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مركز آموزشي درماني شهيد اكبر ابادي 

مركز تخصصي زنان و زايمان، باروري و 

 . ناباروري و نوزادان ميباشد 

 

 

 رسالت مركز 

آموزش و درمان بيماريهاي زنان، زايمان، 

نازايي و نوزادان با استفاده از دانش و 

فناوري هاي پيشرفته مطابق با اصول اعتبار 

 شي و ايمني بيمار بخ

 

 

 چشم انداز مركز 

يكي از برترين مركز ارائه دهنده خدمات 

درماني و توليد دانش در زمينه بيماري هاي 

زنان، زايمان،باروريو نوزادان كشور تا سال 

0011  

 

 ارزشهاي مركز 

حفظ كرامت و حفظ حقوق انساني بيماران و 

 كاركنان 

 عدالت در دسترسي به خدمات 

 صول اخالق پزشكي و اسالمي رعايت ا

رعايت اصول و استاندارد هاي زيست 

 محيطي 

كار تيمي و مشاركت كاركنان در تصميم 

 گيري هاي سازمان 

ياد گيري مستمر و بهبود مداوم كيفيت 

 خدمات 

 

لنژري   CSSD سلف سرويس : زيرزمين 

  
دفتر  بعد از زايمان  اورژانس : طبقه اول 

 پرستاري 

 بهار  ارزو  اميد  زايمان : م طبقه دو
IVF 

اتاق  پره ناتال  ژنيكولوژي : طبقه سوم 

 ICU عمل 

 : درمانگاه ها به تفكيك محل 

 انتهاي حياط دست راست: درمانگاه نازايي 

 انتهاي حياط دست چپ : در مانگاه زنان 

 : ساعات كار پرسنل 

 شب  عصر  صبح  

ساعت 

 شروع 

7 01/00 01/01 

 01/7 01 00 ساعت اتمام 

 

 : استفاده از مرخصي 

روز با  5/0هر پرسنل مي تواند در ماه 

موافقت مسئول استفاده نمايد و تا پايان 

روز مرخصي خود الزما  05سال حداقل از 

 استفاده نمايد 

 : استفاده از پاس ساعتي 

 موارد اضطرارياستفاده از پاس ساعتي در 

ول شيفت و و پس از كسب اجازه از مسئ

سوپروايزر كشيك امكان پذير بوده و ميزان 

 . ان از مرخصي ساليانه كسر خواهد شد 

 : استفاده از رختكن 

براي استفاده از رختكن جهت حفظ بيشتر 

اموال خود حتي اال مكان از اوردن اشياء 

قيمتي خودداري نموده و با در دست داشتن 

قفل و كليد جهت دريافت كمد به منشي 

 . پرستاري مراجعه نماييد دفتر 
 

2 4 3 



ساعات صرف غذا در سلف سرويس

 

 ساعات صرف غذا در سلف سرويس

 

 فاصله زماني  وعده غذايي 

 01/6-7 صبحانه شبكار

 05/00-11/00 ناهار 

 01-00 شام 

 

 

 سرويس 

ذهاب استفاده از سرويس اياب و  جهت

با مسئول سرويس تعيين سرويس و محل 

 .هماهنگ شويد

 

 دوره هاي اموزشي

با  آموزشي  ه هايدر دور پرسنل شركت

 .نظر دفتر پرستاري الزاميست

 

و همراهان بيمار از  آمارآموزش به بيمار 

جمله شرح وظايف كليه پرسنل ميباشد و 

مربوطه در دو نسخه جهت  و تحويل به 

 .بيماران الزاميست

 :فرم پرسنل 

 

 كفش مقنعه شلوار  مانتو  سمت 

سرمه  پرستار

اي نوار 

 طاليي 

سرمه 

 اي 

سرمه 

 اي 

 مشكي 

ماما 

 بخش

سرمه 

اي نوار 

 نقره اي 

سرمه 

 اي 

سرمه 

 اي 

 مشكي 

ماما 

 ليبر

 سفيد  سبز  سبز  سبز 

 سفيد  سفيد  سفيد  سفيد  بهيار

كمك 

 بهيار

 سفيد  كرمي كرمي كرمي 

اتاق 

 عمل 

 سفيد  سبز سبز سبز

عدم استفاده از الک و كاشت ناخن و  

يه رعايت كامل پوشش اسالمي در كل

 . ها الزاميست  بخش
 

مركزآموزشي درماني حمايت مادران 

 شهيداكبرآبادي 

 

 آموزش القايي پرسنل جديدالورود

 

 

 سوپروايزرآموزشي:تهيه و تنظيم

 

 0011دي ماه 

1 6 5 


