
 
 تربت حیدریه و خدمات بهداشتی و درمانی دستورالعمل لباس کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 

تهیه و تحویل ، بهمنظوراین دستورالعملآئین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی  86ماده  با استناد

تبصره تدوین و در  8بند و   12در   بهآندستهازکارکنان مشمول کهانجاموظایفآنانمستلزملباسمخصوصمیباشدلباس 

اجرا در سطح کلیه واحدهای دانشگاه  01/07/96و از تاریخ تصویب گردید رئیسههیات    ...........  جلسه مورخه

 .خواهد شد

 

دانشگاه مکلف است با توجه به فهرست مشاغل و نوع لباس تعييـن شده در جدول ضميمه و رعايت صرفه و صالح در حدود  -1

با کيفيـت مناسـب جـهت  کليه کارکنـان مشمول اين دستورالعمل )رسمی،  لباساعتبارات مصوب نسبت به تهيه و تحويل 

آئين نامه و مشمولين قانون کار و اعضاء محترم هيأت  32و ماده  31ماده  5آزمايشی، پيمانی، طرح و اليحه، ضريب کا، تبصره 

 علمی ( اقدام نمايد.  

: تهيه و تحويل لباس به متصديان مشاغلی که نام آنها در فهرست مشاغل ضميمه اين دستورالعمل قيد نشده است  1تبصره

 ممنوع می باشد .

محيط کار ، تهيه لباس برای اعضای هيات علمی بالينی مطابق ضوابط اين : بمنظور حفظ شرايط بهداشتی و ايمنی در 2تبصره 

 دستورالعمل بالمانع می باشد.

چنانچه مشاغلی عالوه بر مشاغل جدول پيوست نياز به لباس داشته باشند، واحد مربوطه دالئل توجيهی را به معاونت توسعه   -2

سی به هيات رئيسه رموضوع را جهت بر،اند در صورت نيار و ضرورت اعالم و معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه می تو

 دانشگاه اعالم و پس از تائيد هيات رئيسه ، تهيه و پرداخت لباس برای اين دسته از کارکنان امکان پذير خواهدبود.

درهنگام ندموظف امستخدمينلباسيکهبهمتصديانمشاغلفهرستايندستورالعملتحويلميشودبهمنظورانجاموظايفآنانبودهو-3

متخلفين می بايستی به هيأت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری ، بديهی است درصورت عدم استفاده  .کارازآناستفادهنمايند

 کارمندان دانشگاه معرفی گردند. 

 . بود بر عهده سرپرست بالفصل خواهد ازلباسمستخدمين : نظارتدرخصوصنحوهاستفادهتبصره

ای تحت عنوان کميته تخصصی پوشش کارکنان با حضور اعضای ذيل تشکيل و مصوبات آن کميته تعيينرنگو فرملباسجهت -4

 پس از تائيد نهايی در هيات رئيسه دانشگاه ، قابليت اجرائی خواهد داشت. اعضای کميته شامل:

 ايشان  يا نماينده انسانیالف( معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه يا نماينده ايشان    ب( مدير توسعه مديريت و منابع 

 د(نماينده های هر يک از معاونتهای دانشگاه حسب مورد     يا مسئول رفاه کارکنان ج(رئيس اداره خدمات پشتيبانی

 .و( مدير حراست دانشگاه يا نماينده ايشان       دانشگاهه( رئيس اداره روابط عمومی 

 .نمايندکليه واحد ها مکلف می باشند لباس و ساير وسايل مورد نياز را از محصوالت کارخانجات داخلی تهيه -5

تحويل لباس استحقاقى براى استفاده کارکنان در مواقع انجام وظيفه و بر اساس هر شش ماه در سال می باشد ) به استثناء  -6

 موارد مشخص شده از لحاظ مدت ( 

 دبیرخاهن هیئت رئیسه



 1 تبصره

چنانچهفرديدرغيرازپستسازمانيوبراساسابالغانشائيخدمتنمايندمالکتعييننوعلباسموردنيازابالغانشائيصادرشدهووظيفهفعليفردميب:

 و برای وظايفی که در شيفت غير موظف از سوی مستخدم انجام می گردد ، واحد ملزم به تهيه لباس نخواهد بود. اشد

 سازمانندارند،کارکنانيکـهطيششماههيچاشتغاليدر:  2 تبصره

...(  اعمازمرخصــىبــدونحقــوق،انفصــاالزخدمــت،مرخصيزايمان،مـاموريتآموزشـىتماموقت،غيبت،صعبالعالجو)

 . مشمواليندستورالعملنميباشند

خواهند رااشتغالبهخدمتداشتهباشند،مشمولدريافتلباس7بند مشموالنصرفادرصورتيکهحداقليکسومازمدتمورداشارهدر:  3 تبصره

 بود. 

: مشموالن خدمت پزشکان و پيراپزشکان با توجه به نسبت مدت طرح، حداکثر هر شش ماه يک بار مشمول دريافت  4تبصره

 لباس خواهند بود. 

اس لب واحد مربوطه می تواند مرتبه دوخدمت در مجموع حداکثر  کاردان فوريتهای پزشکی با يک سال برای )به عنوان مثال : 

 نمايد(  تهيه

 : شرکت های طرف قرارداد تامين نيروی دانشگاه، مکلف هستند مطابق اين دستورالعمل برای کارکنان خود لباس تهيه نمايند 7

 و در قراردادهای فی مابين دانشگاه و شرکت های طرف قرارداد اين موضوع می بايستی قيد گردد.

8- 

اجرتدوخترابکالتوشرايطتهيهلباسباتأييدهيأترئيسه،بهايلباسودرصورتعدمامکانتحويللباسبهپرسنل،دانشگاهميتواندپسازبررسيمش

 3 هميزانحداقلقيمت،براساسمقرراتبهآنانبهصورتواريزبهبنکارتاعتباريپرداختوآنانرابهاستنادبند

 .  مربوطبنمايد ايندستورالعملمکلفبهاستفادهازلباسبرابرضوابط

هر يک از واحد های تابعه دانشگاه با توجه به ضوابط اين کارگزينى  واحدليست مشمولين مورد نظر می بايست توسط  -9

دستورالعمل تهيه و پس از تائيد باالترين مقام مجاز ، به واحد مرتبط جهت اقدام ارسال و رونوشتی از آن به معاونت توسعه 

 مديريت و منابع دانشگاه ارسال نمايند. 

مه )فهرست لباس کارکنان( می توانند يکبار در سال از لباس کارکنان ستادی در صورت تامين اعتبار مطابق جدول ضمي-10

 تعيين شده برخوردار و ملزم به استفاده از آن در محيط اداری خواهند بود.

: واحد های ستادی شامل: حوزه رياست دانشگاه و کليه معاونتهای زير مجموعه رياست دانشگاه و همچنين ستاد شبکه تبصره

 شهرستان و حوزه های ستادی دانشکده ها و بيمارستانها )اداری و مالی ( خواهد بود  بهداشت مرکزهای بهداشت و 

ت و معاونت توسعه مديري و ددمی گرو بال اثر مربوط به حق لباس لغو  قبلیاز تاريخ اجراى اين دستورالعمل کليه مصوبات  -11

 منابع دانشگاه مسـئول نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل می باشد 

 سال قابل بازنگری خواهد بود. 4اين دستورالعمل بعد از  -12

 

 دبیرخاهن هیئت رئیسه


