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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

نحوه تطویق و کنترل های انضباطی کارکنان  :روش اجراییعنوان 

 پرستاری

 01PL82:روش اجراییکذ 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 20/8/99  

:تاریخ آخرین بازنگری10/6/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 17/6/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 10/6/98  

 :روش اجراییعنوان 
 ًحَُ تشَیك ٍ کٌتشل ّبی اًضببعی کبسکٌبى پشستبسی

 دامنه :
 دفتش پشستبسی، دسهبًیکلیِ بخش ّبی 

 تعاریف و اصطالحات:
 اًضببط اداسی: اًغببق عولکشد پشسٌل بب آئیي ًبهِ ّب ٍ لَاًیي اداسی هحل کبس

 هذف:
 سضبیتوٌذی ایشبى ٍ دس ًتیجِ بْبَد هستوش هشالبت ّبی پشستبسیٍ افضایش بْبَد عولکشد کبسکٌبى 

 فرد پاسخگو:روش ارزیابی:
 ٍ هستٌذات هصبحبِاسصیببی اص عشیك  بیوبسستبى، هذیش خذهبت پشستبسی

 روش اجرا:

 الف(تشویق: -

یب سَپشٍایضس فشم دسخَاست تشَیك کبسکٌبى سا جْت پشسٌل داسای صالحیت ّبی الصم)آیتن ّابی هٌاذس    سشپشستبس  .1

 .تحَیل هی دّذ هتشٍىدس فشم( تکویل کشدُ ٍ بِ 

 سَپشٍایضسیي، ًظش ایشبى سا ًیض جَیب هی شَد. هتشٍى دسخَاست سا بشسسی کشدُ ٍ بب اسائِ آى بِ سبیش .2

ِ ًظش تَسظ سَپشٍایضسیي، دسخَاست سا جْت عشح  هتشٍى دس صَست تبییذ پشسٌل هَسد .3 کویتاِ کابدس اسجابی های      با

 دّذ.

کشدُ ٍ تشتیب اّذای فشم تشَیك بِ فاشد ٍ ًیاض   بب دسخَاست تشَیك هَافمت  صالحذیذاعضبی کویتِ کبدس دس صَست  .4

 دسس  آى دس پشًٍذُ پشسٌلی ایشبى سا هی دٌّذ.

ٍ  یيسَپشٍایضس ٍ اىسشپشستبس بِ، بِ صَست سبلیبًِ هعشفی کبسکٌبى پشستبسی ًوًَِجْت هتشٍى  .5  اعالی سسبًی ًواَدُ 

 افشاد ٍاجذ ششایظ سا بِ هتشٍى اعالم هی کٌٌذ.، اسبهی بىپبیش عولکشد کبسکٌایشبى ًیض بش اسبس 

بیوبسستبى یب ستبد داًشگبُ اعاالم های   یشیت افشاد داسای اهتیبص ببالتش سا بِ هذبشسسی کشدُ ٍ اسبهی کبسکٌبى سا هتشٍى  .6

 ًوبیذ.

ٍ ِ اعاالم  پشستبسی ًوًَا  سا بِ عٌَاى کبسکٌبى هزکَس ، اسبهیپس اص بشسسی ّبی الصم داًشگبُبیوبسستبى یب  هسئَلیي .7

 هی کٌٌذ. لذسداًیایشبى اص بِ شیَُ همتضی 

کویتاِ  باِ  شاشایظ تشاَیك سا    افشاد ٍاجذ ،یشبىا پبیش عولکشدبب تَجِ بِ  هتشٍى، یيسَپشٍایضس ٍ اىسشپشستبسدس هَسد * 

 هعشفی هی ًوبیذ. داًشگبُبیوبسستبى یب  هسئَلیيیب  ٍ کبدس
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 دانطگاه علوم پسضکی اراک 

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

نحوه تطویق و کنترل های انضباطی کارکنان  عنوان روش اجرایی:

 پرستاری

 01PL82کذ روش اجرایی:

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 20/8/99  

:تاریخ آخرین بازنگری10/6/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 17/6/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 10/6/98  

 ب(تنثیه: -

 .هی دٌّذ شفبّی تزکش ٍی بِ ،پشسٌل دس خغب هشبّذُ صَست دسسشپشستبس یب سَپشٍایضس  .1

 کتبای ش تزک خبعی خغب علی سغن تزکش شفبّی، بِ پشسٌل تکشاسهبٌی بش سشپشستبس یب سَپشٍایضس  هتشٍى دس پی اعالم .2

تازکش کتبای باب    عشح هَضَی دس کویتِ کبدس یب ٍ بیوبسستبى هذیشیت دادُ ٍ دس صَست هذاٍهت بش خغب، بب ّوبٌّگی 

 .دس  دس پشًٍذُ جْت فشد اسسبل هی کٌذ

 یاب  حماَق  کساش  هبًٌاذ ، دس گبم بعاذ تصاویوبت الصم   ببال هشاحل خغب پس اص عی تکشاس دسصَستهذیشیت بیوبسستبى  .3

 .سا اتخبر هی ًوبیذ اخشا 

 .داسد دخبلت فَقکلیِ هشاحل  دسخغب  ٍسعت* 

 :اخالقی و انضثاطیموارد ج( -

 هی کٌذ. اسشبدسا  پشسٌل هَسد اًضببعی ٍ اخاللی،صَست هشبّذُ  سشپشستبس یب سَپشٍایضس دس .4

 شسٌل سا بِ هتشٍى هعشفی هی کٌذ.سفتبس، پعذم اصالح  سشپشستبس یب سَپشٍایضس دس صَست .5

 .کٌذهعشفی هی بیوبسستبى َل حشاست هسئبِ  ، ٍی ساعذم اصالح سفتبسهتشٍى ًیشٍ سا اسشبد کشدُ ٍ دس صَست  .6

 مورد نیاز:امکانات و تسهیالت 
- 

 منابع:
 بیوبسستبى ِتجشب

 

 

 

 

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 صادُ اسفٌذ سضب

 (سشپشستبس اٍسطاًس هشداى)

 هختبس ٍلی اللْی

 (ببلیٌی )سَپشٍایضس اسشذ

 هصغفی چمبیی

 )سَپشٍایضس آهَصشی(

 اعظن صًذی

 (ببلیٌی)سَپشٍایضس 

 تمی جَدکیحوذ ه

 (ببلیٌی)سَپشٍایضس 
 

 اتالغ کننده تصویة کننده تأیید کننده

 اکبش هحسٌی

 )هتشٍى بیوبسستبى(

 اکبش هحسٌی

 )هتشٍى بیوبسستبى(

 دکتش سیذ هحوذ جوبلیبى

 )سیبست بیوبسستبى(

 
 


