او وارد آمده باشد - 2
  فوت همسر يا اقرباي نسبي يا سببي تا طبقه سوم  - 3
  بيماري شديد پدر يا مادر يا همسريا فرزندان -4
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  دارا شدن فرزند  - 5
  ازدواج او يا فرزندانش  -6
  اي شهادت و انجام تحقيقات احضار مستخدم توسط مراجع قضائي براي اد -7

تشخيص صحت و سقم جهات ادعائي مستخدم به عهده رئيس اداره است در صورتي كه 
صحت ادعا تصديق شود، غيبت مستخدم بر حسب علت جزء مرخصي استحقاقي يا 

  .استعالجي وي محسوب و حكم الزم در اين مورد صادر خواهد شد
  مرخصي استعالجي - ب

فصل دوازدهم حقوق و تكاليف اداري كارمندان  كاركنان  84ده ما 2برابر با تبصره  •
ماه مرخصي  4دستگاه هاي اجرايي طبق گوا هي پزشك معتمد حداكثر از  

 .استعالجي در سال استفاده خواهند نمود

هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را  •
  .اداره متبوع اطالع  دهددركوتاهترين  مدت ممكن به 

بيماري هاي صعب العالج به تشخيص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از    •
  .ماهه مستثني مي باشد 4محدوديت  زماني 

تشخيص ابتال مستخدم به بيماري صعب العالج و تعيين مدت معذوريت وي به عهده  •
   .كميسيون پزشكي است

ابت سازماني مستخدمي كه از مرخصي به جز خانمهاي باردار حفظ پست ث •
  .استعالجي استفاده مي كنند بيش از چهار ماه الزامي نيست

مشمولين مقررات تامين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعالجي تابع مقررات  •
  .همان  سازمان مي باشند

زند به بانوان باردار براي هر وضع حمل تا سه فرزند ، شش ماه معذوريت و براي فر •
چهارم به بعد دو ماه معذوريت و براي وضع حمل دو قلو شش ماه و براي وضع حمل 
دوقلو به باال يكسال معذوريت و با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط داده 

 .مي شود
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معذوريت وضع حمل جزو مرخصي استعالجي محسوب مي شود و تشخيص تاريخ  •
  شروع آن بر عهده پزشك معالج است

ماهگي كودك  24ادران شيرده پس از شروع بكار مجدد مي توانند حداكثر تا م •
.( استفاده كنند ) بدون كسر از مرخصي استحقاقي (روزانه يك ساعت مرخصي 

  )جهت فرزندان دوقلو و بيشتر روزانه دو ساعت مرخصي بالمانع مي باشد
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 مرخصي بدون حقوق -ج

است در مدت اين مرخصي حقوقي به مستخدم تعلق همانگونه كه از عنوان آن مشخص 
  .نخواهد گرفت و اين مدت جزء سابقه خدمت وي محسوب نخواهد شد

مدت مرخصي بدون حقوق تنها در يك مورد جزء سابقه خدمت رسمي مستخدم قابل 
كه مستخدم براي ادامه تحصيل عالي و تخصص در رشته  است احتساب است و آن موردي

متبوع خود و در صورتي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي شود، از اين  مورد نياز دستگاه
مرخصي استفاده نمايد كه در اين صورت با پرداخت كسور بازنشستگي صرف از لحاظ 

  .بازنشستگي و وظيفه محاسبه خواهد گرديد
حداكثر مدتي كه يك مستخدم رسمي مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد سه 

خدمت است لكن براي ادامه تحصيالت عالي تا دو سال ديگر قابل تمديد  سال در طول
  .است

الزامي نيست در صورتي كه پس از پايان حقوق حفظ پست سازماني در ايام مرخصي بدون 
مرخصي بدون حقوق پست مناسبي براي ارجاع به وي موجود نباشد، مستخدم به حال 

   .آمادگي به خدمت در خواهد آمد
يماني برابر مدت قرارداد از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و ن پميمستخد •

پيماني ميباشد و از نظر مدت داد تمديد مرخصي بدون حقوق منوط به تمديد قرار
  .استفاده از مرخصي مذكور مانند پرسنل رسمي  مي باشد  

 :استفاده از مرخصي بدون حقوق فقط در موارد ذيل امكان پذير است 
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حقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به استفاده از مرخصي مستخدم است - 1 
 .مسلم باشد

  .مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك الزم را ارائه نمايد - 2 

مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت  - 3 
  .كند

النه به سبب ادامه مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استحقاقي سا -4 
همان بيماري يا ابتالء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب 

  .العالج تشخيص داده نشود

اعطاء مرخصي بدون حقوق به مستخدم آزمايشي با ارائه مدارك و به تشخيص  
  .مؤسسه متبوع وي حداكثر تا دو ماه متوالي امكان پذير مي باشد

ي مي توانند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده هر مستخدمين پيمان 
مدت مرخصي بدون حقوق . يك ماه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند سال

   .جزو سوابق خدمت و تجربه منظور نمي گردد

ــــ محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از  3تبصره   
در صورتيكه پس از پايان . نمايد الزامي نيست مرخصي بدون حقوق استفاده مي 

دوران مرخصي پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد 
  .به حال آماده به خدمت در مي آيد 

ـــ مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه تحصيالت عالي و  4تبصره   
سه مربوط مشروط به اينكه منجر تخصصي در رشته هاي مورد نياز وزارتخانه يا موس

از لحاظ بازنشستگي و وظيفه يا پرداخت كسور . به اخذ مدرك تحصيلي بشود 
   .مربوط جزو سابقه خدمت رسمي مستخدم محسوب مي شود 

ـــ آن دسته از مستخدمين رسمي كه همسر آنان در مشاغل حساس  5تبصره  
كار همسر مي توانند  حداكثر  دولتي در داخل كشور اشتغال دارند به تبعيت از محل
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تشخيص مشاغل حساس با . سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند  6تا 
  . پيشنهاد دستگاه مربوطه و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود

 10/9/1362قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 
و  يشمول قانون استخدام كشورماده واحده ــ وزارتخانه ها و موسسات م 

شركتهاي دولتي و موسساتي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، مي 
توانند در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت باالترين مقام 

   .مسئول خدمت آنها را نيمه وقت تعيين نمايند 

و وضع پست سازماني و ميزان حقوق و مزايا و مدت و نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت 
نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگي و اعطاء پايه و ارتقاء گروه و مرخصي به موجب 
قانوني كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه شده و به تصويب مجلس 

  .شوراي اسالمي خواهد رسيد مشخص خواهد گرديد 
ماده واحده در جلسه روز پنج شنبه دهم آذر ماه يك هزار و  قانون فوق مشتمل بر 

به تاييد  17/9/1362سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
   .شوراي نگهبان رسيده است 

تبصره ــ به دستگاههاي موضوع اين قانون اجازه داده مي شود در صورت تقاضاي  
افقت باالترين مقام مسئول ، هم چنين بتوانند بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و مو

  .بجاي نيمه وقت ، ساعات خدمت آنان را به سه چهار ساعات كار مقرر تقليل دهند 

   18/1/1364قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب  

ابت قانون اساسي بانوان رسمي و ث 21از اصل  2و  1ــ در اجراي بندهاي  1ماده  
وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نيروهاي مسلح و 
موسساتي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي توانند در صورت 

ترين مقام موسسه متبوع خود از خدمت نيمه وقت استفاده الموافقت وزير يا با
   .نمايند 

ساعات كار آن طبق مقررات اين قانون ــ خدمت نيمه وقت خدمتي است كه  2ماده  
نحوه و ترتيب . ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و موسسات مربوط باشد  فنص
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انجام خدمت نيمه وقت بر اساس ساعات كار وزارتخانه و موسسه ذيربط و طبق نظر 
عيين خواهد گرديد و در هيچ مورد كمتر از نصف تباالترين مقام مسئول دستگاه 

   .مقرر هفتگي وزارتخانه و موسسه و شركت مربوط نخواهد بود ساعات كار

ــ كارمنداني كه از خدمت نيمه وقت استفاده مي كنند نصف حقوق گروه و  3ماده  
بت و فوق العاده شغل و يا مزاياي شغل و يا عناوين مشابه ديگر و ثاپايه و يا حقوق 

د به آنان تعلق خواهد گرفت فوق العاده ها و مزايائي كه بطور مستمر پرداخت مي شو
از تسهيالت  تو ليكن فوق العاده هاي محل خدمت ، بدي آب و هوا و محرومي

   .زندگي از محدوديت مذكور مستثني بوده و بطور كامل پرداخت مي شود 

ــ ميزان حقوق و مزايائي كه بر اساس مقررات اين قانون  به كارمندان نيمه  4ماده  
مول مقررات مربوط به حداقل پرداختي به كاركنان وقت تعلق خواهد گرفت مش

   .شاغل دولت نخواهد بود 

ــ حداقل استفاده از خدمت نيمه وقت يك سال مي باشد و در مورد  5ماده  
مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور تاريخ انقضاء خدمت مزبور مقارن 

  .با اتمام سال تحصيلي خواهد بود 

پيماني و غير ثابت دستگاهاي اجرائي مشمول مقررات اين قانون ــ كارمندان 6ماده  
نيستند و استفاده مستخدمين رسمي و ثابت از اين قانون موكول به پايان يافتن 

   .خدمت آزمايشي يا مشابه آن خواهند بود

ــ سنوات خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت الزم براي  7ماده  
حقوق وظيفه يا مستمري ، بطور كامل محسوب خواهد شد بازنشستگي و استفاده از 
زنشستگي و وظيفه يا مستمري و نيز دريافت پايه اين اليكن در احتساب حقوق ب

نصف مدت خدمت نيمه وقت ) عالوه بر مدت خدمت تمام وقت ( گونه كارمندان 
كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط به سهم . منظور و محسوب خواهد گرديد 

ندان مذبور به نسبت حقوق ثابت و مزايائي كه براساس اين قانون به آنان تعلق كارم
   .مي گيرد ، كسر و به صندوق مربوط واريز خواهد شد 
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تبصره ــ سنوات خدمت نيمه وقت بانوان به شرط پرداخت كسور بازنشستگي و  
شغل و يا حق بيمه و به نسبت تمام حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق العاده 

عناوين مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي درحكم خدمت تمام وقت 
   محسوب مي شود

ــ دوران استفاده از مرخصي استحقاقي طبق مقررات مربوط به كارمندان  8ماده  
تمام وقت بوده و فقط ميزان حقوق فوق العاده شغل و نيز ساير مزاياي مستمر اين 

   .غ مربوط به كارمندان تمام وقت خواهد بود گونه مستخدمين نصف مبال

ــ مدت استفاده از مرخصي استعالجي و زايمان براي بانوان مشمول خدمت  9ماده  
نيمه وقت مانند كارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت از لحاظ حقوق و مزايا 

   .تابع قوانين مربوط به خدمت نيمه وقت خواهند بود 

خدمت كارمندان نيمه وقت و ارتقاء گروه به نسبت سوابق تجربي ــ سنوات  10ماده  
  .مقرر در طرح طبقه بندي مشاغل و مقررات مربوط محاسبه خواهد گرديد 

ـ در صورتي كه كارمندان نيمه وقت قبل از پايان مدت خدمت نيمه وقت  11ماده  
ارتخانه درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمايند در صورت ضرورت و موافقت وز

و موسسه مربوط ، خدمت نيمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبديل خواهد گرديد 
  .و در هر حال خدمت نيمه وقت كمتر از يك سال نخواهد بود 

  : نكته  

و  10/9/1362باعنايت به مقررات قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب  
ر مدت استفاده مستخدمين زن از حوه اجراي اين قانون در ارتباط با حداكثن قانون

   .خدمت غير تمام وقت موضوع قانون فوق محدوديتي وجود ندارد 

ــ استفاده از خدمت نيمه وقت موكول به درخواست كتبي مستخدم و  12ماده   
صدور حكم جداگانه در اين مورد است و در حكم بايد نحوه و ترتيب خدمت نيمه 

   قت و ساير موارد مشخص گرددوقت و مدت استفاده از خدمت نيمه و

  : نكته  
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قابل  18/1/1364قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب  
ت /28576ين نامه استخدام پيماني موضوع تصويبنامه شماره يآ 29تسري به ماده 

هيأت محترم وزيران مي باشد ضمناً در صورتي كه  10/5/84هــ مورخ /316657
اد آن دسته از مستخدمين پيماني كه تقاضاي بهره مندي از خدمت نيمه مدت قرارد

وقت بانوان مي نمايند يكسال بوده باشد و از مدت قرارداد مستخدمين مورد نظر 
كمتر از يكسال باقي مانده باشد در آنصورت موافقت با خدمت نيمه وقت 

   .شد رفاً تا پايان قرارداد امكان پذير مي باصمستخدمين مورد نظر 

ــ مشمولين اين قانون به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان نمي توانند در  13ماده  
وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا غير دولتي ديگر به كار اشتغال 
ورزند و در صورت اشتغال در واحدهاي مذكور از دستگاه متبوع خود اخراج شده و 

   .ع مي گردد حقوق و مزاياي آنان تا تاريخ اشتغال قط

  .ــ استخدام جديد به هر شكل بجاي كارمندان نيمه وقت ممنوع است  14ماده  

ــ پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي و فوق العاده روزانه به اين قبيل  15ماده  
   .كاركنان ممنوع مي باشد 

ــ ساير موارد استخدامي كه در اين قانون پيش بيني نشده است تابع  16ماده  
   .قررات مربوط بخود خواهد بود م

   .ــ از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن لغو مي گردد  17ماده  

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه هجدهم  
فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در 

   .تأييد شوراي نگهبان رسيده است  هب 21/1/1364تاريخ 

نظريه دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي در خصوص قانون خدمت نيمه  
   23/4/76مورخ  4542/31/1وقت بانوان شماره 

با توجه به اينكه ساعات كار مقرر در حال حاضر ، بموجب اليحه قانوني يكسان  
 23/4/59كشور و ميزان آن مصوب  شدن ساعات كار كاركنان و كارگران در سراسر
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ساعت در هفته مي باشد بنابراين منظور از تقليل  44شوراي انقالب اسالمي ايران ، 
ساعات كار موضوع قانون الحاق يك تبصره به قانون راجع به  ¾ساعات كار به 

مجلس شوراي اسالمي اينست كه بانوان  19/1/76خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 
ساعت كار  44تقاضي از خدمت غير تمام وقت مي توانند بجاي كارمند رسمي م

 8ساعت در هفته خدمت نمايند و در دستگاههائيكه ساعات كار روزانه  33درهفته 
ساعت تقليل  6ساعت مي باشد ساعات كار اينگونه كاركنان با صدور حكم الزم به 

لحاظ پرداخت  بديهي است كه در اينصورت مدت خدمت غير تمام وقت از. مي يابد 
قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت  3حقوق و مزاياي ماهانه موضوع ماده 

و  7و محاسبه سنوات خدمت موضوع ماده  1364نيمه وقت بانوان مصوب سال 
   .محاسيه خواهد شد ) ¾(قانون اخير الذكر به همان نسبت  10تبصره آن و نيز ماده 

قت بشرط پرداخت كسور بازنشستگي به نسبت ضمناً تا سه سال خدمت غير تمام و 
تمام حقوق و فوق العاده شغل و عناوين مشابه از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم 

  .خدمت تمام وقت محسوب مي شود 

راجع به خدمت نيمه  سازمان امور اداري و استخدامي كشور 37دستورالعمل شماره  
   وقت بانوان

بمنظور ايجاد  1362وان مصوب دهم آذرماه در اجراي قانون خدمت نيمه وقت بان 
تسهيالت الزم در امر درخواست استفاده از خدمت نيمه وقت بانوان و نيز جهت 

درخواست استفاده از ) 65ــ  2( 80يكنواخت كردن اينگونه درخواستها ، فرم ع ــ 
د مورد اجرا گذارده خواهد شه ب 15/5/65تهيه و از تاريخ  "خدمت نيمه وقت بانوان 

.   

آن قسمت از فرم كه مربوط به متقاضي است توسط كارمند درخواست كننده تكميل  
   .و جهت اظهار نظر به مسئول واحد مربوط ارائه مي گردد 

   .مسئول واحد موافقت قسمت مربوط را تكميل و فرم را به كارگزيني ارسال مي كند  

رم توضيح داده و درصورت عدم موافقت ، مسئول واحد علت عدم موافقت را در ف 
   .فرم را جهت بايگاني در پرونده  متقاضي به كارگزيني ارسال مي كند 
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   .دبرســ موارد عدم موافقت توسط مسئول واحد شفاهاً به اطالع كارمند  3- 1  

كارگزيني پس از دريافت فرم درخواست ، آنرا جهت اظهار نظر باالترين مقام  
   .سازمان ارسال مي دارد 

قت باالترين مقام سازمان ، فرم درخواست به كارگزيني عودت داده درصورت مواف 
  . شده و حكم كارگزيني صادر مي گردد 

  
   شنايي با نظام رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولتآ
 

تشكيالت و حدود وظايف ( مجموعه قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري
   : )هيأت ها
   :فات اداريقانون رسيدگي به تخل 1ماده 

به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأت 
هايي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد هيأت 

  .هاي مزبور شامل هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مي باشند 
  : قانون رسيدگي به تخلفات اداري 2ماده 

هيأت هاي بدوي و تجديدنظر اداري سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي  هريك از
البدلي مي باشد كه با حكم وزير يا با باالترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و يا 
ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند و 

  . انتصاب مجدد آنان بالمانع است 
ء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير ، رئيس مجلس شوراي اسالمي وزرا:  13ماده 

اين  1ماده  1باالترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 
قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و 

منداني را كه پرونده آنان به هيأت هاي رسيدگي تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كار
  .ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند 

 فرايندها
 8پ و خدمات بهداشتي درماني دچار تخلف ماده . در صورتيكه پرسنل در دانشگاه ع 

نابع انساني گردد واحد مربوطه موظف است مدارك ذيل را در اسرع وقت به مديريت م
  . ارسال نمايد 

   گزارش تخلف كارمند و مدارك مستند -
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   تصوير آخرين حكم حقوقي -
   )سابقه دولتي(تصوير خالصه پرونده  -

مديريت منابع انساني مدارك ارسالي را به جهت تصميم گيري به هيأت بدوي رسيدگي 
  .به تخلفات اداري كاركنان ارسال مي نمايد 

به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات هيأت در جلساتي كه 
  :زير را انجام ميدهد 

متهم مي خواهد تا براي دفاع از خود بصورت حضوري يا با ارسال  از طي ابالغيه اي - 1
 .دفاعيه خود را اعالم نمايد ، تقاضاي كتبي به هيأت 

جلساتي كه بدين منظور  پس از بررسي مدارك ارسالي يا استماع سخنان متهم در  - 2
 .تشكيل مي دهد رأي خود را صادر مي نمايد 

  .آراء صادره از سوي هيأت بدوي به مديريت منابع انساني ارسال مي گردد  – 3
. مديريت منابع انساني طي ابالغ رأي مذكور را به محل خدمت متهم ارسال ميدارد   -4

. زين مكلف به اجراء حكم مي باشد در صورتيكه رأي قطعي باشد قابل اجرا است و كارگ
) 9ماده ( و در مورد اجراي آراي قابل پژوهش )  9الف ، ب ، ج ، و ، ز ، ازماده ( بندهاي 

متهم به مدت يك ماه از زمان رويت رأي فرصت دارد تا اعتراض خود را به همراه مدارك 
ني در مهلت مقرر در صورتي كه كارگزي. ( مستند به مديريت منابع انساني ارسال دارد 

به مسئول مربوطه رفتار  8ماده  14قانوني مدارك را به هيأت ارجاع ندهد برابر بند 
 )كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محوله  14بند ) (خواهد شد 

مدارك ارسالي در ارتباط با اعتراض به رأي صادره از طريق مديريت منابع انساني   - 5
يدگي به تخلفات اداري كاركنان جهت اتخاذ تصميم ارسال به هيأت تجديد نظر رس

   .ميگردد
هيأت تجديد نظر طي ابالغيه اي كه به واحد متهم ارسال ميدارد از مشاراليه   – 6

در صورت . روز به هيأت مذكور ارسال نمايد  10ميخواهد كه دفاعيات خود را ظرف مدت 
قانوني هيأت مذكور رأي نهايي را  عدم مراجعه يا ارسال مدارك مستند در مهلت مقرر

 .صادر مي نمايد 
مديريت منابع انساني طي . رأي صادره به مديريت منابع انساني ارجاع مي گردد  – 7

اين رأي از تاريخ . ابالغي رأي به واحدهاي دانشگاه جهت رويت متهم ارسال ميدارد 
يه حساب با متهم رويت قابل اجرا است و كارگزيني واحد مربوطه بايستي ضمن تسو

در . يكبرگ از رأي مذكور را جهت صدور حكم به مديريت منابع انساني ارسال نمايد 
صورتيكه متهم به رأي خود اعتراض داشته باشد از تاريخ رويت به مدت يكماه به ديوان 
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در صورتيكه رأي صادره از هيأت تجديد نظر از سوي ديوان . عدالت اداري شكايت نمايد 
  .ري لغو گردد مديريت منابع انساني ملزم به اجراي رأي ديوان مي باشد عدالت ادا

 :قانون رسيدگي به تخلفات اداري  15ماده 
مديران ،  ، هيأت هاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعالم اشخاص

  .سرپرستاران اداري يا بازرسان هيأت عالي نظارت شروع به رسيدگي مي كنند 
 :قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از  8وع ماده تخلفات اداري موض

 اعمال و رفتار خالف شوون شغلي و اداري  -
   قوانين و مقررات مربوطه ضنق - 2
ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها  - 3

   .بدون دليل
   ايراد تهمت و افترا هتك حيثيت -4
  ذياخا - 5
   اختالس -6
تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به  -7

  اشخاص
   ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري - 8
   تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز -  9

  خسارات به اموال دولتيتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد  -10
  افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري -11
 ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه -12
  سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظايف اداري -13
  كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده -  14
  گزارش تخلفات كارمندان تحت امرسهل انگاري روسا و مديران در ندادن  -15
 ارائه گواهي يا گزارش خلف واقع در امور اداري - 16
گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه  -17

  .در عرف رشوه خواري تلقي مي شود 
ليم تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن راندارند يا خودداري از تس -18

  مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند 
   تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري -19
  رعايت نكردن حجاب اسالمي -20
  رعايت نكردن شوون اسالمي. -21
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  اختفاء ، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر -22
  استعمال يا اعتياد به مواد مخدر -23
  به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي داشتن شغل دولتي ديگر -24
 هر نوع استفاده غير مجاز از شوون شغلي و امكانات و اموال دولتي -25
دست  ، جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي - 26

بردن در سواالت ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سواالت امتحاني يا تعويض 
  آنها
  دادن نمره يا امتياز برخالف ضوابط -27
  غيبت غير موجه به صورت متفاوت يا متوالي -28
  سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري -29
معدوم كردن آنها  توقيف ، اختفاء ، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محصوالت پستي يا -30

   و استراق سمع بدون مجوز قانوني
ني ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كارشكني و شايعه پراك -31

كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير 
 قانوني

شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ، يا تحريك به برپائي تحصن ،  - 32
وهي براي تحصيل مقاصد غير اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي  گر

  قانوني
  عضويت در يكي از فرقه هاي منافق كه از نظر اسالم مردود شناخته شده اند  - 33
همكاري با ساواك منحله بعنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن  -34

 گزارش ضد مردمي
ر نفي اديان الهي عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني ب -35

  است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها
  عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها -36
  ينرعضويت در تشكيالت فراماسو -37

 :تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از  9ماده 
  اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي) الف 

  پرونده استخدامي توبيخ كتبي با درج در) ب 
كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا ) ج 

  يك سال
  انفصال موقت از يك ماه تا يك سال) د 
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  تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال) هـ 
اههاي تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگ) و 

  دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون
 تنزل يك يا دو گروه و يا تعويض در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال) ز 

سال سابقه خدمت دولتي در مورد  20بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ) ح 
ا سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد ب 25مستخدمين زن و كمتر از 

روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت  45يا  30پرداخت 
  صادر كننده رأي

بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي ) ط 
سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس  25مستخدمين زن و بيش از 

  دو گروه سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا
  اخراج از دستگاه متبوع) ي 
  انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون) ك 

 ساير مقررات 
هيأت ها موظفند موارد اتهام را شخصاً و به صورت كتبي به كارمند ابالغ و از تاريخ ابالغ 

  .روز براي دفاع آنها منظور نمايند  10
تواند به منظور ارائه دفاعيه خود از هيأت مربوطه  كارمند متهم يا نماينده وي مي

در اين مورد اتخاذ تصميم با هيأت است در هر حال مدت . تقاضاي تمديد مهلت نمايد 
  .روز تجاوز نخواهد كرد  5تمديد از 

   :دفاعيه بايد به زبان فارسي نوشته شود و حاوي نكات زير باشد 
   نام و نام خانوادگي) الف 

   امتگاه شخصيآخرين اق) ب 
   .ذكر ادله و مواردي كه متهم براي رد اتهام يا اتهامات انتسابي الزم دارد ) ج 
   تصاوير مدارك مورد استناد) د 

  امضاء) هـ 
در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري 

غ رأي به ديوان عدالت اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابال
  رأي قابل  ، در غير اين صورت .شكايت نمايد

  .رسيدگي در ديوان نخواهد بود 
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نظر   اين قانون قابل تجديد 9فقط مجازاتهاي بند هاي د ـ هـ ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ماده 
در هيأتهاي تجديد نظر هستند و بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ و ـ ز ـ رأي هيأت بدوي قابل 

  .جرا است ا
                                                                             

  انواع بازنشستگي
  توافقي .1

  )اختيار دستگاه ، اختيار مستخدم( اختياري  .2

  قهري .3

  اجباري .4

  مشاغل سخت وزيان آور .5

  ناشي از فوت عادي .6

  بازنشسته متوفي .7

   ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه .8

  
  )قانون مديريت خدمات كشوري (103ماده 
سال براي مشاغل تخصصي 35 حداقل سي سال خدمت براي شاغلين غير تخصصي و -الف

  باالتر با مدرك تحصيلي كارشناس ارشد و
  حقوقروز  25سال سابقه با  25سال سن وحداقل  60حداقل  - ب
   .سال مي باشد 70سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي  - ج

سال خدمت قابل قبول  25حداقل  يماني وزارتخانه ها در صورت دارا بودنكارمند رسمي ، پ
مي توانند درمهلت پيش بيني شده در قانون با ارائه درخواست  )بدون رعايت شرايط سني(

 5كتبي مبني بربازنشستگي پيش ازموعد وموافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر 
  .شسته شوندسال بازن 30سال سنوات ارفاقي تا سقف 

بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت دراين ماده مي باشند به شرط داشتن  : 1تبصره 
مي توانند با ارائه درخواست كتبي وموافقت دستگاه  سال سابقه خدمت قابل قبول 2حداقل 
  .    سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند 5استفاده از حداكثر  متبوع  با
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خواه به سن بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد  هرگاه مستخدمي فوت شود •
بازنشسته محسوب و كليه حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت ميشود 

.  

در صورت از كار افتادگي مستخدم به علت حادثه ناشي از كار تمام حقوق وتفاوت     •
مي گردد تطبيق و فوق العاده شغل او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي  برقرار 
سالگي  60واگر مستخدم بعد از مدتي سالمتي خود را بازديد به شرط اينكه به سن 

  .نرسيده باشد اعاده به كار او بال مانع است

  فسخ قرارداد  
يك ماه اعالم قبلي امكان  با فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يك از طرفين قرارداد

   .ت كمتري تعيين شده باشداد مدد پذيرخواهد بود مگرآن كه در قرار
  
  خاتمه قرارداد   

    :قرارداد به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد     
  فوت طرف قرارداد .1

  بازنشستگي طرف قرارداد .2

  از كار افتادگي طرف قرارداد .3

  با مدت موقت وعدم تجديد سريع يا ضمني آن قراردادهايي كه كار انقضاء مدت در .4

  .ط به كار معين استپايان كار قراردادهايي كه مربو .5

 انصراف يا استعفا .6

در صورت خاتمه قرارداد كار،كار معين با مدت موقت كارفرما مكلف است به كارگري كه 
مطابق قرارداد يك سال يا بيشتر به كار اشتغال داشته است براي هرسال سابقه اعم از 

ان مزاياي متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنو
   .پايان كار به وي پرداخت نمايد

 
  ترك خدمت
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تن رابطه استخدامي فرد با سازمان بدون اطالع سسترك خدمت عبارت است ازگ
  سازمان و بنا به د لخواه فرد مستخدم

  خاتمه خدمت
به طور كلي خاتمه خدمت عبارت است از هرعمل كارگزيني كه به موجب آن به خدمت 

از قبيل انفصال دائم از خدمات دولتي، بازنشستگي،  .مي شود يك كارمند خاتمه داده
  از كار افتادگي كلي وباالخره مرگ اخراج ، لغوقرارداد ، ، استعفاء

   اخراج    
اخراج عبارت است ازبركناري موقت مستخدم ازپست ثابت سازماني كه براثرعدم نياز     

  يا به موجب سازمان و
  .  علت كيفرخواست ازطرف مقامات قضائي به عمل مي آيدحكم دادگاههاي صالحيتدار ب   
  
  تعليق   

پست ثابت سازماني كه بر اثر عدم نياز   تعليق عبارت است از بركناري موقت مستخدم از
كيفرخواست از طرف مقامات  سازمان ويا به موجب حكم دادگاههاي صالحيتدار به علت

  .قضائي به عمل مي آيد
  
  
  
  

   آماده به خدمت     
آماده به خدمت عبارت است ازتغيير وضع مستخدمي كه بنا به عدم نياز سازمان به وجود 

 ارجاع شغل و درانتظار وي براي مدتي ازتصدي پست ثابت سازماني كنار گذاشته مي شود و
يا تصدي همان پست و يا پست ديگري باشد بدون آنكه رابطه مستخدم با سازمان قطع 

  .گردد
  

 اجپاداش ازدو      
   

 26/02/75قانون پرداخت برخي هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب   •
  مجلس شوراي اسالمي 
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مستمري بگيران  مي شود پرداخت  –بازنشسستگان ) رسمي  ، پيماني (شامل كاركنان  
برابر حداقل حقوق مبناي جدول نظام هماهنگ هر سال بصورت بال عوض بابت  20مبلغي 

  .فرزندان آنها ازدواج كاركنان و 
و براي  27/02/75تاريخ شروع اجراي اين قانون اين قانون براي كاركنان از   •

   .مي باشد   01/01/79بازنشستگان و مستمري بگيران از 

 كمك هزينه فوت 
 مجلس شوراي اسالمي  26/05/75مصوبه  •

 .بازنشسستگان  مي شود ) رسمي  ، پيماني (شامل كاركنان  •

سال بصورت بال عوض  بر حداقل حقوق مبناي جدول نظام  هماهنگ هربرا20پرداخت مبلغي 
  .بابت ازدواج كاركنان و فرزندان آنها 

و براي  27/01/75تاريخ شروع اجراي اين قانون اين قانون براي كاركنان از    •
   .مي باشد   03/10/76بازنشستگان از 

 مصوبه قانوني) صندوق ذخيره(صندوق پس انداز كاركنان دولت 
  هيات محترم وزيران 17/11/76مورخ  67202ت/36446
همه ماهه مبلغي به عنوان حق عضويت از حقوق افراد داوطلب كه نسبت به تكميل : موضوع

فرم تقاضا مبادرت نموده اند كسر و در حساب جداگانه اي كه به نام خود اعضا در بانك رفاه 
همين مبلغ نيز به عنوان كمك يارانه  از طرفي معادل. شيراز گشايش مي يابد واريز مي شود

در نهايت و در هنگام تسويه حساب . اي دولت ماهانه به موجودي كارمند اضافه مي شود
افراد، كليه وجوه جمع آوري شده به همراه سود بانكي دراز مدت بصورت يكجا به نفع ذينفع 

  . مسترد مي گردد
   كاركنان رسمي يا پيماني: مشمولين

  :ركنان دولت نظام آموزش كا

آموزش كاركنان دولت كه مؤثر ترين وسيله براي تربيت و تجهيز نيـروي انسـاني و         
تأمين تخصصهاي مورد نياز دولتي است بر اساس قانون اسـتخدام كشـوري بعهـده    

بـا تحـوالت فرهنگـي و سياسـي و      . سازمان امور اداري و استخدامي كشور اسـت 
اكنون عـالوه بـر    ، انقالب اسالمي روي داده استاجتماعي و اقتصادي كه در نتيجه 

وظيفه اي ديگر در زمينـه هـدايت فكـري و هماهنـگ      ، آموزش شغلي و تخصصي
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ساختن برداشتها و گرايشهاي ذهني كاركنان دولت پديد آمده است كه اميد است با 
همكاري سازمانهاي دولتي بطور جدي مورد توجه قرار گيـرد و اقـدامات مـؤثر بـه     

تأمين وسايل نشر و گسترش معارف و فرهنگ اسالمي بـين كاركنـان دولـت     منظور
  . انجام گيرد 

در نظام آموزشي كاركنان دولت چهار دوره كلي پيش بيني شده است كه از آن ميـان      
آموزشهاي بهبود مديريت با توجه به اهميتي كه در نظام جمهـوري اسـالمي ايـران    

لكن با توجه به اهميـت امـر آمـوزش در مقـاطع      دارند از اولويتي خاص برخوردارند
نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي و شكل و محتـوي   ،مختلف دوران خدمت كارمند 

  . آنها به ترتيب زير در نظر گرفته شده است 

. در بدو خدمت به افراد جديد االستخدام ارائه مـي گـردد  كه  :آموزشهاي توجيهي     -1
ركنان جديد با اهداف و وظايف سازمان محل خدمت هدف اين دوره آشنا ساختن كا

آنها ، قوانين و مقررات استخدامي ، حقوق فردي و شغلي ، محيط كار ، قانون اساسي 
سـاعت اسـت و    60مدت اين دوره . نظام جمهوري اسالمي ايران و نظام اداري است

حيت مجري برگزاري آن مركز آموزش مديريت دولتي و كليه مراكز آموزشي كه صال
  .آنها به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است

  :به دو دسته زير تقسيم مي گردد: شغلي دوره هاي   -2

به آموزشهايي اطالق مي گردد كه توانمنديهاي مورد نياز    : دوره هاي مشترك اداري  - 
هـدف   .مشاغل مشترك بين كليه دستگاههاي اجرايي را به شاغلين انتقال مي دهد

اين دوره ها ايجاد و توسعه دانش و توانمندي در شاغالن مشـاغل مشـترك اداري و   
روزآمد كردن اطالعات و تواناييهاي آنان با توجه به تغييرات علمـي و فـن آوري در   

 .زمينه شغل مورد تصدي
به آموزشهايي اطالق مي گردد كه توانمنـديهاي مـورد   : دوره هاي شغلي اختصاصي  - 

هـدف  . ژه يك يا چند دستگاه اجرايي را به شاغلين انتقال مي دهـد نياز مشاغل وي
اين دوره ها ارتقاء سطح معلومات و مهارت هاي شغلي كاركنان و متناسـب سـاختن   
اطالعات و توانايي هاي آنان با وظايف مورد تصدي منطبق با پيشرفت هاي دانـش و  

  .فن آوري در زمينه مربوطه

امـوزش هـايي اطـالق مـي گـردد كـه در راسـتاي         بـه : آموزش بهبود مـديريت     -3
توانمندسازي كاركنان و مديران در زمينه هاي بهبـود وظـايف مـديريتي و توسـعه     



 

٢٩ 
 

هدف اين دوره ها ارتقاء مهـارت  . توانايي هاي انساني ، ادراكي و فني ارائه مي گردد
آنـان   هاي فني ، انساني و ادراكي مديران و متناسب ساختن اطالعات و توانايي هاي

با پيشرفت هاي دانش و فن آوري در زمينه برنامه ريـزي ، سـازماندهي ، هـدايت و    
و نيز آماده ساختن مديران بـراي پـذيرش مسـووليت هـاي جديـد و يـا       ارزشيابي 

ريزي و محتوي و اجـراي  برنامه  .كاركنان براي پذيرش مسووليت در آينده مي باشد
  .است  اين دوره ها با مركز آموزش مديريت دولتي

 :دسته زير تقسيم مي گردد 2دوره هاي عمومي به  :عموميآموزشهاي  -4

به آموزشهايي اطالق مي گردد كه به مستخدمين در : دوره هاي فرهنگي و اجتماعي - 
به منظور رشد فضايل اخالقي ، فرهنگ پذيري سـازماني و بهينـه    طول خدمت خود

 .مي گردد سازي روابط انساني كاركنان در نظام اداري ارائه
به آموزشهايي اطالق مي گردد كه به مستخدمين : دوره هاي توانمندي هاي عمومي - 

در طول خدمت خود به منظور افزايش توان تخصصي و سازگاري با محيط جديد 
  . ارائه مي گردد

  

  :اهداف آموزش كاركنان 

 در ارائه خدمات دولتي و بهبـود ميـزان پاسـخگويي بـه    افزايش كارايي و اثربخشي   --11
  مردم

ارتقاء سطح كيفي سرمايه انساني بخش دولتـي از طريـق افـزايش سـطح دانـش و        --22
  مهارت كاركنان دولت

  توسعه آگاهي هاي عمومي كاركنان دولت به منظور افزايش كيفيت ارائه خدمات  --33
  توانمندسازي مديران در زمينه هاي بهبود وظايف مديريتي  --44
  اي باالتر شغلي آماده سازي كاركنان دولت براي ارتقاء به رده ه  --55
  رشد فضايل اخالقي ، فرهنگ سازماني و بهبود روابط انساني كاركنان دولت  --66
ايجاد ارتباط شفاف و مشخص بين نظـام آمـوزش كاركنـان بـا سـاير نظـام هـاي          --77

  استخدامي
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  ::تمرين نظريتمرين نظري

  ..انواع مرخصي را نام ببريد انواع مرخصي را نام ببريد   --11

  ..در مورد چه كساني است ؟ توضيح دهيددر مورد چه كساني است ؟ توضيح دهيدنيمه وقت نيمه وقت قانون خدمت قانون خدمت   --22

  براي رسيدگي به تخلفات اداري چه مراحلي وجود دارد؟براي رسيدگي به تخلفات اداري چه مراحلي وجود دارد؟  --33

  ..دسته تقسيم مي شوند ؟ نام ببريددسته تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد  دوره هاي شغلي به چنددوره هاي شغلي به چند  --44

  

  

  

  

  ::تمرين عمليتمرين عملي

  ..با كمك مربي خود يك برگ درخواست مرخصي را تكميل نماييدبا كمك مربي خود يك برگ درخواست مرخصي را تكميل نماييد  --11

با كمك مربي خود از مسوول مركـز بهداشـتي درمـاني مربوطـه در خواسـت      با كمك مربي خود از مسوول مركـز بهداشـتي درمـاني مربوطـه در خواسـت        --22

  ..مرخصي ساعتي كنيدمرخصي ساعتي كنيد
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  :پس از مطالعه اين بخش انتظار مي رود بتوانيد :        اهداف    

  د يانواع نامه ها و نوشته ها اداري را بيان كن  -

  د يمفهوم دستور العمل و آئين نامه ، بخشنامه و صورتجلسه را شرح ده - 2

  د يمراحل و نحوه تهيه و تنظيم نامه هاي اداري را توضيح ده -3

  د يبا رعايت آئين نگارش نامه ها و نوشته هاي اداري را تهيه نماي -4

  د يويژگيهاي يك نوشته اداري مناسب را توضيح ده -5

  
 )ع و اقاي صادق يونسي انجام گرفته استتدوين اين بخش توسط خانمها نيكو قرباني ، زرافشان زار(

ـ پيامي است كه شخص بنا به ضرورت براي كسي يا موسسه اي مي فرستد و هر فرد از اين طريق :  نامه ا هـر  ب

  .با فاصله اي دور در هر زمينه اي گفتگو كند ، بخواهد مي تواند بدون روبرو شدن     كسي كه 

شواري هاست و زبان گوياي نگارنده آن است ، چنانچه در نامه افكار نامه در كارهاي رسمي و اداري گره گشاي د

  .و عواطف پسنديده منعكس شود جنبه ادبي به خود مي گيرد

همانطور كه گفتار، نشانه بارزي از كردار و ظاهر و آئينه ذهن و ضمير آدمي است ، نامه  شخصيت، فرهنگ ، ادب 

  .ش مي گذارد ، انديشه ، ذوق و سليقه نويسنده را به نماي

  :نكات مهم در نوشتن و مكاتبات اداري 

بايد توجه داشت كه جمع شدن معاني و انديشه ، بدون نوشتن هدف صريح و روشن ميسر نيسـت ،  :  هدف -1

الزم است سمت و سوي تفكر و نقطه نظرات انديشه ، مشخص باشد تا در نگارش دچـار   ،براي رسيدن به مقصود

  . پراكندگي نشويم 
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براي آنكه يك نامه ، خوب و روشن باشد ، الزم است به نحوي تهيه شود كه حاوي نظرهـاي  :  راحت بيانص -2

اقعي نويسنده بوده و نكات مبهمي را در بر نداشته باشد تا موجب سـوء تفـاهم بـه اسـتنباط متفـاوت بـين       و

  .براي اين منظور ، بهتر است از جمالت ساده و كوتاه استفاده شود . نويسنده و گيرنده نامه نگردد 

صود برگزيده شود و از واژه ها و براي بيان مق ناييالزم است بهترين تركيبات كلمه اي و مع:  ايجاز در كالم -3

  .جمله هاي ساده ، كوتاه ، رسا و قابل فهم براي انتقال پيام استفاده شود 

و  ، نامه و هر نوشته اي بايد بدون اغراق شخصي يا گروهي و با توجه به واقعيات:  پرهيز از اغراق و گزافه -4

عتماد خواننـده و موجـب لطمـه بـه شخصـيت      كه باعث سلب ا يمستدل و منطقي تحرير شود و از گزافه گوي

  .و از لحن تحكم آميز و يا ملتمسانه خودداري كرد . نويسنده نامه مي شود ، پرهيز كرد 

هر نامه بايد داراي يك موضوع باشد و از درج موضوعات گوناگون كه موجب كندي اقدام :  وحدت موضوع -5

  .شود پرهيز كرد 

راتي كه در نامه به كار برده مي شود الزم است در خـور شخصـيت ، شـأن و    واژه ها و عبا:  رعايت احترام -6

  .مقام گيرنده نامه باشد 

 وجمالت و عباراتي كه در نامه به كار مي رود بايد مطـابق بـا قواعـد    :  رعايت قوانين نگارش و ويرايش -7

تا حد امكان جمالت كوتاه . د از جمالت ساده كه با فاعل شروع مي شود استفاده شو. دستور زبان فارسي باشد 

كاربرد نشانه هاي خـاص در  ( باشد ، واژه ها از لحاظ اماليي صحيح باشد ، پاراگراف بندي و اصول نشانه گذاري 

  زيرا اين اصول به نويسنده كمـك مـي كنـد  كـه    . الزم است ) جمله ها و تمامي متن نامه مثل هر نوشته ديگر 

  .بيان كند مقاصد و مطالب خود را به روشني 

كاغذ بايد تميز، . شامل شكل و اندازه و قسمت هاي تشكيل دهنده نامه است :  ساختار نامه هاي اداري – 8

اندازه كاغذ هايي كه براي نامه نگاري استفاده مي شود بسته به . متناسب با مقدار مطالب و از نوع مرغوب باشد

  .ست سانتيمتر ا 21×30يا حدود  15×20حجم نامه معموالً 
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عنوان نامه در يـك يـا دو سـطر در    . قسمت هاي تشكيل دهنده نامه شامل سرلوحه ، متن و انتهاي نامه است 

متن نامه ، بخش اصلي نامه است و متضمن بيان كامل موضوع نامه ، . سمت راست و بعد از عنوان درج مي شود 

مربوط به موضوع، تجزيه و تحليل عوامـل  موضوع ، دقت درباره موضوع مورد نظر ، حقايق ، شامل ذكر پيشينه 

قسمت هايي كه در زير آخرين خط قرار مي گيرد انتهـاي نامـه اسـت و    . موجود و در نتيجه پيشنهاد مي باشد 

در نامه اداري شماره و تاريخ در . شامل عنوان سازماني ، نام و نشاني امضا كننده و فهرست گيرندگان نامه است 

  . مي كنند سمت چپ باالي كاغذ ثبت 

نامه بايد تايپ شود و يا با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و با قلمي روان و خوب و با مركب يا :  حاشيه نامه -9

در طرف راست كاغذ دو سانتيمتر و . جوهر مشكي تحرير شود و در بين سطرها به قدر كافي فاصله گذاري شود 

  .ته تا لبه كاغذ دو سانتيمتر ، حاشيه گذاري شود در طرف چپ كاغذ يك سانتيمتر و باال و پايين نوش

در مكاتبه با مقامات و رده هاي پايين تر به منظور اطـالع رسـاني، از   :  كاربرد عبارات و كلمات متداول -10

خواهشـمند اسـت دسـتور     "عبارت به اطالع مي رساند و به هنگام در خواست جنس يا خـدمات ، از عبـارت   

در مكاتبه با مقامات هـم رديـف بـه منظـور     . است  "دستور دهيد"شود كه صحيح آن ، استفاده مي "فرماييد

مكاتبه با مقامات باالتر به منظور اطالع  در به كار برده مي شود و "به استحضار مي رساند"اطالع رساني عبارت 

در خواسـت  به كار مي رود و يـا در خصـوص    "به عرض مي رساند"يا  "به استحضار مي رساند"رساني عبارت 

  .استفاده مي شود  "خواهشمند است دستور فرماييد"خدمات عبارت 

  

  : نقش مكاتبات اداريو اهميت 

مكاتبات عبارت است از نوشته هايي به منظور آگاهي ، اطالع و خبر بين دو يـا چنـد نفـر ، موسسـه،     : تعريف 

ات در وهله اول بررسي ، اقدام و سـپس  مكاتب. شركت و سازمان كه مي تواند به وسيله پست يا فرد انجام گيرد 

  .بايگاني مي گردد 
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  اهميت و نقش مكاتبات اداري چيست ؟ 

  )از نظر مالي (دريافت ها و پرداخت هاي هر سازمان بدون نوشته و نامه صورت نمي گيرد     -        

  ون نامه ها بايد دقت كنيمدر انعقاد قراردادها هر واژه مفهوم خاص خود را دارد و در تنظيم مت    -        

  )                   از نظر حقوقي (          

براي راهنمايي كارمندان جديد و يادگيري روش ها و مقررات اداري كه كاركنان قبلي انجام داده اند     -        

ـ  ( آن استفاده نمايند  از سوابق مراجعه و در انجام كار به   آنها بايد  ايي آينـدگان در  از ديـدگاه راهنم

 )مطالعه و ادامه جريان كارها 

بـراي  . آنچه در گذشته به ما مي رسد ، تاريخ است كه سينه به سينه يا بصورت مكتوب به ما مي رسد    -        

 )از ديدگاه تاريخ و قضاوت ها . (قضاوت بايد به مكاتبات و نوشته هاي مورخان آزاد مراجعه كنيم 

  :و انواع آن  شناخت نامه هاي اداري

. معني نموده است  "مراسله "و" نامه  "، "نوشته"، "نوشته شده " در فرهنگ عميد واژه مكتوب را : تعريف 

در يك جمع بندي كلي مي توان گفت كه آنچه از فكر و گفتار بر روي كاغذ منتقل گرديده است مكتوب ناميـده  

  .مي شود 

  .با موضوع و مسايل اداري باشد ، نوشته اداري گويند هر مكتوبي كه در رابطه : نوشته هاي اداري 

در اصطالح عبارت است از مكاتباتي كه با هدف معين و مشخص في ما بين اشخاص حقيقـي و يـا   : نامه 

در تعريف ديگر آمده است . حقوقي و همچنين بين سازمان ها به منظور برقراري ارتباط مبادله مي گردد 

در داخـل و خـارج    يد موضوع اداري بوده و بـه عنـوان وسـيله ارتبـاط    هر نوشته كه حاوي يك يا چن

  .وزارتخانه ، سازمان يا موسسه مورد استفاده قرار گيرد 

يادداشت ، نامه ، گزارش ، بخشنامه ، صورتجلسه ، حكـم ، دسـتور   : انواع نوشته هاي اداري عبارتند از 

  .تر اداري و مالي العمل ، آيين نامه ، اساسنامه ، انواع صورتحساب ، دفا
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  :نامه هاي اداري را مي توان به دو نوع وارده و صادره تقسيم كرد 

شماره ، تاريخ ، عنوان واحد گيرنده ، عنوان واحد فرستنده ، موضـوع و  : مشخصه هاي نامه هاي اداري 

  .نام و عنوان امضا كننده نامه و امضاي نامه به وسيله شخص صالحيت دار 

  :هر نامه اداري از پنج قسمت به قرار زير تشكيل مي شود : هاي اداري  اجزا و اركان نامه

  )آرم ، تاريخ ، شماره و پيوست (سرلوحه  -1

  رستنده و موضوع نامهفعناوين گيرنده ،  -2

  )مقدمه ، پيام اصلي ، اختتام مطلب و نتيجه گيري (متن نامه  -3

  نامه ءامضا -4

  گيرندگان رونوشت  -5
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  خالصه اجزاي نامه هاي اداريجدول 

  

  .آنچه در باالي نامه چاپ شده است تابع استاندارد ويژه اي است:  سرلوحه
  .چاپ سرلوحه در بخش خصوصي بستگي به سليقه صاحبان موسسه است               
  .ت سازماني وي باشدو يا يك فرد با ذكر عنوان و سم ،يك فرد  ،ممكن است يك واحد  –گيرنده نامه : به   :عناوين

  و يا يك فرد با ذكر عنوان و سمت سازماني وي باشد ،يك فرد  ،ممكن است يك واحد  –فرستنده نامه : از               
  .جمله اي كوتاه كه مبين محتوي نامه است: موضوع              

  : مقدمه       :متن
  راهنمايي مخاطب براي رسيدن به سوابق -
 در دريافت آسان تر پيامكمك به مخاطب  -
 توجيهي براي ارائه پيام و يا دليلي براي نوشتن نامه -

  :اصل پيام
  .ممكن است درباره يك يا چند موضوع باشد -
 .بهتر است براي موضوعات مختلف نامه هاي جداگانه تهيه و تدوين شود -
بتدا موضوع اصلي نوشته مي شودكه در اين صورت ا ،ممكن است يك موضوع اصلي باشد و چندين موضوع فرعي وابسته  -

 .موضوعات فرعي وابسته به ترتيب اولويت و اهميت رديف مي شود
  : اختتام      

  توجيه پيام يا درخواست -
 تاكيد بر آنچه خواسته شده  -
 تشويق مخاطب به انجام درخواست -
 توجيه قانوني و عاطفي موضوع -
  تعيين مدت زمان براي پاسخ و يا اثرات موضوع -

  :ضاءام
ابتدا مشخصات فردي و بعد مشخصات اداري در سطر دوم و بعد  از پايان متن(قيد مشخصات فردي و اداري مقام امضاء كننده  -      

  عالمت امضاء وي  -
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 :رونوشت
م درخواسدر مواقعي كه غير از مخاطب اصلي افراد ديگري بايد از متن نامه به داليل خاصي اطالع داشته باشند و يا در انجا -

  عهده آنان باشد
نام و نام خانوادگي و يا عنوان واحد سازماني نوشته شده و وظيفه و كاري "رونوشت به  "در آخر نامه و بعد از امضاء با ذكر  -

  .بر عهده داشته باشد قيد مي گردد
اركت در انجام درخواست بر عهده دارند قيد ميگيرندگان رونوشت به ترتيب اهميت و يا به ترتيب اهميت كاري كه در مش -

  

  :مراحل تهيه نامه اداري 

براي نوشتن يك نامـه بايـد هـم از نظـر     . نخستين مرحله براي هر نوع نوشتن ، آمادگي است : آمادگي 

  .فكري آمادگي الزم را داشته باشيم و هم از نظر فيزيكي 

در آمـادگي  . و بررسي خوانندگان مي شود   ش از خودكه خود شامل مراحلي چون پرس: آمادگي فكري 

فكري ، هدف از نوشتن نامه پيدا كردن مناسب ترين و متخصص ترين شخص در حيطه سـازمان مطـرح   

  .است و شناخت كافي از سازمان و خوانندگان نامه نيز مهم است 

راجع بـه ايـن موضـوع در     پيگيري وضعيت نامه دريافتي راجع به موضوع كه آيا قبالً: آمادگي فيزيكي 

بسيار مهم است كه اين كار باعث احاطه بيشتر و اطالعات ، سازمان كار شده و سوابقي موجود مي باشد 

  .بيشتر راجع به موضوع مي شود 

  .سپس اطالعات بدست آمده را به صورت منطقي طبقه بندي مي كنيم 

  :مرحله زير يك نامه اداري تهيه كند  با توجه به آمادگي هايي كه ذكر شد يك شخص مي تواند در سه

  بررسي قبل از نگارش: مرحله اول 

  )تهيه پيش نويس ( نگارش مقدماتي : مرحله دوم 

  بررسي پيش نويس: مرحله سوم 
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پيش از آن كه نامه نوشته شود و يا دستور نوشتن صادر گردد ، الزم است با طرح چند سـوال ضـرورت   

اين كار باعث خواهد . رحله از كار بررسي قبل از نگارش اطالق مي شود به اين م. نوشتن نامه محرز شود 

  . شد كه از مكاتبات اضافي و بيهوده جلوگيري گردد

  نگارش مقدماتي : مرحله دوم 

تهيه .تهيه پيش نويس پايه و اساس نامه و در حقيقت طي كامل نگارش آن از ابتدا تا پايان كار مي باشد 

  .اده نمودن مقدمات و تدوين برنامه تقسيم مي شود پيش نويس به دو قسمت آم

مقدماتي كه براي تهيه نامه اداري و يا اصوالً هر نوع نوشته علمي ديگر بايد :آماده نمودن مقدمات     -        

  . تعيين و تحصيل منابع مورد نياز و تعيين چارچوب و يا تنظيم فهرست : فراهم شوند عبارتند از 

در تدوين نامه مهمترين بخش نامه اداري عناوين و متن آن اسـت كـه بايـد تنظـيم     : وين نامه تد    -        

 . گردد

  بررسي پيش نويس : مرحله سوم 

بعد از آنكه پيش نويس تهيه گرديد ، الزم است قبل از ماشين شدن مورد بررسي قرار گيرد اين بررسي 

در بررسي بايد توجه داشت كه . ب طرح شده است براي حصول اطمينان از كفايت و كارايي و تاثير مطلو

آيا قبل از نوشتن ، موضوع به خوبي بررسي شده و يا متن نوشته شده به راحتي قابـل فهـم و خوانـدن    

است و يا مرتبط با موضوع اصلي نامه است و مسايلي از اين قبيل كه ما را در بررسي كمك خواهد كـرد  

   .تا يك نامه كامل اداري تهيه كنيم 

برخي از سازمانها براي خود سبكي . در كل براي نوشتن نامه هاي اداري سبك هاي مختلفي وجود دارد 

بايـد بخـاطر داشـته باشـيم كـه      . خاص دارند و كارمندان آنها ملزم اند كه از همان سبك پيروي كنند 
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طور كلي بـراي نوشـتن   ب. مهمترين اصل و قاعده براي هر نامه اداري ايجاد ارتباط موثر با خواننده است 

  .يك نامه اداري بايد سه اصل را رعايت كنيم 

  دقت    -     

 اختصار    -     

 وضوح     -     

با توجه به اصول و مواردي كه در نگارش نامه اداري ذكر شد مشخصات يك نامه اداري استاندارد و گويا 

آيين نگارش و دستوري و قابـل فهـم بـه    يك متن كوتاه هدفمند و رسا با رعايت نكات : عبارت است از 

دور از اصطالحات دور از ذهن و سليس و روان و متناسب با درك خواننده كه پرسشي بدون پاسخ بـاقي  

  .نماند 

انواع پيام هاي كاغذي و يا الكترونيكي حامل دستور ، اطالع رساني و درخواست كـه  : انواع مكتوبات  -1

  .شده و در گردش قرار مي گيرد  به صورت اداري يا غير اداري تهيه

مكتوبي حاوي يك يا چند موضوع كه به عنوان وسيله ارتباطي به امضاي يك فرستنده ، بـه  : نامه  -1-1

  .گيرنده ارسال مي گردد 

رونوشت نسخه اي از نامه كه با اطالع گيرنده اصلي نامه و به امضاي فرستنده ، به يـك گيرنـده    -1-1-1

  .ديگر ارسال مي گردد 

نسخه اي از نامه كه بدون اطالع گيرنده اصلي نامه و با امضاي فرسـتنده ، بـه   : رونوشت مخفي  -2-1-1

  .يك گيرنده ديگر ارسال مي گردد 

كه به طور معمـول توسـط مقـام    ) نوشته شده با قلم معمولي يا قلم نوري (مكتوبي : دست نويس  -2-1

  .قرار مي گيرد  باالتر جهت تسريع در امور اداري مورد استفاده
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  .به عنوان اصلي ترين مكتوب رسمي قابل استناد شركت محسوب مي گردد : اساسنامه  -3-1

مكتوبي كه داراي امضاي مجاز حاوي اطالعات اداري ، مالي و يا حقوقي كه در مقابل طـرف  : سند  -4-1

اال يا خدمات يا حاكي از حساب و معامله ايجاد يا لغو تعهد نموده و يا مبين پرداخت وجهي جهت خريد ك

  .انعقاد قرارداد يا وقوع عقدي باشد و يا از حقوق خاصي حكايت نمايد 

مكتوبي كه حاوي نتايج نهايي جلسات اداري كه به امضاي اعضاي جلسه تهيه مي : صورت جلسه   -5-1

  .گردد 

مقام داراي تفويض  يا( تصميماتي كه به امضاي اعضاي جلسه رسيده و توسط مدير عامل : مصوبه  -6-1

  .تاييد شده و الزام آور باشد ) اختيار وي در اين امر 

مكتوبي كه حاوي اطالعات مربوط به شيوه هاي اجراي قوانين و مقررات اداري كـه بـه   : آيين نامه  -7-1

  .امضاي اعضاي مجمع عمومي شركت تهيه و به كل شركت ابالغ مي گردد 

طالعات مربوط به روش انجام امور اداري كه به امضاي اعضاي هيات مكتوبي حاوي ا: دستور العمل  -8-1

  .مديره تهيه و توسط مدير عامل به كل شركت ابالغ مي گردد 

مكتوبي حاوي اطالعات مربوط به نحوه انجام امور اداري در مقام تفسير و بيـان شـيوه   : بخشنامه  -9-1

يا مقام ( ظيم امور داخلي كه به امضاي مدير عامل اجراي قوانين و مقررات و يا به منظور حسن اجرا و تن

  .به كل شركت ابالغ مي گردد و تهيه ) داراي تفويض اختيار وي در اين امر 

مكتوبي حاوي اطالعات با عنوان و ساختار ويژه كه در جهت ابالغ هدف خاص طراحي مـي  : فرم  -10-1

  . گردد 

ساختار ويژه كه در جهت ابالغ هدف خاص با امضـاي   مكتوبي حاوي اطالعات ، با عنوان و: حكم  -11-1

  .سمت صالحيتدار صادر مي گردد 
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  :شناسه ها  -2

  .مبين زمان ثبت مكتوب در دبيرخانه مركزي مي باشد : تاريخ  -1-2

شناسه اي منحصر به فرد و هماهنگ ، كه در دبيرخانه مركزي در زمان ثبت بـراي كليـه   : شماره  -2-2

  .ردد مكتوبات صادر مي گ

  .مبين زمان صدور مكتوب از طرف مبدأ برون سازماني مي باشد : تاريخ مبدأ -3-2

شناسه اي كه توسط مبدأ برون سازماني در مكتوبات تعريف شده و به هنگـام ورود  : شماره مبدأ  -4-2

  . در دبير خانه ثبت مي گردد 

يل نام و نـام خـانوادگي ، سـمت    مشخصه اي است كه شامل اطالعاتي از قب: فرستنده  –گيرنده  -5-2

  . درون سازماني و يا عنوان اشخاص حقوقي مي باشد 

  .شامل واژگان و يا عبارات كليدي است كه از متن هر مكتوب استخراج مي شود : موضوع  -6-2

نشانه يا نشانه هايي كه به منظور احراز هويت فرستنده در مكتـوب درج شـده   : تاييد فرستنده  -7-2

  .د ذيل مي باشد شامل موار

  .شناسه اي فردي كه شخص به منظور تاييد مكتوب از آن استفاده مي نمايد : امضا  -1-7-2

نشانه اي انحصاري حاوي عالمت تجاري و نام شركت كه جهت تاييد امضاهاي صـالحيت  : مهر  -2-7-2

درج ) وي در ايـن امـر   يا مقام داراي تفويض اختيار ( دار در مكاتبات خروجي ، با هماهنگي مدير عامل 

  . مي گردد 

  .ذيل تهيه مي گردد  قنسخه اي مكتوب اصلي حاوي همان اطالعات كه به يكي از طر: تصوير  -3

  .ارسال تصوير طي روال معمول كه پس از تاييد قابل استناد است : دورنگار -1-3

  .اصل مكتوب است ارسال آن در صورت وجود امضاي الكترونيكي در حكم: فايل الكترونيكي  -2-3
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در صورت برابر اصل شدن ، توسط مبدأ مكتوب و يا دبيرخانه مركزي ، قابل اسـتناد و  : رو گرفت  -3-3

  .در حكم اصل مكتوب است 

حاشـيه   ،متني كه بر روي اصل مكتوب توسط مقام باالتر و يا موازي با قيد امضا و تاريخ : پي نويس  -4

  .تغيير ندهد نويسي شده و ماهيت مكتوب اصلي را 

  :ارتباط بين مكتوبات  -5

  .نامه اي كه در پاسخ نامه اوليه ، به فرستنده آن باز مي گردد : بازگشت  -1-5

  .نامه اي كه در مكتوب ارسالي ، مورد استناد و يا اشاره قرار مي گيرد : پيرو  -2-5

مفـاد منـدرج در مفـاهيم    مراحل سير مكتوبات به يكي از اشكال زير و بر اسـاس  : چرخه مكتوبات  -6

  .ساختاري و امنيتي انجام مي گردد

  .با پايان دادن به چرخه مكتوبات و گزارش اجراي آن انجام مي پذيرد : اقدام  -1-6

با ارسال مجدد نامه به گيرنده جديد و يا فرستنده نامه ، بدون تغيير موضوع مـتن انجـام   : ارجاع  -2-6

  . مي گيرد 

فرستنده ، براي اقدام و يا تهيه يك پاسخ مكتوب براي گيرنده در نظر مي گيـرد  مهلتي كه : لويت وا -7

  .كه اين مهلت مي بايستي توسط فرستنده و در هنگام ثبت در دبيرخانه به صورت هاي ذيل لحاظ گردد

   .مكتوبي كه براي اقدام و يا تهيه پاسخ ، مهلت مشخص نداشته باشد: عادي  -1-7

و يا در مهلت ( گيرنده ، موظف به اقدام و يا تهيه پاسخ مكتوب در اسرع وقت  مكتوبي كه: فوري  -2-7

  .مي باشد ) تعيين شده در موضوع نامه 

مكتوبي كه گيرنده ، موظف به اقدام و يا تهيه پاسخ مكتوب در كوتاه تـرين زمـان   : خيلي فوري  -3-7

  .ممكن از دريافت آن باشد 
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  .نده براي مشاهده مكتوب براي گيرنده در نظر مي گيرد سطح دسترسي كه فرست: طبقه بندي  -8

مكتوبي كه براي مشاهده ، سطح دسترسي مشخصي در دبيرخانه محرمانه نداشته : مكتوب عادي  -1-8

  .باشد 

  .مأخذ دريافت ، ثبت و ارسال مكتوبات عادي مي باشد : دبيرخانه مركزي  -2-8

شخيص فرستنده ، در دبير خانه محرمانه ثبـت شـده و   مكتوبي است كه به ت: مكتوبات محرمانه  -3-8

  .تنها بايد توسط تحويل گيرنده مشاهده گردد 

  .دبير خانه محرمانه مĤخذ دريافت ، ثبت ، تكثير ،ارسال و پيگيري مكتوبات محرمانه مي باشد  -4-8

  قالب و چارچوب

  :قالب 

به عنـوان كاغـذ   ) استاندارد  غير گالسه و(و عادي ) سفيد رنگ (نوع  بدون رنگ : نوع كاغذ  -

  .رسمي مكاتبات شركت تعريف مي گردد 

به عنوان قطع هاي كاغذ رسـمي مكاتبـات شـركت      A5و  A4استاندارد هاي : اندازه كاغذ  -

 .تعريف مي گردد 

 . از همه جهات يك سانتيمتر تعيين مي گردد : حاشيه چاپ نامه  -

بولد براي متن نامه و ياقوت بولد براي امضـاي  تيتر براي عناوين و موضوع نامه ، لوتوس : قلم  -

 .به عنوان قلم هاي رسمي مكاتبات شركت تعيين مي گردد  13نامه با حد و اندازه 

اليه سمت راست باالي برگ پيوسـت ، بـه عنـوان نشـان     هي تصوير درج شده در منت: نشان  -

 .رسمي شركت تعيين مي گردد 

  :چارچوب 
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و همچنين اولويت استفاده از واژگان فارسي ، نگارنده نامـه مـي بايسـت    با رعايت ايجاز : آيين نگارش 

عالمت گذاري ، ارتباط موضوعي جمالت و عدم استفاده از القاب غير اداري را در مكتوب خود لحاظ كند 

.  

عدم استفاده از كلمات تكراري و استفاده از كليد واژه هاي موجود در مـتن نامـه ،   : موضوع  -

 .مي بايست در تعيين موضوع نامه لحاظ گردد  جامعيت و مانعيت
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ك مربي خود يك نامه اداري به مسوول مركـز بهداشـتي درمـاني خـود      ك مربي خود يك نامه اداري به مسوول مركـز بهداشـتي درمـاني خـود      با كمبا كم  --22
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نحوه تعامالت نحوه تعامالت 

  سازمانيسازماني
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  :بتوانيد  پس از مطالعه اين بخش انتظار مي رود:        اهداف    

   .سازمان را تعريف كرده و مشخصات سازمان را توضيح دهيد  -

   .تيم سالمت و شرح وظايف آن را توضيح دهيد – 2

   .نحوه ارتباطات خانه بهداشت و مركز بهداشتي درماني را بيان كنيد -3

  

اينكه با نشانه هاي سالمت و بيماري يك سازمان آشنا شويم ، ابتـدا  براي :  تعريف سازمانتعريف سازمان

بايد با تعريف سازمان آشنا شويم ، بايد بگوييم كه ارائه يك تعريف جـامع از سـازمان كـار    

همه ما بخشي از زنـدگي خـود را در سـازمانهاي گونـاگون مثـل مدرسـه ،       . مشكلي است 

گذرانده ايم با وجـود ايـن اگـر از مـا     ... شي و گروههاي اجتماعي ، خانواده باشگاههاي ورز

سوال شود كه سازمان چيست و تعريف آن كدام است ، نمي توانيم براي آن تعريف ساده اي 

سازمان عبارست است از هماهنگي يا هماهنگ سازي برنامه ريزي شده فعاليت . ارائه دهيم 

مشترك و روشـن و از طريـق   هاي گروهي از افراد كه به منظور دستيابي به بعضي هدفهاي 

 1985شاين (تقسيم كار و وظيفه و رعايت سلسله مراتب قدرت و مسئوليت انجام مي گيرد 

بنابراين مي توان گفت كه هر سازمان ساختاري مشخص و رسمي دارد كـه در آن فعاليـت    )

ابي هاي افراد در رابطه با يكديگر گروه بندي مي شوند و همه اين فعاليت ها در جهت دسـتي 

سازمان عبارت «به يك هدف مشترك انجام مي گيرند و در تعريف ديگر گفته شده است كه 

است از يك نظام پيچيده اجتماعي كه از افراد ، وسايل و محصوالتي كه بدسـت مـي دهـد    

تشكيل يافته است و در آن فعاليت هاي كاركنان با رعايت سلسله مراتب قدرت ، در جهـت  

در ادامه تعريف خود از سـازمان اضـافه   ) شاين(ماهنگ مي شوند نيل به هدفهاي مشترك ه
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مي كند كه اوالً بايد به سازمان به عنوان يك نظام باز بنگريم كه پيوسته با محـيط در حـال   

، اين عوامل را  دتعامل است و طي آن مواد خام ، افراد ، انرژي و اطالعات را از محيط مي گير

حصوالت و خدمات تبديل مي كند و سپس به محيط پس تغيير شكل مي دهد يا به صورت م

مي دهد ، تعامل ، بنابراين مي توان گفت كه سازمان عبارست از همكاري گروهي از افراد كه 

با استفاده از مواد خام و داده هايي  كه به اطالعات تبديل مي شود انجام مي گيـرد و هـدف   

  .آن دستيابي به هدف يا اهداف مشخص مي باشد 

  :گيهاي يك سازمان سالم ويژ

هدفهاي موسسه براي اكثريت كاركنان سازمان روشن است و كليه فعاليت هـا در جهـت    -1

  .اهداف انجام مي پذيرد به حصول 

كاركنان نسبت به سازمان احساس تعلق مي كنند و عالقه مند به اعالم نظرات خـود در   -2

  .بيني اقدام مي شود مورد مشكالت هستند، زيرا نسبت به حل آنها با خوش 

  .مسائل در چارچوب امكانات موجود به صورت فعال و واقع بينانه بر طرف مي گردد  -3

تصميم گيري براي افزايش كارايي موسسه بر اساس عواملي از قبيل توانـايي ، احسـاس    -4

مسئوليت ، وجود اطالعات ، حجم كار ، زمان مناسب ، تجزيه و تحليل منطقي صـورت مـي   

  . گيرد 

برنامه ريزي در موسسه بر اساس واقعيتها و  آينده نگري ، عملكـرد و بـر قـراري نظـم      -5

صورت مي گيرد و در اين مورد در روحيه همكاري كامل وجود دارد ، به عبارت ديگر ، قبـول  

  .مسئوليت توسط مشاركت فعال كليه اعضا به خوبي مشاهده مي شود 

  .ن سطوح پايين سازمان مورد توجه و احترام است قضاوت و خواسته هاي منطقي كاركنا -6

مسائلي كه در موسسه مورد بررسي و حل و فصل قرار مي گيرد شامل نيازهاي شخصـي   -7

  .و روابط انساني نيز مي شود 
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تضاد در امر تصميم گيري مهم تلقي مي شود و به طور موثر با همكاران مطرح مي گردد  -8

.  

  .با پيشرفت  كارها به طور عادي انجام مي گيرد انتقاد گروهي در ارتباط  -9

مديريت و رهبري به صورت انعطاف پذير در موسسه اعمال مي شود و در مواقـع لـزوم    -10

  .نيز مديريت سازمان خود را با موقعيتها و تغييرات محيط تطبيق مي دهد 

فراد عموماً واقف حسن اعتماد ، آزادي و مسئوليت متقابل در بين همكاران زياد است ، ا -11

  .هستند كه چه چيزهايي براي سازمان مهم است و چه چيزهايي كم اهميت 

قبول ريسك به عنوان يكي از شروط توسعه و تغيير مورد قبـول مـديريت و كاركنـان     -12

  .موسسه مي باشد 

عملكرد ضعيف در موسسه به فوريت تشخيص داده مي شود و به طـور دسـته جمعـي     -13

  .اقدام مي گردد براي رفع آن 

  .ساخت سازماني و دستور العملها و خط مشي كامالً روشن است  -14

  .بين مسئوليت و اختيار تعادل و توازن منطقي وجود دارد  -15

  

يكي از سودمنديهاي بزرگ مديريت بر پايه هدف آن است كه مردم را بر مي انگيزاند تا خود 

كاركنان كساني هستند كه با هدفهاي روشن  را به هدفهايشان متعهد سازند در اين سيستم

و معين اختيار خود را خوب مي شناسند و بر سرنوشت خود نيز به نوعي نظـارت پيـدا مـي    

  .كنند 

  :خانه بهداشت به عنوان نمونه اي از يك سازمان 
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محيطي ترين واحد ارائه خدمت در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور :   خانه بهداشت

  –به ويژه راههاي ارتبـاطي و جمعيـت    –انه بهداشت بسته به شرايط جغرافيايي هر خ. است

  .ممكن است يك يا چند روستا را در پوشش خدمات خود داشته باشد

  .هر خانه بهداشت بسته به جمعيت تحت پوشش توسط يك يا چند بهورز اداره مي شود

اسـتثنا فقـط   . سـاني دارنـد  همه بهورزان در قبال انجام وظايف خانه بهداشت مسووليت يك

آموزش هاي  ،معاينه سنين نوجواني و باالتر  ،مربوط به مواردي مي شود كه موضوع خدمت 

همجنس بودن رعايت اين موارد در . تنظيم خانواده و باالخره انجام تزريقات و پانسمان باشد

تـوان  مي  .خدمت دهنده و خدمت گيرنده موجب آرامش و آسايش مراجعه كننده مي گردد

بهورزان براي انجام شـرح وظـايف خـود    . گفت بهورزان خانه بهداشت را مديريت مي كنند 

را ...  سازماندهي، كنترل و پايش، هـدايت و رهبـري و   مديريتي  شامل برنامه ريزي ،  اصول

  .دنبال مي كنند

شود ،  كاري انجام شود ، چگونه انجام چهيعني از پيش تصميم گرفتن بر اينكه : برنامه ريزي

چه زماني انجام شود و چه كسي آن را انجام دهد ، برنامه ريزي شكاف بين جايي را كه هـم  

  .اكنون در آن هستيم تا جايي كه در آينده دلخواه مي خواهيم در آنجا باشيم پر مي كند 

  :خانه بهداشت بايد براي خدمات زير برنامه ريزي كند

  سرشماري ساالنه  -

ري مراقبت ها و پيگيري درمان بيماراني كه كنتـرل مصـرف   بازديد منازل براي پيگي -

 ...سل و . دارو در آنها ضروري است مثل ماالريا 

 بازديد از روستاهاي اقماري -

 بازديد از مدارس -

 بازديد از اماكن عمومي و كارگاهها -



 

٥١ 
 

 .نظارت بر سمپاشي در مناطقي كه الزم است -

 ...و  -

اسـتمرار و   ،ي درماني برسد و نشان دهنده نظم اين برنامه ها بايد به تاييد مركز بهداشت

كامل فعاليت هاي مذكور در محدوده روستاهاي تحت پوشـش خانـه بهداشـت     پوشش

  .تنظيم و اجراي اين برنامه ها بخشي از وظايف خانه هاي بهداشت است .باشد

يك ساخت عمـومي از نقشـهايي كـه     هآن بخش از مديريت است كه بر پاي: سازماندهي

  .مي گيرند در بر مي گيرد در يك سازمان بر گردنافراد 

 ،در هر خانه بهداشت كـه بهـورزان توفيـق جلـب مشـاركت مـردم را داشـته باشـند        

مگـر در   ،نياز به اختيـار خاصـي نـدارد    ،سازماندهي داوطلبان و جلب مشاركت مردم 

مواردي كه مشاركت جامعه در زمينه فعاليت هاي سـاختماني باشـد و مركـز بهداشـت     

همچنين در مناطقي كه بـراي انجـام   . تامين قسمتي از مصالح يا هزينه را به عهده گيرد

مثل سم پاشي بر ضـد   –فعاليتي اجير كردن گروهي از جامعه روستايي ضرورت مي يابد 

سازماندهي و نظـارت بـر كـار     –پشه ناقل ماالريا و انتخاب افراد مناسب براي سمپاشي 

بنابراين نظارت بـر فعاليتهـاي سـاختماني و    . انجام گيرد بهتر است توسط بهورزان آنها

بهتـر   ،بهسازي محيط كه مركز بهداشت در محدوده خانه هاي بهداشت اجرا مـي كنـد  

  . است به عهده بهورزان همان خانه هاي بهداشت گذاشته شود

نظارت عبارت است از اندازه گيري و درست كردن كوششها تـا جـايي كـه از    :  نظارت كردن

 نزگاري رويدادها يا برنامه ها اطمينان پيدا شود ، نظارت در حقيقت سنجيدن ، كار كـرد سا

با هدفها و برنامه ها و نشان دادن جاهايي اسـت كـه در آنهـا كثـرت راههـا وجـود دارد و       

  .برداشتن گامها براي درست كردن آنها و ياري دادن به اجراي درست برنامه ها 
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انه بهداشـت قـرار دارد نظـارت بـر تحقـق مراقبـت هـاي        مهمترين پايشي كه به عهده خ

در واقع پيگيري مراقبتها و فعاليتهـا عـالوه بـر پـايش     . بهداشتي در گروههاي هدف است

  .خدمات فني نوعي پايش مديريتي خدمات مذكور نيز به شمار مي رود

ـ   : هدايت و رهبري راي بـه  عبارت است از نفوذ كردن در مردم ، تا آنها با خواست و شـوق ب

بيشتر با جنبه انساني مديريت سر ، دست آوردن هدفهاي گروه و سازمان بكوشند و رهبري 

  .و كار دارد

دانـش آمـوزان داوطلـب و هـدايت آنهـا بـراي        ،مردان  ،تشكيل گروههاي مردمي از زنان  

اعم از دولتـي و غيـر    –هدايت مردم به دستگاهها و سازمانهاي ديگر  ،فعاليتهاي بهداشتي 

و جلب مشاركت آنها در فعاليتهاي بهداشتي و عمراني از نقشهاي عمده اي اسـت   –ولتي د

  .كه بهورزان مي توانند و بايد به عهده گيرند

به عنوان جزيي از سيستم بهداشتي با ساير اجزاء ايـن سيسـتم ارتبـاط    خانه بهداشت 

   . دارد ، اما عمده ارتباطات آن با مركز بهداشتي درماني است

به طور معمول مكاتبه هاي خانه بهداشت بايد با مركز بهداشتي درماني : اط سازماني ارتب

حداقل (جز در مواردي كه مركز بهداشتي درماني تعطيل و يا مكاتبه با آن  ،مربوط باشد 

بي جواب مانده باشد و يـا ضـرورت امـر و شـرايط       ،روز  15پس از ) دو مكاتبه متوالي 

. ه بهداشت به مركـز بهداشـت شهرسـتان را ايجـاب كنـد     گزارش مستقيم خان ،خاص 

خانه بهداشت مي تواند بيمـار   ،به ويژه حوادث  ،همچنين در مورد فوريت هاي پزشكي  

مكاتبه در زمينه خدمات فنـي بـا مركـز    . را بطور مستقيم به بيمارستان شهر اعزام دارد

اتبه خانـه بهداشـت بـا    مك. بهداشت مانعي نداردآموزش بهورزي شهر و ساير خانه هاي 

مثـل شـوراهاي   (واحدهاي محيطي ساير دسـتگاهها و ارگانهـاي دولتـي و غيردولتـي     
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ولي مكاتبـه بـا سـطوح     ،مانعي ندارد ) روستايي و مربيان مدارس منطقه تحت پوشش 

  .باالي ساير ارگانها بايد از طريق مركز بهداشتي درماني مربوطه صورت گيرد

...  انتقالي و ،ماموريت  ،درخواست هاي روزمره پرسنلي  مرخصي بنابراين كليه نامه ها و 

مرخصي هاي استحقاقي بايد در مركز بهداشتي درماني صادر و رونوشـت آن در همـان   (

مركز بهداشتي درماني مـي   -روز به امور پرسنلي مركز بهداشت شهرستان ارسال گردد

كاركنان خـود را پذيرفتـه و    روز در هر ماه مرخصي استعالجي 3تواند حداكثر به مدت 

در اين مورد نيز رونوشت مرخصي بايد در همان روز بـراي امـور پرسـنلي    . صادر نمايد 

درخواست كمك هاي فني و اجرايي مورد لزوم  ،) مركز بهداشت شهرستان ارسال گردد 

مركـز  بايد به عنوان ... گزارش كار و آمارهاي مربوط و  ، ...)تجهيزات و  ،وسايل  ،دارو ( 

  .بهداشتي درماني مافوق تنظيم و اعالم گردد

  )مراجعه شود 2بخش جهت اطالع از نحوه انجام مكاتبات اداري به ( 

  :مركز بهداشتي درماني نمونه اي ديگر از سازمان

واحد پزشكي دولتي مستقر در مناطق روستايي است كـه   ،مركز بهداشتي درماني روستايي 

اين واحد ضمن نظارت بر فعاليت خانه هاي بهداشت . ي شودبه وسيله پزشك عمومي اداره م

نيازهاي درمان تخصصي و بستري جمعيت تحت پوشـش خـود را از طريـق     ،و هدايت آنها 

  .ارجاع و ارتباط با بيمارستان شهرستان تامين مي كند

گروهي از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتي درمـاني هسـتند   :تيم سالمت 

هـزار نفـر بـا     20ات بهداشتي درماني سطح اول را در روستاها و نقاط شـهري زيـر   كه خدم

بطور متوسط هر تيم سـالمت تـا   . مسووليت پزشك به جمعيت تحت پوشش ارائه مي دهند

كاردانهـاي   ،تيم سالمت متشـكل از بهـورز   . نفر از جمعيت را تحت پوشش خود دارد 4000

كـاردان مبـارزه بـا     ،كاردان بهداشـت محـيط    ،ما ما ،كاردان بهداشت خانواده (بهداشتي 
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مي باشند كه سرپرستي اين تيم به عهده پزشك خـانواده   ... )تكنسين دارويي و ،بيماريها 

كاردان آزمايشگاه و راديولوژي نيـز در صـورت فعـال بـودن ايـن       ،دندانپزشك . مي باشد

كاركنـان خـدمات    عـالوه بـرآن  . عضو تيم سالمت محسوب مـي شـوند   ،واحدها در مركز 

نگهبان و متصدي خدمات عمومي نيز بعنوان عضو  ، مسوول پذيرش ،پشتيباني نظير راننده 

   .تيم سالمت مي باشند

  :وظايف تيم سالمت

مشـاركت مردمـي و اسـتفاده از     ،همكاري بـين بخشـي    ،اصول برقراري عدالت اجتماعي 

ارائه خدمات بهداشتي درماني مهمترين اصولي هستند در تمامي مراحل  ،تكنولوژي مناسب

  .به شكلي اجرايي بايد مورد توجه اعضاي تيم سالمت قرار گيرد

سـالمت جمعيـت    مسوول حفظ و ارتقاي سـطح  ،اعضاي تيم سالمت به سرپرستي پزشك 

  . تحت پوشش مي باشند 

عبـارت   ،مركز بهداشتي درماني روستايي قرار مـي گيـرد  تيم سالمت وظايفي كه به عهده  

  :بود از  خواهد

  :كنترل و دسته بندي اطالعات و آمارها ،جمع آوري  - 1

هر مركز موظف است كليه اطالعات جمعيتي و بهداشتي مربـوط بـه روسـتاهاي تحـت     

. نظارت خود را توسط خانه هاي بهداشت وابسته و تـيم هـاي سـيار جمـع آوري كنـد     

. وز بودن آنها اسـت اطمينان از صحت و به ر ،مهمترين نكته در جمع آوري اين اطالعات 

ممكن اسـت عـالوه بـر    . اين مقصود با آموزش صحيح و مستمر بهورزان حاصل مي شود

مركـز   ،آموزش و كنترل منظم آمارها و اطالعات ثبـت شـده در خانـه هـاي بهداشـت      

مدتها در تهيه و تنظيم اين اطالعات و آمارهـا  بهداشتي درماني روستايي مجبور باشد تا 

براي كسب اطمينـان از صـحت    ،يكي از روش هايي كه مي توان  .مشاركت داشته باشد
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كنترل آنها در جريـان بازديـدها    ،به كار بست  ،آمار و اطالعات جمع آوري و ثبت شده 

از  ،بازديد كننـده بايـد    ،در بازديد از روستاهاي تحت پوشش  ،بدين ترتيب كه . است 

تقريبي آنها آگاهي يابد و ثبت آنهـا را  از وقايع حياتي و تاريخ  ،طريق مصاحبه با مردم 

كـه   اميـد مـي رود   ،به ايـن ترتيـب    .خانوار خانه بهداشت مربوط  كنترل كند در فرم 

  .در هر مقطع زماني منطبق با واقعيت هاي روز باشد ،اطالعات جمع آوري شده 

 مركز بهداشتي درماني پس از جمع آوري كليه آمارهاي خانه هاي بهداشت مربوط بايـد 

آمـار فعاليتهـاي خـود را نيـز      ،از صحت آنهـا   به دقت آنها را بررسي و پس از اطمينان

  .ضميمه و به مركز بهداشت شهرستان گزارش كند

  :كنترل و پيگيري اجراي برنامه ها  - 2

و مستمر از خانه هـاي  ي منظم ايكي از مهمترين وظايف مراكز بهداشتي درماني بازديده

تا هـم تـيم    ،ثابت بازديد از خانه هاي بهداشت است  پزشك عضو .بهداشت تابعه است

هر  .بازديد را هدايت و هم بيماران ارجاع غيرفوري را در محل خانه بهداشت ويزيت كند

خانه بهداشت بايد حداقل هفته اي يكبار توسط مركز بهداشتي درمـاني مربوطـه خـود    

چنـان نظـم و اسـتمراري     بازديد از خانه هاي بهداشـت بايـد از  . مورد بازديد قرار گيرد

رعايت بعضي . برخوردار باشد كه به تدريج منجر به ايجاد اطمينان و عادت در مردم شود

) مثال تشـكيل بازارهـاي روز  (از نكات ظريف در تطبيق روزهاي بازديد با عادات منطقه 

هدفهاي هر بازديد را مي توان به شرح زيـر خالصـه   . مي تواند به اين مقصود كمك كند

  .كرد

از طريق بازديد ) به تفكيك برنامه ها ( كنترل اجرا و پيشرفت برنامه هاي بهداشتي  -

اين كنتـرل  . آنهامستقيم از فعاليت هاي در حال اجرا و مذاكره با مردم و نمايندگان 

ها بايد به نوعي انجام گيرد كه بدون لطمه زدن به شان و ارج بهورزها بتوانـد مركـز   
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پيشرفت و نواقص  ،نحوه اجرا  دقيق در جريان جزء به جزء بهداشتي درماني را بطور

  .برنامه ها و عملكردهاي عوامل مذكور قرار دهد

 .معاينه بيماراني كه توسط خانه بهداشت براي كسب نظر پزشك دعوت شده اند -

كنترل كمي و كيفي كمكهاي اوليه درماني كه در غياب پزشك توسط خانه بهداشت  -

تـذكر  . ترل بايستي در كمال بردباري و دقـت صـورت گيـرد   اين كن. ارائه شده است

توجه و . ساده و دلسوزانه توام باشد ،كافي نواقص و اصالح عملكردها بايد با آموزش 

آموزش حين خدمت مـداوم و چهـره بـه چهـره      ،دقت كافي در اجراي اين وظيفه 

تحقـق   ،كه ضامن پايداري و ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي است عوامل كمكي را 

 .خواهد بخشيد

كنترل نحوه ثبت و كسب اطمينان از صحت آمارهايي كـه جمـع آوري و بـه مركـز      -

 .بهداشتي درماني گزارش مي شود

دريافت درخواست ها و فهرست نيازمنديهاي تداركاتي خانه بهداشت در هر بازديـد   -

 .و پيگيري انجام و تامين آنها در مركز بهداشتي درماني

از روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت و تيم هاي سيار بـه   بازديدهاي اتفاقي -

طوري كه حداقل ماهي يكبار كليه روستاهاي مـذكور مـورد بازديـد قـرار گيـرد و      

 .كنترل و ارزيابي شود ،فعاليت هاي بهداشتي انجام شده در اين روستا 

  :پذيرش بيماران - 3

  :ل مي شودبيماران مركز بهداشتي درماني روستايي از سه گروه تشكي

  .فوريت هاي پزشكي كه مي توانند بدون ارجاع مراجعه كنند -

اين دو گـروه در محـل اسـتقرار مركـز      ،ارجاع شدگان فوري از خانه هاي بهداشت  -

 .بهداشتي درماني مراجعه مي نمايند
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ارجاع شدگان غير فوري كه هنگام بازديد از خانه هاي بهداشت در همان محل خانه  -

 .كنندبهداشت مراجعه مي 

  :همكاري با گروههاي اعزامي از مركز بهداشت -4

هر مركز بهداشتي درماني وظيفه دارد كه تسهيالت الزم را براي اجراي برنامه گروههاي 

  .اعزام شده از مركز بهداشت فراهم سازد

  :مشاركت در فعاليت هاي آموزشي - 5

  .آموزش حين خدمت بهورزان خانه هاي بهداشت تابعه -

عـه و  زآموزي ها و درخواست تشكيل دوره هاي الزم براي بهـورزان تاب تعيين زمينه با -

حضـور بهـورزان در جلسـات آموزشـي كـه در مركـز       ( مشاركت در اجراي بازآموزيها 

بهداشت شهرستان برگزار مي شود مي بايست با همـاهنگي مركـز بهداشـتي درمـاني     

  .)مربوطه باشد

ي تواند عرصـه كـارآموزي و كـارورزي    بالقوه م ،هر مركز بهداشتي درماني روستايي  -

  .آموزشي رده هاي مختلف نيروي انساني پزشكي باشد

  :اعزام تيم هاي سيار -6

هدف نهايي گسترش شبكه در روستاهاي كشور تامين پوشش كامل كليه روستاهاي هر 

شهرستان از طريق مجموعه مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت مربوط بـه آن  

در . بدون ترديد نيل به اين هدف در يك بستر زماني انجام مـي گيـرد  . تشهرستان اس

اين فاصله هيچ روستايي نبايد به دليـل نداشـتن خانـه بهداشـت از پوشـش خـدمات       

: به دو علت ممكن اسـت پـيش آيـد    ،يت بطور عمده ماين محرو.بهداشتي محروم بماند

آبادي گرفته است و ديگـر   يكي به علت كمبود شديد جمعيت در محلي كه نام روستا يا

 ،به علت نداشتن راه ارتباطي و دور بودن از مجموعه روستاهاي يك ناحيـه جغرافيـايي  
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كه در هر حال ايجاد يك خانه بهداشت مستقل يا قرار گرفتن در محدوده پوشـش يـك   

در تعدادي از مراكز بهداشـتي   ،اين كمبود به جبران . خانه بهداشت را مقدور نمي سازد

پيش بيني شده انـد   "تيم سيار "يا در مركز بهداشت شهرستان كساني به نام  ، يدرمان

بيماريابي ماالريا و بهداشت مادر و  ،بهداشت محيط   ،كه عهده دار خدمات ايمن سازي ،

كه توسط تيم سيار ارائـه مـي    ، اين گونه پوشش را.  كودك در روستاهاي مذكور باشند

بايـد   ،توزيع روستاها بين تيم هاي سيار . ح كرده ايمپوشش غير مستقيم اصطال ،گردد 

تحـت پوشـش خـود    بنحوي باشد كه هر تيم بتواند حداقل ماهي يكبار بـه روسـتاهاي   

تـيم  اين . مگر آنكه شرايط اقليمي و جوي موجب قطع ارتباط شده باشد ، مراجعه كند 

در مواقع لـزوم  . دها از بهورزان مرد يا كاردان هاي بهداشت عمومي مرد تشكيل مي شو

  .سيار را مي توان از كاردانهاي بهداشت محيط نيز تشكيل دادتيم هاي 

  :برنامه هاي بهداشتي -6

كنترل و پيگيري اجـراي   ،آموزش ،مركز بهداشتي درماني عالوه بر نقشي كه در هدايت 

خانه هاي بهداشت و تيم هاي سيار دارد وظايف زير را نيز خود بـه  برنامه هاي بهداشتي 

  :عهده خواهد داشت

  تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت عمومي در مراكز تجمع مردم -

آموزش چهره به چهره معلمان مدارس روستايي و تشكيل كالسهاي آموزشي بـراي   -

 آنان

 انجام آزمايش هاي پاراكلينيكي مورد نياز براي زنان باردار -

ز خانه هاي بهداشت ارجـاع مـي   كمك به زنان باردار نيازمند مراقبت هاي ويژه كه ا -

 .شوند

 براي زنان تحت مراقبت ، فراهم آوردن امكان برخورداري از زايمان سالم -
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 براي زنان داوطلب معرفي شده از خانه هاي بهداشت IUDگذاردن  -

تهيه پاپ اسمير از زنان واجد شرايط براي غربالگري زنان در معرض خطـر سـرطان    -

 )طبق برنامه كشوري(دهانه رحم 

جمع آوري نمونه هاي خلط بيماران مشكوك به سل كه توسط بهورزان آمـاده شـده    -

 .است

 ...و -

  :پژوهش  -7

به ويژه برخورد  ،آشنايي با فرهنگ و روش زندگي جامعه محل خدمت  ،حضور در محل 

همرا با دسترسي به داده هاي دقيق  ،عملي و نزديك با مسايل بهداشتي درماني موجود 

نيـز اسـتادان و    و ،مي آورد كـه پزشـك و سـاير كاركنـان مركـز       اين امكان را فراهم

مقوله هـاي متعـددي بـراي پـژوهش هـاي       ،دانشجوياني كه به اين عرصه ها مي آيند 

بررسي .درماني و رفتارهاي اجتماعي داشته باشند ،كاربردي در زمينه خدمات بهداشتي 

مكـان شـناخت مسـايل و    اين مقوله ها هم پژوهش ها را كاربردي تر مي سـازد و هـم ا  

  .مشكالت عيني جوامع مختلف هر شهرستان را فراهم مي كند

  مديريت در مركز بهداشتي درماني

  :روابط درون مركز بهداشتي درماني

صدور  ،كليه پرداخت ها . مديريت مركز بهداشتي درماني با يكي از پزشكان خواهد بود 

بـه   ،و دسـتورهاي مـالي و مكاتبـه     ،...) ماموريت و ،مرخصي (احكام روزمره پرسنلي 

  .دستور و امضاي سرپرست مركز بهداشتي درماني خواهد بود
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تقسيم كار موقت براي جبران كار كاركناني كه به مرخصـي   ( تقسيم و تنظيم فعاليت ها

تقاضـاي  ( و اعمـال مـوازين انضـباطي    ) غيبت كرده اند و يا بيمار شده انـد  ،رفته اند 

  .به عهده سرپرست مركز بهداشتي درماني است )انتشويق يا تنبيه كاركن

مركز بهداشتي درماني براي آموزش رده هاي مختلف نيروي انسـاني پزشـكي    ،چنانچه 

سرپرست مركز مكلف اسـت كليـه تسـهيالت ممكـن بـراي       ،مورد استفاده قرار گيرد 

  .پيشرفت برنامه هاي آموزشي را براي تيم هاي آموزشي فراهم سازد

آراسـتگي   ،اي تيم سالمت از خانه هاي بهداشت عالوه بر جنبه فني فعاليتها در بازديده

 ،وسايل و لوازم موجـود در واحـدهاي مـذكور     ،چگونگي نگهداري تاسيسات  ،واحدها

تحقق برنامه هاي تدوين شده بـراي   ،پيگيري تعمير و كنترل آماده به كار بودن وسايل 

توجه به رفتار اجتماعي كاركنـان واحـدهاي    ،پيگيريها  ،ده گردشي خانه هاي بهداشت 

  .مذكور از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

هر مركـز   . تدارك اصلي خانه هاي بهداشت به عهده مركز بهداشتي درماني مربوط است

بهداشتي درماني بايد به موقع نيازمنديهاي مصرفي خانه هاي بهداشت تحت نظر خود را 

نيازمنديها را كه تهيه آنها در محل اسـتقرار  رار دهد و بتواند قسمتي از در اختيار آنها ق

  . مركز بهداشتي درماني ميسر است تامين كند

گفته شد يكي از هدفهاي هر بازديد جمع آوري درخواست هـا از خانـه هـاي بهداشـت     

بايد اين درخواست ها بررسـي و   ،پس از بازگشت به محل مركز بهداشتي درماني . است

روز كـاالي درخواسـت    3حداكثر طي مدت  ،ر صورت تاييد و دستور سرپرست مركز د

وقتـي  .تهيه و تحويل و يا علت عدم تامين آن به خانه بهداشت اطالع داده شـود  ،شده 

جنس مورد درخواست در مركز بهداشتي درماني موجود نباشد و يا چيـزي درخواسـت   

متصـدي امـور عمـومي و     ،يشتري است و تامين آن نيازمند وقت بشده باشد كه تهيه 
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مكلفند نسـبت بـه انجـام     ،پس از دستور رئيس مركز  ، دارويار مركز بهداشتي درماني

رونـد   ،روز از تاريخ درخواسـت   10درخواست مذكور اقدام كنند كه حداكثر ظرف مدت 

  .اداري آن انجام يافته باشد

  :وسايل مصرفينمونه درخواست 
  تي درماني مسوول محترم مركز بهداش

  با سالم

اقـدام  ( خواهشمند است دستور فرماييد اقدام شايسته به عمل آيـد  . به استحضار مي رساند اقالم مصرفي زير مورد نياز خانه بهداشت علي آباد مي باشد

  ).مقتضي مبذول گردد

  عدد3خودكار آبي       -1

  برگ 200  سرنسخه         -2

  )ليتري 3(عدد 1مايع دستشويي    -3

  عدد  1  تي پالستيكي    -4

  حسين ابراهيمي                                             

  بهورز خانه بهداشت علي آباد                                      
  

تشكيل جلسات شوراي بهورزي بصورت ماهانـه و بـا   از ديگر وظايف مركز بهداشتي درماني 

مشـكالت و   در اين جلسات. بهداشت تحت پوشش مي باشدحضور كليه بهورزان خانه هاي 

پيشنهادهاي خانه هاي بهداشت در زمينه بهسازي هاي محيط و نيازهاي آموزشي ، رفاهي ، 

مشكالتي كـه  . مي شود بررسي  و ضرورت هاي عمراني روستاهاي تحت پوشش جمع آوري

ماينـده بهـورزان آن   نباشـد توسـط ن  درماني پيگيري آنها در حيطه وظايف مركز بهداشتي 

منطقه ، در جلسه شوراي بهورزي شهرستان كه معموال بصورت فصلي برگزار مي شود مطرح 

اگر پيشنهادهاي مذكور در حدود اختيـار و وظـايف مركـز بهداشـت     . و پيگيري خواهد شد

طرحهاي الزم از طريق مركز بهداشت تهيه و در همان سال يا سالهاي بعـد بـه اجـرا     ،باشد 

چنانچه پيشنهادهاي مذكور نياز به همكاريهاي بين بخشي  داشـته باشـد   .مي شود گذاشته
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مركز بهداشت مي تواند با جلب هماهنگي ساير بخش ها يـا شـوراي عمـران شهرسـتان و     

  .استان اجراي آنها را پيگيري مي كند

 اين روند كمك خواهد كرد تا برنامه ريزي هاي مركز بهداشت شهرستان منطبـق بـا نيـاز و   

همچنين بهـورزان نيـز نقـش    . واقعيت ها صورت گيرد و مشاركت فعال تر مردم جلب گردد

خود را در برنامه هاي پيشنهادي بازيافته و مشاركت جدي تري در اين باب مبذول خواهنـد  

  .داشت

  :رابطه با بيمارستان 

. عزام مي شوندبه بيمارستان ا ، با برگه كتبي ارجاع ،بيماراني كه نياز به بستري شدن دارند 

راننده وظيفه دارد كه قبل از بازگشت  ،اگر بيمار همراه راننده مركز به شهر اعزام شده باشد 

بيمارسـتان بايـد نتيجـه    . از بستري شدن بيمار مطمـئن شـود    ،به مركز بهداشتي درماني 

تشخيص و اقدام درماني انجام شده را به مركز بهداشتي درماني اطـالع دهـد و در صـورت    

  .در مورد روش ادامه درمان در محل راهنمايي كند ،پزشك مركز را  ،زوم ل

براي پيگيري و ادامه درمان بيماراني را   تسهيالت الزم ،مركز بهداشتي درماني مكلف است 

   .كه از بيمارستان مرخص مي شوند فراهم سازد

  :رابطه با شوراهاي ده و معتمدان محلي

و استفاده از نظر آنان در باب خدمات عرضه شده و شـناخت  برقراري ارتباط مستمر با مردم 

 ،تا خدمات انجام يافته همواره در جهـت خواسـت مـردم     ، نيازمنديهاي آنها ضروري است

 ،ي زندگي شان باشـد  امورد تاييد آنها و پاسخگوي نيازهاي مبرم آنان و مرتبط با ضرورت ه

شـركت در   .هداشتي خويش ارتقاء يابدتا بتدريج نقش مردم در شناخت و خواست نيازهاي ب

در كليه روستاهاي تحت پوشـش  برخي از جلسه هاي شوراي ده و تشكيل شوراي بهداشت 

  .يكي از راههاي اصلي دستيابي به اين ارتباط و هدف ها استمركز بهداشتي درماني ، 
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