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    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

2

شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

  صفحه  وان ـعن

    ریاست و مدیریت 

  7  مسئول فنی بیمارستان 

  9  مدیر داخلی 

  11  مسئول ایمنی بیمار 

  13  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

  14  کارشناس بهبود کیفیت 

  15  مسئول دفتر ریاست 

  16  مسئول روابط عمومی 

  18  متصدي روابط عمومی 

  20  مددکاري  کارشناس

  21  متصدي خدمات پزشکی 

  22  منشی دفتر ریاست و مدیریت 

  23  منشی دفتر هیئت موسس

    امور اداري 

  24  مدیر امور اداري 

  25  مسئول کارگزینی 

  27  کارگزین 

  28  متصدي حضور و غیاب 

  29  متصدي بایگانی 

  31  متصدي دبیرخانه 

  32  نامه رسان 

  33  مسئول تلفنخانه 

  34  تلفنچی

  35  مسئول انتظامات 

  36  نگهبان 

    امور مالی 

  38  مدیر امور مالی 

  40  رئیس حسابداري 

  41  حسابدار عمومی 

  43  متصدي حقوق و دستمزد

  44  صندوق دار حسابداري

  45  متصدي حسابداري درآمد پزشکان 

  46  تحصیلدار 



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

  47  مسئول واحد درآمد 

  48  مسئول حسابداري بیمه 

  49  متصدي رسیدگی به نسخ سرپائی تامین اجتماعی 

  50  خدماتمتصدي رسیدگی به نسخ سرپائی پاراکلینیکی ارتش و 

  51  متصدي رسیدگی به نسخ پاراکلینیکی تامین اجتماعی

  52  حسابرس پرونده هاي بستري

  53  متصدي تکمیل مدارك 

  54  مسئول پذیرش و حسابداري ترخیص بیماران 

  56  حسابدار ترخیص بیماران 

  57  متصدي پذیرش 

  58  مسئول جمعداري اموال

  59  متصدي اطالعات

    پرستاري 

  60  مترون 

  62  سوپروایزر در گردش

  64  سوپروایزر آموزشی

  66  سوپروایزر کنترل عفونت 

  67  مسئول درمانگاه ها 

  68  سرپرستار 

  70  سرپرست اتاق زایمان 

  71  ) اتاق عمل ( سرپرستار 

  73  پرستار 

  75  پرستار بخش اورژانس 

  77  پرستار بخش دیالیز 

  79  پرستار بخش مراقبت هاي ویژه سی سی یو 

  81  پرستار بخش مراقبت هاي ویژه آي سی یو 

  83  پرستار بخش اطفال 

  85  پرستار بخش نوزادان 

  87  ماما کارشناس 

  88  ماما کاردان 

  89  کارشناس یا کاردان اتاق عمل 

  91  تکنسین اتاق عمل 

  93  کارشناس یا کاردان هوشبري 

  95  تکنسین هوشبري 

  97  بهیار 



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

4

شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

  99  کمک بهیار 

  100  منشی بخش هاي بالینی و درمانگاهی 

  102  منشی اورژانس 

  103  متصدي هدایت بیمار 

    تصویر برداري 

  104  مسئول فنی رادیولوژي ، سونوگرافی و سی تی اسکن 

  106  مسئول فیزیک بهداشت 

  107  )سوپروایزر ( کارشناس مسئول رادیولوژي و سونوگرافی 

  108  )سوپروایزر( کارشناس مسئول سی تی اسکن 

  109  )در بخش سی تی اسکن ( کارشناس رادیولوژي 

  111  کارشناس رادیولوژي 

  113  کاردان رادیولوژي 

  115  تکنسین رادیولوژي 

  116  کمک تکنسین رادیولوژي 

  117  منشی رادیولوژي و سونوگرافی 

  118  منشی سی تی اسکن 

    آزمایشگاه 

  119  مسئول فنی آزمایشگاه 

  121  کارشناس مسئول آزمایشگاه 

  122  )پرسنل فنی( کارشناس آزمایشگاه 

  124  )پرسنل فنی ( کاردان آزمایشگاه 

  126  )واحد نمونه گیري ( تکنسین آزمایشگاه 

  127  )واحد پاتولوژي ( تکنسین آزمایشگاه 

  128  )نمونه گیري واحد ( کمک تکنسین آزمایشگاه 

  129  منشی 

    فیزیوتراپی

  131  مسئول فنی فیزیوتراپی 

  132  کارشناس مسئول فیزیوتراپی 

  134  کارشناس فیزیوتراپی 

  135  منشی 

    شنوایی سنجی و بینائی سنجی

  136  کارشناس مسئول بینائی سنجی

  137  کارشناس مسئول شنوائی سنجی

    مدارك پزشکی 

  139  مسئول مدارك پزشکی 
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

  140  کارشناس مدارك پزشکی 

  141  کاردان مدارك پزشکی 

  142  بایگان مدارك پزشکی 

    تجهیزات پزشکی 

  144  مسئول تجهیزات پزشکی 

  146  کارشناس تجهیزات پزشکی 

  147  تکنسین تجهیزات پزشکی 

  148  منشی 

    داروخانه 

  149  مدیر داروخانه هاي بیمارستان 

  150  بستري مسئول فنی داروخانه

  152  مسئول فنی داروخانه سرپائی 

  154  تکنسین امور داروئی 

  155  نسخه پیچ

  157  منشی 

    بهداشت 

  158  کارشناس بهداشت محیط

  160  کارشناس بهداشت حرفه اي

    خدمات کامپیوتري 

  162  مسئول خدمات کامپیوتري 

  164  کارمند خدمات کامپیوتري 

    تغذیه 

  166  کارشناس تغذیه 

    خدمات 

  168  مسئول خدمات

  169  اوردرلی 

  171  مسئول خیاط خانه 

  172  خیاط 

  173  مسئول رختشوي خانه و اطوکشی 

  174  رختشوي

  175  اطوکش

  176  رختشوي و اطوکش

  177  مسئول آشپزخانه 

  178  سرآشپز

  180  آشپز
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

  181  کمک آشپز 

  182  متصدي توزیع غذا 

  183  انباردار مواد غذایی 

  184  آبدار 

  185  مسئول نقلیه 

  186  راننده آمبوالنس 

  187  راننده خودرو سبک 

    تاسیسات 

  188  مسئول تاسیسات و ساختمان 

  189  مسئول تاسیسات الکتریکی 

  190  تکنسین و تعمیرکار برق 

  192  مسئول تعمیرات تاسیسات 

  193  تعمیر کار تاسیسات 

  194  مسئول تاسیسات مکانیکی 

  195  متصدي تاسیسات مکانیکی 

  197  مسئول امور ساختمان و تزئینات 

  198  متصدي امور ساختمان 

  199  متصدي نقاشی و تزئینات 

    انبارها

  200  مسئول امور انبارها 

  201  انباردار فنی 

  203  انباردار عمومی 

  205  کمک انباردار 

  206  متصدي کاردکس انبار

    تدارکات 

  207  مسئول تدارکات 

  209  کارپرداز
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه   ریاست:  واحد سازمانی   مسئول فنی بیمارستان  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  ـــــ  : تجربه مورد نیاز  دکتراي پزشکی: سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  ـــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

مؤسسهفنیامورهايمسئولیتووظایفانجامجهت14الی8ساعتازفعالومستمرحضورـ  1

ایشـان جـایگزینی بـه توانـد مـی فنـی مسـئول مقامقائم،مرخصیایام،رسمیتعطیالتایامدرمذکورساعاتبرايـ  2

.باشداشتهدحضور

:ذیلموارداجرايبرنظارتورعایتـ  3

.پشتیبانیواداريپاراکلینیک،اورژانس،سرپایی،بستري،بخشهاينظیرواحدهاکلیهدرجاريفرآیندهاي1ـ  3

.وزارتسويازنشدهتأییددرمانیهايروشانجامازجلوگیريوبالینیراهنماهايپروتکلها،استانداردها،2ـ  3

شدهتعیینساعاتوروزدرمطلوبوالزمتشخیصیودرمانیخدماتارائهومؤسسهمختلفقسمتهايکاريبرنامه3ـ  3

.برداريبهرهپروانهبامنطبقو

جغرافیـایی، وقتتمامعلمیهیأتاعضاءورسمیکارکنانحضورمقیمی،آنکالی،بامرتبطدستورالعملهايوضوابط4ـ   3

دستیاران

.مؤسسهسرنسخهوتابلوپزشکی،امورآگهیهايوتبلیغنحوهبهمربوطدستورالعمل5ـ  3

وصـالحیت فاقـد افـراد بکـارگیري ازجلوگیريبرنظارتوشرایطواجدانسانینیرويفعالیتوبکارگیري،انتخاب6ـ   3

وضـوابط اسـاس بـر وزارتیاودانشگاهدرشاغلفنیکارکنانوپزشکانفهرستمستمرگزارشوقانونیهايپروانهبدون

.مربوطهمقررات

رسانیاطالعوهدایتستادطریقازکهفوریتیبیمارانپذیرشوپزشکیفوریتهايمواردشرطوقیدبدونپذیرش7ـ   3

تخصصـی مراکـز بهمصدوم /بیماراعزاموپذیرشنحوهبرنظارتوالزمدرمانیخدماتانجامنیزومیشوندارجاعدانشگاه

.مربوطهمقرراتوضوابطمطابقلزومصورتدرشرایطواجد

قانونیمصوبهايتعرفهدریافت  8ـ  3

بـه ضـروري غیـر خـدمات وهزینـه تحمیـل ازجلوگیريوبیمارصورتحسابازخارجومتعارفغیردریافتهايعدم9ـ  3

.بیماران

.بخشهردردارومصرفوپزشکیملزوماتوتجهیزاتاستفادهقابلیتوکیفیتکنترلهايبرنامه10ـ  3

مسـئول عنـوان تحـت محیطیمخاطراتوپزشکیخطاهايکاهشوبیمارانایمنیارتقاءبرنظارتوریزيبرنامه  11ـ  3

.اعتباربخشیاستانداردهايبامطابقایمنی

.مقرراتطبقذیربطمراجعسایربهپاسخگوییوشکایاتبهپاسخگوییورسیدگی12ـ  3

طبقذیربطمراجعسایریاودانشگاهدرخواستصورتدرگزارشتهیهوآنبروزرسانیوآمارواطالعاتمدیریت13ـ 3

.مقررات

.وزارتدربیماراناطالعاتجامعسیستمباارتباطبرقراري14ـ  3

.بیمارانحقوقوخصوصیحریموايحرفهاسالمی،موازینوشئونحفظ15ـ   3

.ذیربطدانشگاهبهگزارش،قابلواگیربیماریهايبهمبتالبیمارانمشخصاتموقعبهوصحیحگزارشدهی  16ـ   3
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

 ثبـت نیـز ووقـت اسـرع دراشـکاالت رفـع 

.مؤسس بهخودغیابدرفنیمسئولقانونی

.دانشگاهدرمانمعاونت

.مذکورشیفتدرجانشین

             مـالك ومرجـع سـند عنـوان بـه روز شـبانه 

بایسـتی حـداقل اجرایـی روشایـن در

 نظـارتی وظـایف سایرومحیطیمخاطرات

 ایشـان پاسخگویینافیفنیمسئولوظایف

 باشـد قـانونی مراجـع بـه حقـوقی پاسـخگویی 

 پاسـخگو میـدانی دقیـق بررسـی ضمنو

 درمـان معاونـت بـه مـاه هرشروعدرشب

 رافـع جانشـین توسـط وظـایف ایـن انجام

 قانونی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

رفـع جهـت پیگیـري ومؤسـس بـه موجودفنیهاي کاستی

.دانشگاهدرمانمعاونتبهآن

.وزارتمقرراتوضوابطوها بخشنامهدستورالعملها،ها،

قانونیوظایفانجامجهتمقام قائمعنوانبهصالحیتوشرایط

معاونتبهنامه آیینایناختصاصیوعمومیشرایطشاملمقام

جانشینعنوانبهشبوعصرکارينوبتهايسوپروایزریا

شـبانه سـاعات تمـام درنظـارت اجرایـی روشتـدوین به

میباشـد مؤسسهاجراییمسئولینازنظارتامردرمشارکت

مخاطرات/پزشکیخطاهاي/قوانینمغایرمواردموقع بهگزارش

وظایفحیطهدرمصادیقتمامیپیشبینیعدم  .باشدآمده

پاسـخگویی بـه منجرحوادث/اتفاقاتکهموارديدرشبوعصر

ویافتهحضورمؤسسهدرکارينوبتهماندرشخصاًبایستی

شبوعصرکارينوبتهايتفکیکبهفنیمسئولجانشینان

انجامواستفنیمسئولوظایفهمانذیلموارداستثناءبه

.نمیگرددنامه آیینایندرفنی

کتبیتذکرات، استانداردها، ها بخشنامه

قانونیمراجعسایرووزارت/دانشگاهدرمانمعاونت ، قضایی

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با حقوق گیرنده خدمت 

  ـ آشنائی با قوانین مربوط به قرارداد بیمه هاي تکمیلی 

  ـ آشنائی با بیماري هاي واگیر و نظارت بر گزارش دهی آن 

  ـ آشنائی با شرح وظایف نیروهاي انسانی 

  ـ آشنائی با کلیه قوانین ، مقررات و دستورالعمل هاي وزارت 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    دریانیفرهاد دکتر   رئیس بیمارستان 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کاستیونواقصاعالم 17ـ   3

آنرونوشتارسالومستندات

ها، نامه آیینکلیهرعایتـ  4

شرایطواجدفردمعرفیـ  5

مقام قائممداركارسالـ  6

یاومقیمپزشکمعرفیـ  7

بهموظففنیمسئول 1ـ   7

مشارکتاخذجهتریزي برنامه

وشناسایینحوهدرخصوص

آمدهبعملالزمپیشبینیمحوله

.نمیباشد

عصرکارينوبتهايدر 2ـ   7

بایستیمقام قائم/فنیمسئول

.باشند

جانشیناناسامیفهرستاعالمـ  8

.دانشگاه

بهجانشینوظایف ـ تبصره

فنیمسئولقانونیمسئولیتهاي

بخشنامه، مکاتباتابالغ الف ـ

قضاییمحاکمبهپاسخگوییـ ب 

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  آشنائی با کامپیوتر ـ 

ـ آشنائی با حقوق گیرنده خدمت 

  ـ اشنایی با قوانین استخدام 

ـ آشنائی با قوانین مربوط به قرارداد بیمه هاي تکمیلی 

ـ آشنائی با بیماري هاي واگیر و نظارت بر گزارش دهی آن 

ـ آشنائی با شرح وظایف نیروهاي انسانی 

ـ آشنائی با کلیه قوانین ، مقررات و دستورالعمل هاي وزارت 

  ـ مدیریت بحران 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه   مدیریت  :  واحد سازمانی   مدیر داخلی  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سالهشت : تجربه مورد نیاز  بیمارستانی مدیریتلیسانس: سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان  :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

مدیر امور اداري ، مسئولین خدمات ، تاسیسات و ساختمان ، انبارها ، تدارکات ، تجهیزات پزشکی ، خدمات پزشکی ، : سطح پائین تر 

  بایگانی مدارك پزشکی و پذیرش ، روابط عمومی و تبلیغات ، مددکاري 

  : وظایف و مسئولیت ها 

کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعملهاي اجرائی از رئیس یا مدیرعامل بیمارستان -1

هماهنگی و کنترل و هدایت و آموزش و راهنمائی و اعمال نظارتهاي مستمر و سرپرستی فعالیتهاي عوامـل تحـت نظـر    -2

ی پیوسـته جهـت ارتقـاء    براساس ضوابط و مقررات جاري و تنظیم برنامـه و تقسـیم کـار بـین عوامـل مختلـف و ارزیـاب       

موقعیتهاي شغلی 

انجام بررسیهاي الزم در زمینه عملیات و فعالیتهاي امور مالی و اداري و خدماتی بیمارستان -3

بینی شده  شنظارت بر چگونگی صرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجراي برنامه هاي تنظیمی پی-4

مختلف خدمات عمومی نظیر امور تنظیف و باربري و جابجائی و نقـل و انتقـال و   نظارت و کنترل الزم بر نحوه ارائه امور -5

خیاطی و نیز امـور تأسیسـات حرارتـی و برودتـی مرکـزي و      ،  اطوکشی ، یا خدمات ویژه نظیر رختشوئی امور بهداشتی

یداتی جهت انجام بموقـع  آبرسانی گرم و سرد و غیره و امور بازسازي و تعمیرات بنا و تجهیزات و دستگاهها و اتخاذ تمه

سرویس و تعمیرات الزم و نیز تدارك و خرید بموقع کلیه اقالم موردنیـاز قسـمتهاي مختلـف بیمارسـتان شـامل کلیـه       

تجهیزات پزشکی و بیمارستانی 

انجام نظارت و رسـیدگیهاي الزم بـه امـور اداري و مـالی، تغذیـه و تأسیسـات و انبـار و سـایر واحـدهاي غیرپزشـکی و           - 6

غیرپرستاري بیمارستان 

برنامه ریزي امور مرتبط براي بلندمدت و کوتاه مدت جهت خرید و تدارك کاال و خدمات حسب موارد نیاز -7

تعداد و اعتبار الزم جهت انجام برنامه ریزي الزم که مرتبط بـا مسـئولیتهاي    پیش بینی و برآورد اقالم موردنیاز از جهت-8

. مترتبه میباشد

عضاء هیئت مدیره اهماهنگی براي تهیه و ارائه گزارشهاي توجیهی به رئیس بیمارستان و یا مدیرعامل و یا -9

هماهنگی براي تهیه آمار فعالیتهاي مختلف جهت ارائه به سرپرست مافوق -10

ی مستقیم بر نحوه عملکرد سرپرستان واحدهاي اداري و مالی و انبارها و خـدمات اعـم از عمـومی و یـا ویـژه و      سرپرست-11

تدارکات و خرید و امور نقلیه و انتظامات و نیز سرپرستی غیرمستقیم روي عوامل حیطه نظارت واحدهاي یاد شده 

روسـاي بخشـها و سرپرسـتان بخشـها و     ،  رستانتماس مستمر درون سازمانی به صورت حضوري و تلفنی با رئیس بیما-12

مدیرعامل و هیئت مدیره به منظور هماهنگی براي انجام مسئولیتهاي مترتبه شغل مورد تصدي 

تماس برون سازمانی با مدیران شرکتهاي طرف قرارداد که متعهد ارائه خدمات و فروش کاالهاي پزشـکی و بیمارسـتانی   -13

تبه اي به منظور هماهنگی براي تأمین نظـر مسـئولین بیمارسـتان براسـاس ضـوابط      میباشند، به صورت تلفنی و یا مکا

مورد عمل در چارچوب تأمین مصالح بیمارستان 

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد 14
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  ـ آشنایی وسیع نظري با اصل مدیریت بیمارستانی و توانایی کاربرد آن اصول در عرصه بیمارستان 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی وسیع نظري با اصل مدیریت بیمارستانی و توانایی کاربرد آن اصول در عرصه بیمارستان 

  ـ آشنایی کلی با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و قوانین و مقررات پولی و مالی 

  ـ آشنایی با سیستم هاي مدیریت 

  حت نظارتـ توانائی سرپرستی واحد هاي اداري و مالی و خدماتی ت

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

    فرهاد دریانی دکتر  رئیس بیمارستان 

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی وسیع نظري با اصل مدیریت بیمارستانی و توانایی کاربرد آن اصول در عرصه بیمارستان 

ـ آشنایی کلی با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و قوانین و مقررات پولی و مالی 

ـ آشنایی با سیستم هاي مدیریت 

ـ توانائی سرپرستی واحد هاي اداري و مالی و خدماتی ت

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  

  

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

11

شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه   بهبود کیفیت :  واحد سازمانی   ستانمسئول ایمنی بیمار : عنوان پست 

1/4/95  

  3:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال   3: تجربه مورد نیاز  دکتري: سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان  :  سطح باالتر 

  مدیران ارشد بیمارستان :  هـم سطح 

  ــــــ : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان - 1

سایر قسمت هاي بیمارستانیایمنی بیمار با عملیاتی هماهنگی برنامه - 2

سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دسـتیابی بـه سـطح یـک     عملیاتی ـ تفضیلی  تدوین ، اجرا و بازنگري برنامه - 3

استانداردهاي  بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار با همکاري ذینفعان 

شرکت و همکاري فعاالنه در تدوین خط مشی ها و روش هاي اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه - 4

امی بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان خودارزیابی استانداردهاي الز- 5

طراحی و برگزاري دوره هاي آموزشی به منظور ارتقاء درك و بصیرت کارکنـان بـه خصـوص پزشـکان از اسـتانداردهاي      - 6

الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار و منطبق با کتاب راهنماي اعتباربخشی 

و کارکنان زدیدهاي میدانی در کشف خطرات و مشکالت مرتبط با ایمنی بیمارتشکیل تیم ایمنی بیمار و انجام با- 7

شرکت در بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیري انجام اقدامات اصالحی و بازخورد به کارکنان - 8

شاخص هاي ایمنی بیمار و تحلیل نظارت بر پایش - 9

میزي بـالینی بـر اسـاس نتـایج بازدیـدهاي مـدیریتی و       همکاري در انجام ممیزي هاي بالینی و پیشنهاد موضوعات م- 10

تحلیل ریشه اي وقایع 

نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم هاي یادگیري و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان - 11

ه شرکت و همکاري فعاالنه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمـار در چگـونگی راهبـري موضـوعات تهدیـد کننـد      - 12

ایمنی بیمار 

)RCAجلسات ( شرکت و همکاري فعاالنه در تحلیل ریشه اي وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار - 13

اقدام اصالحی براساس نتایج تحلیل ریشه اي وقایع به منظور کاهش خطرات در بیمارستان برنامه ریزي و تدوین - 14

بسترسازي و ایجاد شیوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان - 15

  تقبل مسئولیت فنی بیمارستان و وظایف مرتبط با آن مسئولیت- 16

  عضویت در تیم مدیریت اجرائی - 17

  عضویت و حضور در کمیته هاي تخصصی بیمارستان بخصوص مرگ و میر و آسیب شناسی - 18

  ) FHZذیج ایمنی ( ویت در تیم ارزیابی خطر حوادث و بالیاي بیمارستان و تعیین میزان ایمنی بیمارستان عض- 19

را در فواصل زمانی مدون  داشته و گزارش هاي مرتبط با آن اثربخشی اقدامات انجام شده براي ارتقاء ایمنینظارت بر - 20

  . یدارائه نما تیم مدیریت اجرایی به ارزیابی 

  اجراي اقدامات اصالحی صورت گرفته براساس تحلیل شاخص هاي ایمنی و اطالع رسانی به کارکنان نظارت بر - 21

ت اری بیمـار و شناسـایی خطـ   تیم مدیریت اجرایی را در بازدید هاي ایمنی بیمار که به منظـور ارتقـاي فرهنـگ ایمنـ    - 22

.مراهی نمائیدموجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقاي فرصت هاي بهبود انجام می شود ه

  .مسئول پاسخگوي ایمنی به عنوان آنکال وقایع ناخواسته معرفی و در این زمینه اقدامات الزم را انجام می دهند- 23
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  فرآیندي در بروز خطاهاي پزشکی 

   خطاهاي پزشکی گردآوري شده و طرح در کمیته هاي مرتبط

  نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضاي تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجراي وظایف

  برگزار شده از سوي مراکز مربوطه) پایه و پیشرفته 

  ـ گواهی شرکت در دوره هاي مدیریت خطر و ایمنی بیمار ، کار تیمی ، تحلیل ریشه اي علل و مهارت هاي ارتباطی  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

فرآیندي در بروز خطاهاي پزشکی , ارزیابی و شناسایی عوامل تهدید کننده زیرساختی 

  تهیه فهرست و اولویت بندي عوامل تهدید کننده 

خطاهاي پزشکی گردآوري شده و طرح در کمیته هاي مرتبط

  فرم گزارش خطا ها 

  تعیین شاخص هاي ایمنی بیمار 

  نظارت بر آزمایشات دوره اي کارکنان و اقدامات مرتبط با ایمنی کارکنان 

نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضاي تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجراي وظایف

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ) کالمی ، نوشتاري 

excel , word , powerpoint , internet (   

  ـ مهارت در آنالیز و گزارش دهی اطالعات مرتبط با ایمنی بیمار 

Focus PDCA , FMEA , RCA  

پایه و پیشرفته ( شرکت در دوره هاي آشنایی با بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار 

ـ گواهی شرکت در دوره هاي مدیریت خطر و ایمنی بیمار ، کار تیمی ، تحلیل ریشه اي علل و مهارت هاي ارتباطی  

و تاریخ  امضاء  و نام خانوادگینام   عنوان پست سازمانی

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

ارزیابی و شناسایی عوامل تهدید کننده زیرساختی  -  24

تهیه فهرست و اولویت بندي عوامل تهدید کننده  -  25

خطاهاي پزشکی گردآوري شده و طرح در کمیته هاي مرتبطنظارت بر سوابق  -  26

فرم گزارش خطا ها  و بازنگري تدوین -  27

تعیین شاخص هاي ایمنی بیمار  -  28

نظارت بر آزمایشات دوره اي کارکنان و اقدامات مرتبط با ایمنی کارکنان  -  29

نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضاي تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجراي وظایف -  30

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

کالمی ، نوشتاري ( مهارت ارتباطی ـ 

ICDL   )excel , word , powerpoint , internetـ آشنایی با 

ـ مهارت در آنالیز و گزارش دهی اطالعات مرتبط با ایمنی بیمار 

Focus PDCA , FMEA , RCAـ مهارت در انجام 

شرکت در دوره هاي آشنایی با بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار ـ گواهی 

ـ گواهی شرکت در دوره هاي مدیریت خطر و ایمنی بیمار ، کار تیمی ، تحلیل ریشه اي علل و مهارت هاي ارتباطی  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه 

1/4/95  

  3:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

اجرا و بازنگري برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی بـه سـطح یـک اسـتانداردهاي     

روند انجام اقدامات اصالحی حاصل از جلسـه تـیم اجرائـی براسـاس بازدیـد      

 ر ، کتاب راهنماي اعتباربخشی همکاري در خودارزیابی استانداردهاي الزامی واساسی بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیما

  .ناخواسته که طبق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت می باشد

ناخواسته در بیمارستان 

بیمارستان با کمک کلیه تیم هاي بالینی و غیربالینی

شرکت و همکاري فعال در تدوین برنامه ها و شاخص هاي ایمنی بیمار ، روش هاي اجرایی در مدیریت خطا 

 . وسط سوپروایزر آموزش و سرپرستاران  انجام می شود

ایمنی   نظارت بر پیاده سازي و اجراي کلیه موارد قید شده در کتاب راهنماي اعتباربخشی و اقدامات مداخله اي دال بر ارتقاء

ایمنی بیمار بر رعایت اصول ایمنی بیمار در بخش هاي بالینی 

  .براساس موارد فوق الذکر در اجراي وظایف حیطه اختیارات شما تعیین شده است 

  برگزار شده از سوي مراکز مربوطه) پایه و پیشرفته 

  ت در دوره هاي مدیریت خطر و ایمنی بیمار ، کار تیمی ، تحلیل ریشه اي علل و مهارت هاي ارتباطی  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

کارشــناس هماهنــگ کننــده           
تاریخ تهیه   بهبود کیفیت  :  واحد سازمانی 

1
  سال کار بالینی  5: تجربه مورد نیاز  لیسانس پرستاري 

    ، مسئول پاسخگوي ایمنی بیمار  رئیس بیمارستان

  اعضاي بهبود کیفیت

اجرا و بازنگري برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی بـه سـطح یـک اسـتانداردهاي     

و کتاب راهنماي اعتبار بخشی  بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار 

حضور در جلسات بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بیمار 

روند انجام اقدامات اصالحی حاصل از جلسـه تـیم اجرائـی براسـاس بازدیـد        نظارت و پیگري مصوبات جلسات بازدید مدیریتی ،

همکاري در خودارزیابی استانداردهاي الزامی واساسی بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیما

همکاري در انجام ممیزي هاي بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزي بالینی براساس

  ایمنی بیمار طبق استانداردهاي ابالغی نتایج بازدیدهاي مدیریتی 

ناخواسته که طبق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت می باشدتحلیل ریشه اي وقایع 

  رشات خطاي پزشکی به صورت داوطلبانه 

نتایج شاخص هاي تحلیلی ایمنی بیمار گزارش شده از واحد بهبود کیفیت 

ناخواسته در بیمارستان  وقایعایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیري و گزارش دهی 

بیمارستان با کمک کلیه تیم هاي بالینی و غیربالینیآموزش استانداردهاي ایمنی بیمار و نظارت بر اجراي استانداردها در 

شرکت و همکاري فعال در تدوین برنامه ها و شاخص هاي ایمنی بیمار ، روش هاي اجرایی در مدیریت خطا 

حضور فعال در کلیه کمیته ها طبق کتاب راهنماي اعتباربخشی 

وسط سوپروایزر آموزش و سرپرستاران  انجام می شودنظارت بر کنفرانس هاي درون بخشی با موضوعات ایمنی بیمار که ت

نظارت بر پیاده سازي و اجراي کلیه موارد قید شده در کتاب راهنماي اعتباربخشی و اقدامات مداخله اي دال بر ارتقاء

 بیمار توسط کلیه واحدهاي درمانی و غیردرمانی در بیمارستان

ایمنی بیمار بر رعایت اصول ایمنی بیمار در بخش هاي بالینی نظارت میدانی کارشناس هماهنگ کننده 

براساس موارد فوق الذکر در اجراي وظایف حیطه اختیارات شما تعیین شده است 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ) کالمی ، نوشتاري 

excel , word , powerpoint , internet  (  

  ـ مهارت در آنالیز و گزارش دهی اطالعات مرتبط با ایمنی بیمار 

Focus PDCA , FMEA , RCA  

پایه و پیشرفته ( ـ گواهی شرکت در دوره هاي آشنایی با بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار 

ت در دوره هاي مدیریت خطر و ایمنی بیمار ، کار تیمی ، تحلیل ریشه اي علل و مهارت هاي ارتباطی  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  جمالییوسف دکتر   مسئول ایمنی 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کارشــناس هماهنــگ کننــده            : عنــوان پســت 

  ایمنی بیمار 

لیسانس پرستاري : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان:  سطح باالتر 

اعضاي بهبود کیفیت:  هـم سطح 

  ــــــ : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

اجرا و بازنگري برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی بـه سـطح یـک اسـتانداردهاي       همکاري در تدوین ، -  1

بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار 

حضور در جلسات بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بیمار  -  2

نظارت و پیگري مصوبات جلسات بازدید مدیریتی ، -  3

 مدیریتی ایمنی بیمار 

همکاري در خودارزیابی استانداردهاي الزامی واساسی بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیما -  4

همکاري در انجام ممیزي هاي بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزي بالینی براساس -  5

نتایج بازدیدهاي مدیریتی  ) الف 

تحلیل ریشه اي وقایع ) ب 

رشات خطاي پزشکی به صورت داوطلبانه گزا) ج 

نتایج شاخص هاي تحلیلی ایمنی بیمار گزارش شده از واحد بهبود کیفیت ) د 

ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیري و گزارش دهی  - 6

آموزش استانداردهاي ایمنی بیمار و نظارت بر اجراي استانداردها در  -  7

شرکت و همکاري فعال در تدوین برنامه ها و شاخص هاي ایمنی بیمار ، روش هاي اجرایی در مدیریت خطا  -  8

حضور فعال در کلیه کمیته ها طبق کتاب راهنماي اعتباربخشی  -  9

نظارت بر کنفرانس هاي درون بخشی با موضوعات ایمنی بیمار که ت -  10

نظارت بر پیاده سازي و اجراي کلیه موارد قید شده در کتاب راهنماي اعتباربخشی و اقدامات مداخله اي دال بر ارتقاء -  11

بیمار توسط کلیه واحدهاي درمانی و غیردرمانی در بیمارستان

نظارت میدانی کارشناس هماهنگ کننده  -  12

براساس موارد فوق الذکر در اجراي وظایف حیطه اختیارات شما تعیین شده است  -  13

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

کالمی ، نوشتاري ( مهارت ارتباطی ـ 

ICDL   )powerpoint , internetـ آشنایی با 

ـ مهارت در آنالیز و گزارش دهی اطالعات مرتبط با ایمنی بیمار 

Focus PDCA , FMEA , RCAـ مهارت در انجام 

ـ گواهی شرکت در دوره هاي آشنایی با بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار 

ت در دوره هاي مدیریت خطر و ایمنی بیمار ، کار تیمی ، تحلیل ریشه اي علل و مهارت هاي ارتباطی  ـ گواهی شرک

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول ایمنی   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/4/95  

  3:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

کمبود از طریق استفاده صحیح انجام مطالعات و بررسی هاي الزم در زمینه نیازهاي پرسنلی بیمارستان ها و ارائه راه حل هاي رفع 

.از وجود آن ها به صورت هاي تمام یا پاره وقت در مواقع اضطراري و تهیه طرح هاي الزم در صورت لزوم

برنامه ریزي طرح هاي بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت هاي مراکز درمانی با توجه به امکانـات هـر یـک از آن هـا در مواقـع      

.همکاري با سایر کارشناسان واحدهاي دیگر در زمینه هاي ارزشیابی، تشکیالت بیمارستانی و غیره

  .مافوق ارجاع گردد

  .برنامه ریزي استراتژیک و عملیاتی، مدیریت کیفیت، سیستم هاي اطالعات مدیریت ، اصول گزارش نویسی

  مهارت ادراکی شامل  درك مشکالت کلی سازمان فنی در زمینه اداره مؤسسات بهداشتی و درمانی 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   بهبود کیفیت :  واحد سازمانی    کارشناس بهبود کیفیت 

  سال  2: تجربه مورد نیاز  لیسانس 

  مسئول بهبود کیفیت ،  معاون درمان  ،رئیس بیمارستان 

  اعضاي بهبود کیفیت 

انجام مطالعات و بررسی هاي الزم در زمینه نیازهاي پرسنلی بیمارستان ها و ارائه راه حل هاي رفع 

از وجود آن ها به صورت هاي تمام یا پاره وقت در مواقع اضطراري و تهیه طرح هاي الزم در صورت لزوم

برنامه ریزي طرح هاي بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت هاي مراکز درمانی با توجه به امکانـات هـر یـک از آن هـا در مواقـع      

.ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

همکاري با سایر کارشناسان واحدهاي دیگر در زمینه هاي ارزشیابی، تشکیالت بیمارستانی و غیره

.شرکت در جلسات و کمیسیون هاي مربوط و ارائه نظارت مشورتی و تخصصی

مافوق ارجاع گردد انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

برنامه ریزي استراتژیک و عملیاتی، مدیریت کیفیت، سیستم هاي اطالعات مدیریت ، اصول گزارش نویسی

  مهارت کار با نرم افزارهاي طبقه بندي و مدیریت اسناد 

  مهارت کار با نرم افزارهاي تحلیلی یا علمی، مهارت تصمیم گیري 

  مهارت ارزیابی اطالعات براي تشخیص مغایرت ها با استانداردها 

  مهارتهاي به کارگیري اصول اقتصادي و مالی در زمینه نظام سالمت 

   با سالمت برنامه ریزي و ارزیابی حوزه هاي مرتبط  مهارت فنی شامل تحلیل ،

مهارت ادراکی شامل  درك مشکالت کلی سازمان فنی در زمینه اداره مؤسسات بهداشتی و درمانی 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  دریانی  فرهاد دکتر  مسئول بهبود کیفیت 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کارشناس بهبود کیفیت  : عنوان پست 

لیسانس : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان :  سطح باالتر 

اعضاي بهبود کیفیت :  هـم سطح 

  ــــ : سطح پائین تر 

: وظایف و مسئولیت ها 

انجام مطالعات و بررسی هاي الزم در زمینه نیازهاي پرسنلی بیمارستان ها و ارائه راه حل هاي رفع  -1

از وجود آن ها به صورت هاي تمام یا پاره وقت در مواقع اضطراري و تهیه طرح هاي الزم در صورت لزوم

برنامه ریزي طرح هاي بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت هاي مراکز درمانی با توجه به امکانـات هـر یـک از آن هـا در مواقـع       -2

ایجاد سهولت در پذیرش بیمارانضروري به منظور 

همکاري با سایر کارشناسان واحدهاي دیگر در زمینه هاي ارزشیابی، تشکیالت بیمارستانی و غیره -3

شرکت در جلسات و کمیسیون هاي مربوط و ارائه نظارت مشورتی و تخصصی -4

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب - 5

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

برنامه ریزي استراتژیک و عملیاتی، مدیریت کیفیت، سیستم هاي اطالعات مدیریت ، اصول گزارش نویسیآگاهی از -

مهارت کار با نرم افزارهاي طبقه بندي و مدیریت اسناد -

مهارت کار با نرم افزارهاي تحلیلی یا علمی، مهارت تصمیم گیري -

مهارت ارزیابی اطالعات براي تشخیص مغایرت ها با استانداردها -

  مهارت تحلیل داده ها -

مهارتهاي به کارگیري اصول اقتصادي و مالی در زمینه نظام سالمت -

مهارت فنی شامل تحلیل ،-

  گزارش نویسی-

مهارت ادراکی شامل  درك مشکالت کلی سازمان فنی در زمینه اداره مؤسسات بهداشتی و درمانی -

  مهارت تحقیق و پژوهش-

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول بهبود کیفیت   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  انجام امور دفتري و اداري رئیس بیمارستان در رابطه با ارتباطات داخلی و دانشگاهی 

  دریافت مکاتبات واحد هاي بیمارستان و صدور ابالغ کلیه مکاتبات دستورات و نظرات رئیس بیمارستان به واحدها 

  ...برنامه ریزي و برگزاري جلسات ، همایش ها و گردهمائی ها از قبیل شوراي بیمارستان و 

  . انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   ریاست : واحد سازمانی   مسئول دفتر ریاست  

  سالدو: تجربه مورد نیاز  فوق دیپلم 

  رئیس بیمارستان  

انجام امور دفتري و اداري رئیس بیمارستان در رابطه با ارتباطات داخلی و دانشگاهی 

دریافت مکاتبات واحد هاي بیمارستان و صدور ابالغ کلیه مکاتبات دستورات و نظرات رئیس بیمارستان به واحدها 

  انجام هماهنگی در مالقات هاي عمومی رئیس بیمارستان با ارباب رجوع 

  هماهنگی در امور جاري دفتر 

  برنامه ریزي تقویم کاري روزانه ریاست بیمارستان 

  ي الزم با کلیه معاونت ها و واحدهاي زیرمجموعه 

برنامه ریزي و برگزاري جلسات ، همایش ها و گردهمائی ها از قبیل شوراي بیمارستان و 

  ...ارجاع نامه ها و تهیه پاسخ نامه هاي واصله و 

....راهنمایی امور افراد مراجعه کننده به دفتر و 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ توانائی تهیه و تنظیم مکاتبات الزمه 

  ـ توانائی برنامه ریزي و برگزاري جلسات ، همایش ها و گردهمائی ها 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  پست سازمانیعنوان 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

مسئول دفتر ریاست   : عنوان پست 

فوق دیپلم  : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان  :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  منشی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

انجام امور دفتري و اداري رئیس بیمارستان در رابطه با ارتباطات داخلی و دانشگاهی -1

دریافت مکاتبات واحد هاي بیمارستان و صدور ابالغ کلیه مکاتبات دستورات و نظرات رئیس بیمارستان به واحدها -2

انجام هماهنگی در مالقات هاي عمومی رئیس بیمارستان با ارباب رجوع -3

هماهنگی در امور جاري دفتر -4

برنامه ریزي تقویم کاري روزانه ریاست بیمارستان -5

ي الزم با کلیه معاونت ها و واحدهاي زیرمجموعه انجام هماهنگی ها- 6

برنامه ریزي و برگزاري جلسات ، همایش ها و گردهمائی ها از قبیل شوراي بیمارستان و -7

ارجاع نامه ها و تهیه پاسخ نامه هاي واصله و -8

راهنمایی امور افراد مراجعه کننده به دفتر و -9

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -10

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی تهیه و تنظیم مکاتبات الزمه 

ـ توانائی برنامه ریزي و برگزاري جلسات ، همایش ها و گردهمائی ها 

عنوان   مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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تاریخ تهیه   روابط عمومی   :  واحد سازمانی   مسئول روابط عمومی   : عنوان پست 

1/3/94  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال:تجربه مورد نیاز  لیسانس : سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان  ، مدیر داخلی :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  متصدي روابط عمومی   : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

انتشار اخبار بیمارستان و ارتباط با خبرنگاران در مواقع مقتضی-1

تهیه گزارش عملکرد و ارائه آن به مسئوالن-2

انعکاس نظرات و مشکالت و چالشهاي پرسنل با مدیران ارشد بیمارستان-3

  تهیه برنامه عملیاتی روابط عمومی بطور سالیانه و نظارت بر حسن انجام آن-4

وملیمذهبیهايمناسبتهاومراسماهتمام به نکوداشت-5

ارسال پیام کوتاه به پرسنل بیمارستان و پیامکهاي خبري- 6

ارتباط با سایر سازمانهاي مرتبط با فعالیت بیمارستان-7

  تهیه بیانیه و اطالعیه در مناسبتهاي مختلف-8

تشکیل جلسات با افراد فعال فرهنگی و پیگیري انجام مصوبات-9

برنامه ریزي جهت برگزاري مراسم مذهبی، ملی و بزرگداشت شعائر دینی و آذین بندي -10

برگزاري مسابقات فرهنگی-11

آماده سازي، اقدام و هماهنگیهاي الزم جهت چاپ و نشر مقاالت علمی، فرهنگی و آموزشی-12

نظارت بر نمازخانه و برنامه ریزي جهت برگزاري هرچه بهتر نمازجماعت-13

بخشنامه هاي مربوط به امور فرهنگی و روابط عمومیاجراي کلیه -14

ارائه پیشنهاد به مسئوالن بیمارستان جهت باالبردن همکاري کارکنان و ایجاد انگیزه در ایشان-15

انجام کلیه وظایف محوله در زمان بحران-16

مشارکت فعال در انجام سایر وظایف محوله توسط ریاست و مدیریت بیمارستان-17

ها وروند فعالیتها و نیز  ها، برنامه از سیاستها، خط مشی منظور آگاهی به سازمان مهم هاي جلسه در و شرکت عضویت-18

.ها ها و جلسه سایر نشستها و گردهمایی از نتایج آگاهی

همدلی و ارتباط صمیمی با کارکنان در مناسبتهاي مختلف و اعالم همدردي در زمان در گذشت بستگان ایشان-19

امکانات تفریحی، رفاهی و گردشگري براي کارکنان در حد توان بیمارستانایجاد -20

تهیه فیلم و عکس در مناسبتها-21

برنامه ریزي و همکاري جهت برگزاري سمینارها، کنفرانس ها و مصاحبه ها در حوزه کاري-22

  تهیه پیامهاي تبریک و تسلیت و تقدیر و نیز تهیه هدیه در مناسبتهاي مختلف -23
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  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

  ـ مهارت و توانمندي در ارتباط با اشخاص و سازمان ها 

  

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز آموزش ها ، 

آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه ـ 

ـ مهارت و توانمندي در ارتباط با اشخاص و سازمان ها 

  ـ آشنائی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

18

شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

  

تاریخ تهیه   روابط عمومی  :  واحد سازمانی   متصدي روابط عمومی   : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال :تجربه مورد نیاز  لیسانس  : سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: بعدي تاریخ بازنگري

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول روابط عمومی   :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  ـــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

ارتبــاطی صــورت مــی گیــرد کــه تمــامی                           اقــدامات مســئول روابــط عمــومی بیمارســتان در قالــب مجمــوع فعالیــت هــاي 

اطالع رسانی و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی ، برگزاري مراسم و مناسبتها ، تبلیغـات  : شاخص هاي گوناگون مانند

مـراجعین  (گان و خـدمات گیرنـد  ) پرسـنل بیمارسـتان  (و انتشارات ، پژوهش افکارسنجی مخاطبان اعم از خدمات دهندگان 

  .و برقراري ارتباط حقیقی و الکترونیکی در فضاي مجازي ) بیمارستان

  

  :ارتباطات   -الف

ارتباطات درون سازمانی و ارتباط با کارکنان بمنظور جلب مشارکت و ایجاد انگیزه در بهبود ارائه خـدمت بـه  گـروه هـاي      -

  .هدف

  ارتباط با خانواده کارکنان و بازنشستگان -

  ارتباط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی-

  ارتباط با سایر سازمان هاي مرتبط با حوزه فعالیت بیمارستان  -

  

  :مراسم و مناسبت ها -ب

بزرگداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی در قالب برگزاري مراسم ، تهیه و انتشار تیزر ، پالکارد ، اعالمیه ، سخنرانی و شیوه  -

  .هاي متنوع تبلیغاتی

  .شارکت فعال در اجراي مراسم هاي مذهبی ، فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و اخالق اداريم -

  

  :افکار سنجی -پ

  برنامه ریزي براي ارتباط موثر با مراجعه کنندگان -

  انجام طرح هاي نظرسنجی و تحلیل محتوایی و کمی -

ظیم و توزیـع فـرم هـاي نظرسـنجی و اسـتخراج      نت(اجراي طرح هاي نظرسنجی جهت ارتقاء کیفی برنامه هاي بیمارستان  -

  ).نتایج و گزارش به مدیریت بیمارستان

  

  :تبلیغات و انتشارات-ت

  .تهیه عکس، فیلم ، تیزر و دیگر مقوله هاي ارتباطات از فعالیت هاي بیمارستان و انعکاس آنها-

  براي استفاده عموم مخاطبان بیمارستانانتشار نشریه عمومی یا تخصصی ، کتاب ، بروشور و جزوات آموزشی و تخصصی -
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  .عملکرد

  اخبار مربوط به فعالیت ها ، اقدامات و طرح و برنامه هاي بیمارستان 

بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه هاي خبري که به طور مستقیم و غیـر مسـتقیم بـا فعالیـت هـا و وظـایف بیمارسـتان        

  .وري و ارزشیابی مندرجات رسانه هاي مکتوب ، شنیداري و تصویري

  عمومی انعکاس مشکالت و چالش هاي مورد توجه کارکنان ، مراجعین و بیماران به مدیریت و افکار عمومی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  :روابط عمومی الکترونیکی

  بروز رسانی سایت بیمارستان با همکاري سایر واحدها

  انتشار مستمر اطالعات و اخبار از طریق وب سایت بیمارستان

  

عملکردحضور در فضاي مجازي به منظور معرفی خدمات بیمارستان و ارائه گزارش 

  :اطالع رسانی و ارتباط رسانه ها

اخبار مربوط به فعالیت ها ، اقدامات و طرح و برنامه هاي بیمارستان 

بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه هاي خبري که به طور مستقیم و غیـر مسـتقیم بـا فعالیـت هـا و وظـایف بیمارسـتان        

وري و ارزشیابی مندرجات رسانه هاي مکتوب ، شنیداري و تصویري

  تهیه بیانیه و اطالعیه در مناسبت هاي مختلف

  تهیه مستمر گزارش عملکرد بیمارستان

انعکاس مشکالت و چالش هاي مورد توجه کارکنان ، مراجعین و بیماران به مدیریت و افکار عمومی

  اقدامات در مواقع بحران

  گزارش لحظه به لحظه از بحران به وجود آمده

  آگاه سازي پرسنل از تغییرات عمده در وضعیت حادثه

  ایجاد ارتباط بین مراجعین و مسئولین

  آنها  هاطالع رسانی به پرسنل و خانواد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

  ـ مهارت و توانمندي در ارتباط با اشخاص و سازمان ها 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

  

  

روابط عمومی الکترونیکی-ج

بروز رسانی سایت بیمارستان با همکاري سایر واحدها-

انتشار مستمر اطالعات و اخبار از طریق وب سایت بیمارستان-

  ارسال پیامک هاي خبري-

حضور در فضاي مجازي به منظور معرفی خدمات بیمارستان و ارائه گزارش -
  

اطالع رسانی و ارتباط رسانه ها-چ

اخبار مربوط به فعالیت ها ، اقدامات و طرح و برنامه هاي بیمارستان  و جمع آوري اطالعات-

بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه هاي خبري که به طور مستقیم و غیـر مسـتقیم بـا فعالیـت هـا و وظـایف بیمارسـتان        -

وري و ارزشیابی مندرجات رسانه هاي مکتوب ، شنیداري و تصویريمرتبط است، از طریق گرد آ

تهیه بیانیه و اطالعیه در مناسبت هاي مختلف-

تهیه مستمر گزارش عملکرد بیمارستان-

انعکاس مشکالت و چالش هاي مورد توجه کارکنان ، مراجعین و بیماران به مدیریت و افکار عمومی-

  

اقدامات در مواقع بحران-خ

گزارش لحظه به لحظه از بحران به وجود آمده-

آگاه سازي پرسنل از تغییرات عمده در وضعیت حادثه-

ایجاد ارتباط بین مراجعین و مسئولین-

اطالع رسانی به پرسنل و خانواد-

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه ـ 

ـ مهارت و توانمندي در ارتباط با اشخاص و سازمان ها 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ی مدیر امور مال

با اعضاء محترم هیئت مدیره بیمارستان در رابطه با مراجعین و پاسخگویی به آنان و انجام امور مربوطه  

رسیدگی به امور بیماران سرپائی و بستري مراجعه کننده به مددکاري و هماهنگی با قسمت هاي ذیربط و پذیرش براي 

همکاري با صندوق هاي سرپائی جهت دریافت برگه هاي مددکاري و تسویه حساب با آنها  

هاي مددکاري شده اند جهت ارائه به خیرین 

تهیه صورتحساب هاي مراجعین به مددکاري به صورت ماهانه و ارائه آن به حسابداري  جهت دریافت وجوه مربوطـه  از  

ل به وجود می آورند و حل و فصل مسائل مربـوط  

. انجام اموري که از سوي اعضاء محترم هیئت مدیره در رابطه با خیریه هاي مختلف و بیماران ارجاع می گردد

انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   کارشناس مددکاري  

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس 

مدیر امور مال، رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی بیمارستان ،بیمارستان 

با اعضاء محترم هیئت مدیره بیمارستان در رابطه با مراجعین و پاسخگویی به آنان و انجام امور مربوطه  

رسیدگی به امور بیماران سرپائی و بستري مراجعه کننده به مددکاري و هماهنگی با قسمت هاي ذیربط و پذیرش براي 

حل مشکل پرداخت هزینه هاي درمانی آنان 

همکاري با صندوق هاي سرپائی جهت دریافت برگه هاي مددکاري و تسویه حساب با آنها  

هاي مددکاري شده اند جهت ارائه به خیرین  تهیه  لیست افرادي که مشمول دریافت کمک

تهیه صورتحساب هاي مراجعین به مددکاري به صورت ماهانه و ارائه آن به حسابداري  جهت دریافت وجوه مربوطـه  از  

خیرین محترم و یا منظور کردن به حساب هاي ذیربط 

ل به وجود می آورند و حل و فصل مسائل مربـوط  همکاري با انتظامات در رابطه با بیماران شرور که در بیمارستان اختال

به هزینه هاي درمانی آنان   

انجام اموري که از سوي اعضاء محترم هیئت مدیره در رابطه با خیریه هاي مختلف و بیماران ارجاع می گردد

انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نظري با اصول مددکاري اجتماعی 

  ـ آشنائی با قوانین و مقررات و ضوابط کلی حاکم بر بیمارستان ها  

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  دکتر یوسف جمالی  مدیر داخلی بیمارستان 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کارشناس مددکاري  : عنوان پست 

لیسانس  : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

بیمارستان هیئت مدیره :  سطح باالتر 

  ـــــــ:  هـم سطح 

  ــــــــ: سطح پائین تر 

  :وظایف و مسئولیت ها 

با اعضاء محترم هیئت مدیره بیمارستان در رابطه با مراجعین و پاسخگویی به آنان و انجام امور مربوطه  همکاري -1

رسیدگی به امور بیماران سرپائی و بستري مراجعه کننده به مددکاري و هماهنگی با قسمت هاي ذیربط و پذیرش براي -2

حل مشکل پرداخت هزینه هاي درمانی آنان 

همکاري با صندوق هاي سرپائی جهت دریافت برگه هاي مددکاري و تسویه حساب با آنها  -3

تهیه  لیست افرادي که مشمول دریافت کمک-4

تهیه صورتحساب هاي مراجعین به مددکاري به صورت ماهانه و ارائه آن به حسابداري  جهت دریافت وجوه مربوطـه  از  -5

خیرین محترم و یا منظور کردن به حساب هاي ذیربط 

همکاري با انتظامات در رابطه با بیماران شرور که در بیمارستان اختال-6

به هزینه هاي درمانی آنان   

انجام اموري که از سوي اعضاء محترم هیئت مدیره در رابطه با خیریه هاي مختلف و بیماران ارجاع می گردد-7

انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد-8

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نظري با اصول مددکاري اجتماعی 

ـ آشنائی با قوانین و مقررات و ضوابط کلی حاکم بر بیمارستان ها  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر داخلی بیمارستان   کننده وظایفتعیین 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات پزشکی:  واحد سازمانی   متصدي خدمات پزشکی 

1   سال یک: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی بیمارستان  

کنترل درآمد روزانه صندوقهاي سرپائی بیمارستان 

سرپائی براي بیماران جهت ارائه به بیمه هاي تکمیلی

تنظیم و توزیع برنامه هاي آنکالی و مقیمی پزشکان 

  محاسبه و تهیه گزارش حق الزحمه پزشکان به صورت ماهانه 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

  با تعرفه هاي مورد عمل در انواع بیمه

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  دکتر یوسف جمالی  مدیر داخلی بیمارستان 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي خدمات پزشکی  : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی بیمارستان  :  سطح باالتر 

  ـــــــ : هـم سطح 

  ـــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

کنترل درآمد روزانه صندوقهاي سرپائی بیمارستان -1

سرپائی براي بیماران جهت ارائه به بیمه هاي تکمیلی صدور قبض-2

تنظیم و توزیع برنامه هاي آنکالی و مقیمی پزشکان -3

محاسبه و تهیه گزارش حق الزحمه پزشکان به صورت ماهانه -4

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

با تعرفه هاي مورد عمل در انواع بیمهـ آشنائی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر داخلی بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

و راهنمائی آن ها در صورت لزوم 

جهت دادن دستور الزم و دریافت گزارشات و عملکرد واحد ها 

تنظیم وقت جلسات و ترتیب مقدمات تشکیل آن تهیه و تدارك اسناد و مدارك مورد نیاز جهت طرح در جلسه در رابطه 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   ریاست : واحد سازمانی 

  سالدو: تجربه مورد نیاز  دیپلم

  رئیس بیمارستان  ، مسئول دفتر ریاست

.... تایپ فارسی و التین نامه ها و گزارشات و کمیته ها و 

  تنظیم و تدوین دعوتنامه ، دستورات و ارسال آن جهت امضاء 

دریافت و ارسال پیام هاي تلفنی ، فکس و یادداشت ها 

و راهنمائی آن ها در صورت لزوم  بیمارستانبه مراجعین داخل و خارج از 

جهت دادن دستور الزم و دریافت گزارشات و عملکرد واحد ها  کاتبات دریافتی و ارسال به ریاست

پیگیري دستورات صادره و ارائه گزارش و نتایج حاصله از آن به ریاست

اهنگی قبلی تنظیم و تعیین اوقات مالقات با ریاست با هم

تنظیم وقت جلسات و ترتیب مقدمات تشکیل آن تهیه و تدارك اسناد و مدارك مورد نیاز جهت طرح در جلسه در رابطه 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  

  ...ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي ویندوز ، ورد و 

  ...ـ آشنایی با طرز کار دستگاه هاي جانبی نظیر چاپگر و اسکنر  و فکس 

  ـ آشنائی با تایپ فارسی و التین 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  سازمانیعنوان پست 

  محمدرضا واحدي  مسئول دفتر ریاست  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  منشی   : عنوان پست 

دیپلم: سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان  ، مسئول دفتر ریاست:  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  ـــــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

تایپ فارسی و التین نامه ها و گزارشات و کمیته ها و -1

تنظیم و تدوین دعوتنامه ، دستورات و ارسال آن جهت امضاء -2

دریافت و ارسال پیام هاي تلفنی ، فکس و یادداشت ها -3

به مراجعین داخل و خارج از پاسخگوئی -4

کاتبات دریافتی و ارسال به ریاستدریافت، ثبت و ارائه م-5

پیگیري دستورات صادره و ارائه گزارش و نتایج حاصله از آن به ریاست - 6

تنظیم و تعیین اوقات مالقات با ریاست با هم -7

تنظیم وقت جلسات و ترتیب مقدمات تشکیل آن تهیه و تدارك اسناد و مدارك مورد نیاز جهت طرح در جلسه در رابطه  -8

با نیازهاي جلسه 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -9

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با اصول منشیگري 

ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي ویندوز ، ورد و 

ـ آشنایی با طرز کار دستگاه هاي جانبی نظیر چاپگر و اسکنر  و فکس 

ـ آشنائی با تایپ فارسی و التین 

عنوان پست   مسئول مربوطه

مسئول دفتر ریاست    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  سرپرست دفتر هیئت مدیره ، مشاور و مسئول دفتر حقوقی  

بررسی قراردادهاي اجاره و اعالم انقضاء آن و پی گیري و انعقاد و تمدید قراردادهاي اجاره 

.انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   دفتر هیئت موسس: واحد سازمانی 

  سالدو: تجربه مورد نیاز  دیپلم

سرپرست دفتر هیئت مدیره ، مشاور و مسئول دفتر حقوقی  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،

تایپ اوراق اعم از قراردادها ، نامه هاي اداري و غیره 

بررسی قراردادهاي اجاره و اعالم انقضاء آن و پی گیري و انعقاد و تمدید قراردادهاي اجاره 

طبقه بندي پرونده هاي رقبات

تشکیل پرونده هاي جدید 

صدور دعوت نامه اعضاي هیئت مدیره و خیرین و ارسال دعوت نامه ها  

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  

  ...افزارهاي ویندوز ، ورد و 

  ...ـ آشنایی با طرز کار دستگاه هاي جانبی نظیر چاپگر و اسکنر  و فکس 

  ـ آشنائی با تایپ فارسی و التین 

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مدیر عامل 

  هیئت موسس  
  محمود مال علی حسینی

  مدیر عامل 

  هیئت موسس  
  محمود مال علی حسینی

  

  منشی   : عنوان پست 

دیپلم: سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،:  سطح باالتر 

  ــــــــ : هـم سطح 

  ـــــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

تایپ اوراق اعم از قراردادها ، نامه هاي اداري و غیره  -10

بررسی قراردادهاي اجاره و اعالم انقضاء آن و پی گیري و انعقاد و تمدید قراردادهاي اجاره -11

طبقه بندي پرونده هاي رقبات -12

تشکیل پرونده هاي جدید  -13

صدور دعوت نامه اعضاي هیئت مدیره و خیرین و ارسال دعوت نامه ها  -14

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -15

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با اصول منشیگري 

افزارهاي ویندوز ، ورد و ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم 

ـ آشنایی با طرز کار دستگاه هاي جانبی نظیر چاپگر و اسکنر  و فکس 

ـ آشنائی با تایپ فارسی و التین 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
هیئت موسس  

  تائیدکننده وظایف
هیئت موسس  
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  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

ـ هماهنگی و اقدام براي جذب و استخدام نیروي انسانی مورد نیاز بیمارستان از منابع موجود و براساس ضوابط و مقـررات  

  مربوطه 

  ـ هماهنگی و اقدام براي تهیه و تنظیم مکاتبات و گزارشات مختلف در زمینه مسئولیت هاي مترتبه شغل مورد تصدي 

  ضوابط حاکم و طبق دستور مقام مافوق 

  . ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور اداري :  واحد سازمانی   مدیر امور اداري 

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس مدیریت 

  رئیس بیمارستان 

  کارگزینی ، دبیرخانه ، تلفنخانه ، انتظامات  

ـ هماهنگی و اقدام براي جذب و استخدام نیروي انسانی مورد نیاز بیمارستان از منابع موجود و براساس ضوابط و مقـررات  

  ـ هماهنگی و نظارت بر صدور احکام کارگزینی و قراردادهاي پرسنلی 

مربوطه  ـ هماهنگی و اقدام براي انجام امور رفاهی کارکنان بیمارستان براساس مقررات

  ـ نظارت بر کلیه امور کارگزینی 

  ـ نظارت بر امور انتظامات و تلفنخانه 

ـ هماهنگی و اقدام براي تهیه و تنظیم مکاتبات و گزارشات مختلف در زمینه مسئولیت هاي مترتبه شغل مورد تصدي 

ضوابط حاکم و طبق دستور مقام مافوق  ـ انجام کلیه مسئولیت هاي مترتبه امور اداري بیمارستان براساس مقررات و

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنایی نظري با اصول و مبانی علم مدیریت مخصوصاً مدیریت در بیمارستان 

  ـ آشنایی کافی با قوانین و مقررات کار و بیمه هاي اجتماعی 

  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

     فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مدیر امور اداري : عنوان پست 

لیسانس مدیریت : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان :  سطح باالتر 

  ــــــ :  هـم سطح 

کارگزینی ، دبیرخانه ، تلفنخانه ، انتظامات  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ هماهنگی و اقدام براي جذب و استخدام نیروي انسانی مورد نیاز بیمارستان از منابع موجود و براساس ضوابط و مقـررات    1

  مربوطه 

ـ هماهنگی و نظارت بر صدور احکام کارگزینی و قراردادهاي پرسنلی  2

ـ هماهنگی و اقدام براي انجام امور رفاهی کارکنان بیمارستان براساس مقررات 3

ـ نظارت بر کلیه امور کارگزینی  4

ـ نظارت بر امور انتظامات و تلفنخانه  5

ـ هماهنگی و اقدام براي تهیه و تنظیم مکاتبات و گزارشات مختلف در زمینه مسئولیت هاي مترتبه شغل مورد تصدي  6

ـ انجام کلیه مسئولیت هاي مترتبه امور اداري بیمارستان براساس مقررات و 7

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی نظري با اصول و مبانی علم مدیریت مخصوصاً مدیریت در بیمارستان 

ـ آشنایی کافی با قوانین و مقررات کار و بیمه هاي اجتماعی 

  ـ آشنایی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   امور اداري :  واحد سازمانی   مسئول کارگزینی  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سالشش : تجربه مورد نیاز   دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مدیر امور اداري :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  کارگزین ، اپراتور کامپیوتر ، متصدي بایگانی ، متصدي دبیرخانه ، نامه رسان : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

ـ هماهنگی و اقدام براي جذب نیروي انسانی مورد نیاز بیمارستان از طریق مراجعه کننـدگان و متقاضـیان و یـا از طریـق       1

  موسسات کاریابی و یا مراجع دیگر 

ـ نظارت و یا اقدام به تشکیل پرونده متقاضیان استخدام ومعرفی آنان به قسمت هاي مختلف بیمارستان جهـت انتخـاب و     2

  آزمون به نحو مقتضی و انجام سایر کارهاي استخدامی آنان  مصاحبه و

ـ تعیین حقوق و مزایاي کارکنان جدیداالستخدام و نیز کارکنان موجود با توجه به ضوابط و مقررات استخدامی و اشـتغال    3

  بیمارستان و ادارات کار

ـ هماهنگی براي تهیه پیش نویس احکام کارگزینی مربوط بـه حـاالت مختلـف اسـتخدامی و اشـتغال کارکنـان مختلـف           4

  بیمارستان در چهارچوب مقررات مربوطه 

ـ بررسی پیشنهادات مربوط به ارتقاء و ترفیع و انتصابات و تغییر مشاغل و تطبیق وضـع کارکنـان انتقـالی و یـا مـامور بـا         5

  خدامی حاکم و قوانین و ضوابط قانونی مقررات است

ـ هماهنگی و اقدام در مورد بیمه کارکنان و استعالم سوابق بیمه آنان و انجام سـایر امـور رفـاهی کارکنـان بیمارسـتان بـا         6

  توجه به مقررات مربوطه 

  ـ تنظیم فرم گزارش حوادث پس از گزارش مسئول مربوطه و ارسال آن به بیمه هاي اجتماعی  7

ـ هماهنگی و نظارت بر تنظیم برنامه  ماهیانه کار کارکنان با توجه به مقررات مربوطه و نیز کنترل لیست کارکرد کارکنـان  8

  با کارت ساعت آنان و انجام کلیه امور مربوطه تا مراتب نهایی در این زمینه 

  ت تهیه لیست نهایی حقوق و مزایاـ تهیه لیست گزارشات و تغییرات حقوقی ماهیانه و ارسال آن به امور مالی جه 9

ـ کنترل حضور و غیاب و انواع مرخصی و معذوریت کارکنان با توجه به مجوزها و مقررات مربوطه و اعمـال نظـارت الزم     10

  بر تکمیل فرم هاي معرفی به کار کارکنان پس از ایام معذوریت طبق مقررات مربوطه 

نترل و هدایت و آمـوزش آنـان در چهـارچوب مقـررات حـاکم بـه منظـور        ـ سرپرستی فعالیت هاي عوامل تحت نظر و ک  11

  حصول اطمینان از صحت انجام وظایف قانونی آنان 

ـ شرکت در جلسات هیئت تشخیص و حل اختالف و ارائه نظرات کارفرما و پاسخگوئی به اعضاء هیئت به عنوان نماینـده    12

  کارفرما براساس مقررات جاري بیمارستان 

  ت الزم براي ارزیابی صحیح کارکنان طبق مقررات و ضوابط مربوطه ـ نظار 13

  ـ نظارت بر بایگانی و نگهداري احکام و اوراق و مستندات و مکاتبات واحد متبوع در پرونده هاي مربوطه  14

  ـ انجام کلیه امور جانبی کارگزینی طبق مقررات مربوطه  15

ـ شرکت در جلسات داخلی بیمارستان جهت رسیدگی و به اجرا درآوردن تصمیمات مقـام مسـئول در مـورد کارکنـان و       16

  تهیه آمارهاي مختلف مورد نیاز حسب دستور و موارد نیاز 

  ـ پاسخگویی به مراجعین  17

  .ارجاع گرددـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از طرف مافوق  18
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  ـ آشنایی کافی از مقررات و قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر مقررات حاکم بر بیمارستان 

  ومقررات کار و تامین اجتماعی و دستورالعمل هاي کارگزینی از جهات حقوق متعلقه قانونی کارکنان 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی کافی از مقررات و قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر مقررات حاکم بر بیمارستان 

  ـ آشنایی با نحوه جاري نگهداشتن طرح طبقه بندي مشاغل 

ومقررات کار و تامین اجتماعی و دستورالعمل هاي کارگزینی از جهات حقوق متعلقه قانونی کارکنان  ازضوابط

  ـ قابلیت تهیه و تنظیم گزارش در زمینه امور کارگزینی  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  ابوالفضل قدیانلو   مدیر امور اداري 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی کافی از مقررات و قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر مقررات حاکم بر بیمارستان 

ـ آشنایی با نحوه جاري نگهداشتن طرح طبقه بندي مشاغل 

ازضوابط صحیح برداشت ـ توانایی

ـ قابلیت تهیه و تنظیم گزارش در زمینه امور کارگزینی  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور اداري   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ـ وارد کردن اطالعات ورودي و گرفتن خروجی ها بر حسب نیاز در مورد هر سیستم کاربردي 

  ـ مراقبت در پیشرفت کار به وسیله ماشین و تشخیص نارسائی هاي موجود در اجراي برنامه ها 

  امات اصالحی برحسب نیاز و در حدود اطالعات شخصی و اختیارات تعیین شده و دریافت کمک از مافوق 

  ـ تشخیص و تفسیر پیام هاي دستگاه از نرم افزار سیستم و یا برنامه هاي کاربردي و انجام اقدامات الزم 

  نجام کارهاي مورد نظر 

  ـ تایپ فارسی و التین نامه ها و گزارشات اعم از نامه ها و گزارشات امور اداري و ارجاعی از سایر قسمت ها 

  ان ، مسئولیت حرفه اي و موارد رفاهی پرسنل

  ـ تهیه و تنظیم لیست هاي درخواستی و مورد نیاز مراکز مختلف خارج از بیمارستان 

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور اداري :  واحد سازمانی 

1   سالدو : تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  ، مسئول کارگزینیمدیر امور اداري 

  متصدي بایگانی ، متصدي دبیرخانه اپراتور کامپیوتر ، 

  ـ آماده کردن کامپیوتر براي شروع به کار با نرم افزارهاي مورد لزوم سیستم 

ـ وارد کردن اطالعات ورودي و گرفتن خروجی ها بر حسب نیاز در مورد هر سیستم کاربردي 

ـ مراقبت در پیشرفت کار به وسیله ماشین و تشخیص نارسائی هاي موجود در اجراي برنامه ها 

امات اصالحی برحسب نیاز و در حدود اطالعات شخصی و اختیارات تعیین شده و دریافت کمک از مافوق 

ـ تشخیص و تفسیر پیام هاي دستگاه از نرم افزار سیستم و یا برنامه هاي کاربردي و انجام اقدامات الزم 

نجام کارهاي مورد نظر ـ به کار انداختن دستگاه هاي جانبی کامپیوتر نظیر چاپگر و اسکنر و ا

  ـ تهیه گزارش ها و آمارهاي مورد نیاز 

ـ تایپ فارسی و التین نامه ها و گزارشات اعم از نامه ها و گزارشات امور اداري و ارجاعی از سایر قسمت ها 

  ـ طراحی و تنظیم فرم هاي مختلف مورد نیاز 

ان ، مسئولیت حرفه اي و موارد رفاهی پرسنلـ تهیه و تنظیم لیست هاي متقاضیان بیمه مکمل درم

ـ تهیه و تنظیم لیست هاي درخواستی و مورد نیاز مراکز مختلف خارج از بیمارستان 

  ـ طراحی و چاپ کارت هاي مختلف شناسایی

  ـ صدور گواهی هاي اشتغال به کار و ضمانتی 

  ـ گرفتن امضاي قراردادها

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ....ـ آشنایی با نرم افزارهاي احکام ، ویندوز ،  ورد  و  برنامه هاي گرافیکی و 

  ـ آشنایی با تایپ فارسی و التین 

  ... ـ آشنایی با طرز کار دستگاه هاي جانبی کامپیوتر نظیر چاپگر و اسکنر  و 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  ابوالفضل قدیانلو   مدیر امور اداري 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  کارگزین : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور اداري :  سطح باالتر 

اپراتور کامپیوتر ، :   هـم سطح 

  ــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

ـ آماده کردن کامپیوتر براي شروع به کار با نرم افزارهاي مورد لزوم سیستم  1

ـ وارد کردن اطالعات ورودي و گرفتن خروجی ها بر حسب نیاز در مورد هر سیستم کاربردي  2

ـ مراقبت در پیشرفت کار به وسیله ماشین و تشخیص نارسائی هاي موجود در اجراي برنامه ها  3

امات اصالحی برحسب نیاز و در حدود اطالعات شخصی و اختیارات تعیین شده و دریافت کمک از مافوق ـ انجام اقد 4

ـ تشخیص و تفسیر پیام هاي دستگاه از نرم افزار سیستم و یا برنامه هاي کاربردي و انجام اقدامات الزم  5

ـ به کار انداختن دستگاه هاي جانبی کامپیوتر نظیر چاپگر و اسکنر و ا 6

ـ تهیه گزارش ها و آمارهاي مورد نیاز  7

ـ تایپ فارسی و التین نامه ها و گزارشات اعم از نامه ها و گزارشات امور اداري و ارجاعی از سایر قسمت ها  8

ـ طراحی و تنظیم فرم هاي مختلف مورد نیاز  9

ـ تهیه و تنظیم لیست هاي متقاضیان بیمه مکمل درم 10

ـ تهیه و تنظیم لیست هاي درخواستی و مورد نیاز مراکز مختلف خارج از بیمارستان   11

ـ طراحی و چاپ کارت هاي مختلف شناسایی 12

ـ صدور گواهی هاي اشتغال به کار و ضمانتی  13

ـ گرفتن امضاي قراردادها 14

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد 15

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با نرم افزارهاي احکام ، ویندوز ،  ورد  و  برنامه هاي گرافیکی و 

ـ آشنایی با تایپ فارسی و التین 

ـ آشنایی با طرز کار دستگاه هاي جانبی کامپیوتر نظیر چاپگر و اسکنر  و 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور اداري   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

    

  ـ وارد کردن اطالعات ورودي و گرفتن خروجی ها بر حسب نیاز در مورد هر سیستم کاربردي 

  ـ مراقبت در پیشرفت کار به وسیله ماشین و تشخیص نارسائی هاي موجود در اجراي برنامه ها 

  ت کمک از مافوق ـ انجام اقدامات اصالحی برحسب نیاز و در حدود اطالعات شخصی و اختیارات تعیین شده و دریاف

  ـ تشخیص و تفسیر پیام هاي دستگاه از نرم افزار سیستم و یا برنامه هاي کاربردي و انجام اقدامات الزم 

ـ تنظیم بار اجرائی کامپیوتر در بهترین حالت ممکن در یـک فاصـله زمـانی معـین براسـاس امکانـات سیسـتم و کارهـاي         

  و انجام کارهاي مورد نظر 

  ـ به روز رسانی برنامه و هماهنگ کردن برنامه با محیط هاي جدید و ایجاد ویرایش براي کاربر 

  

  .سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور اداري :  واحد سازمانی   متصدي حضور و غیاب 

1   یک سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مدیر امور اداري ، مسئول کارگزینی 

  کارگزین ، متصدي بایگانی ، متصدي دبیرخانه 

  

  ـ آماده کردن کامپیوتر براي شروع به کار با نرم افزارهاي مورد لزوم سیستم 

ـ وارد کردن اطالعات ورودي و گرفتن خروجی ها بر حسب نیاز در مورد هر سیستم کاربردي 

ـ مراقبت در پیشرفت کار به وسیله ماشین و تشخیص نارسائی هاي موجود در اجراي برنامه ها 

ـ انجام اقدامات اصالحی برحسب نیاز و در حدود اطالعات شخصی و اختیارات تعیین شده و دریاف

ـ تشخیص و تفسیر پیام هاي دستگاه از نرم افزار سیستم و یا برنامه هاي کاربردي و انجام اقدامات الزم 

ـ تنظیم بار اجرائی کامپیوتر در بهترین حالت ممکن در یـک فاصـله زمـانی معـین براسـاس امکانـات سیسـتم و کارهـاي         

و انجام کارهاي مورد نظر  ..... اي جانبی کامپیوتر نظیر چاپگر و ـ به کار انداختن دستگاه ه

  ـ تهیه گزارش ها و آمارهاي مورد نیاز 

ـ به روز رسانی برنامه و هماهنگ کردن برنامه با محیط هاي جدید و ایجاد ویرایش براي کاربر 

  ـ ثبت و محاسبه برنامه کاري کلیه پرسنل 

  ي مختلف براي بررسی و چگونگی تردد ناقص پرسنل ـ هماهنگی با قسمت ها

  ـ تهیه لیست اضافه کاري و کارکرد و ارسال آن به امور مالی 

  ـ استخراج کسري کارها و غیبت هاي ماهیانه و اعمال اقدامات الزم 

  ـ صدور و تحویل کارت هاي ورود و خروج 

  ـ تهیه و تنظیم قرارداد پرسنل  

سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ....ـ آشنایی با نرم افزارهاي حضور و غیاب ، ویندوز ، ورد  و 

  ـ آشنایی با تایپ فارسی و التین 

  ـ آشنایی با طرز کار دستگاه هاي جانبی نظیر چاپگر ، دستگاه کارت زنی ، دستگاه پرس 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  ابوالفضل قدیانلو   مدیر امور اداري 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

متصدي حضور و غیاب : عنوان پست 

دیپلم :سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور اداري ، مسئول کارگزینی :  سطح باالتر 

کارگزین ، متصدي بایگانی ، متصدي دبیرخانه :   هـم سطح 

  ـــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

ـ آماده کردن کامپیوتر براي شروع به کار با نرم افزارهاي مورد لزوم سیستم  1

ـ وارد کردن اطالعات ورودي و گرفتن خروجی ها بر حسب نیاز در مورد هر سیستم کاربردي  2

ـ مراقبت در پیشرفت کار به وسیله ماشین و تشخیص نارسائی هاي موجود در اجراي برنامه ها  3

ـ انجام اقدامات اصالحی برحسب نیاز و در حدود اطالعات شخصی و اختیارات تعیین شده و دریاف 4

ـ تشخیص و تفسیر پیام هاي دستگاه از نرم افزار سیستم و یا برنامه هاي کاربردي و انجام اقدامات الزم  5

ـ تنظیم بار اجرائی کامپیوتر در بهترین حالت ممکن در یـک فاصـله زمـانی معـین براسـاس امکانـات سیسـتم و کارهـاي           6

  دردست اجرا

ـ به کار انداختن دستگاه ه 7

ـ تهیه گزارش ها و آمارهاي مورد نیاز  8

ـ به روز رسانی برنامه و هماهنگ کردن برنامه با محیط هاي جدید و ایجاد ویرایش براي کاربر  9

ـ ثبت و محاسبه برنامه کاري کلیه پرسنل  10

ـ هماهنگی با قسمت ها 11

ـ تهیه لیست اضافه کاري و کارکرد و ارسال آن به امور مالی  12

ـ استخراج کسري کارها و غیبت هاي ماهیانه و اعمال اقدامات الزم  13

ـ صدور و تحویل کارت هاي ورود و خروج  14

ـ تهیه و تنظیم قرارداد پرسنل   15

سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددـ انجام  16

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با نرم افزارهاي حضور و غیاب ، ویندوز ، ورد  و 

ـ آشنایی با تایپ فارسی و التین 

ـ آشنایی با طرز کار دستگاه هاي جانبی نظیر چاپگر ، دستگاه کارت زنی ، دستگاه پرس 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور اداري   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   امور اداري :  واحد سازمانی   متصدي بایگانی: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم :سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مدیر امور اداري ، مسئول کارگزینی :  سطح باالتر 

  کارگزین ، اپراتور کامپیوتر ، متصدي دبیرخانه :   هـم سطح 

  ــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

  ـ استخراج آمار و اطالعات مورد نیاز براساس مستندات و پرونده ها و همکاري در تهیه آمار و گزارشات مورد لزوم  1

  ـ ثبت مرخصی هاي استحقاقی ، استعالجی ، بدون حقوق و ساعتی در کاردکس مربوطه  2

  ـ محاسبه مرخصی پرسنل دائم در پایان سال و انتقال به سال جدید  3

  ـ محاسبه مرخصی پرسنل قراردادي در پایان قرارداد و تسویه حساب  4

  حضوري و یا تلفنی  کتبی ،ـ اعالم میزان مرخصی استحقاقی به پرسنل به صورت  5

  ـ بایگانی برگه هاي مرخصی 6

  ـ تعویض کاردکس هاي مرخصی  7

  ـ بایگانی مدارك و مکاتبات پرسنلی 8

  ـ تماس با متقاضیان استخدام جهت حضور براي مصاحبه  9

  ـ تشکیل پرونده براي پرسنل جدیدالورود  10

  ـ تعویض پوشه هاي مستهلک شده پرونده هاي پرسنلی  11

  کارآنان خاتمه یافته و ثبت مشخصات آنان در دفتر مربوطه بهاشتغالنحويبهکهپرسنلیهايپروندهاکدنمودنـ ر12

  ـ بایگانی و نگهداري پرونده هاي پرسنلی در فایل هاي مخصوص براساس کد پرسنلی  13

و سـالم و دور از دسـترس غیـر     ـ مراقبت و نگهداري صحیح پرونده ها و مدارك داخل آنها به نحوي که به طـور صـحیح    14

  . نگهداري شده و به هنگام لزوم و نیاز مورد استفاده و ارائه به مسئولین ذیربط باشد

  ـ شماره گذاري اوراق داخل پرونده و تهیه فرم خالصه پرونده  15

  ـ تکمیل مدارك مورد نیاز پرونده هاي پرسنلی  16

  ـ ثبت پرونده هاي ارسالی به خارج از قسمت امور اداري در دفتر مربوطه و پیگیري جهت اعاده آنها  17

  ـ ثبت اطالعات و مشخصات مربوطه به پرسنل در دفاتر مربوطه  18

  ـ ثبت تشویقات و تنبیهات در دفاتر مربوطه  19

  سنل یا قسمت درخواست کننده ـ تهیه مجاز فتوکپی از مدارك داخل پرونده و تحویل آن به پر 20

  ـ تنظیم فرم هاي ارزشیابی سالیانه براي پرسنل دائم  21

  ـ تهیه آمار ماهیانه کل پرسنل به تفکیک قسمت ، مقاطع تحصیلی و جنسیت  22

  ـ کنترل و اخذ مدارك مربوط به حق اوالد پرسنل  23

  ـ کنترل و پیگیري اعتبار پروانه مطب پزشکان و مسئولین فنی 24

  ـ گرفتن امضاء قرارداد پرسنل  25

  ـ پیش بینی و برآورد مقدار مورد نیاز وسایل مصرفی براي تهیه و تدارك آنها  26

  ـ همکاري در امور جانبی واحد محل خدمت بر حسب مورد و تا حد آشنایی  27

  .حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد درـ انجام سایر اموري که  28
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  ... ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و اسکنر و 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنایی با اصول بایگانی و نحوه ثبت و محاسبه مرخصی  

ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و اسکنر و 

  ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  ابوالفضل قدیانلو   مدیر امور اداري 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با اصول بایگانی و نحوه ثبت و محاسبه مرخصی  

ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و اسکنر و 

ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور اداري   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

ـ استخراج آمار و اطالعات مورد نیاز براساس مستندات و پرونده ها و هماهنگی و اقدام براي تهیه آمـار و گزارشـات مـورد    

  ـ تهیه فتوکپی و تکثیر فرم هاي مورد نیاز کلیه قسمت ها و بهره برداري از دیگر ماشین هاي اداري 

  

  . ـ تنظیم و کنترل لیست پرسنلی که از سرویس هاي ایاب و ذهاب استفاده نمی کنند

  .عیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

...  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور اداري :  واحد سازمانی   متصدي دبیرخانه 

1   دو سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مدیر امور اداري ، مسئول کارگزینی 

  کارگزین ، اپراتور کامپیوتر ، متصدي بایگانی  

ـ استخراج آمار و اطالعات مورد نیاز براساس مستندات و پرونده ها و هماهنگی و اقدام براي تهیه آمـار و گزارشـات مـورد    

ـ تهیه فتوکپی و تکثیر فرم هاي مورد نیاز کلیه قسمت ها و بهره برداري از دیگر ماشین هاي اداري 

  ـ ثبت و صدور نامه هاي وارده و صادره داخل و خارج از بیمارستان 

  ـ بایگانی نامه ها و مدارك و مکاتبات اداري موضوعی 

  شکانـ صدور و تحویل احکام و قراردادهاي پرسنل و پز

  ـ تحویل گرفتن نامه هاي سفارشی از پست و تحویل آنها به قسمت هاي مربوطه

  ـ لیست کردن مرخصی هاي ساعتی 

ـ تنظیم و کنترل لیست پرسنلی که از سرویس هاي ایاب و ذهاب استفاده نمی کنند

  ـ صدور کارت هاي ورود و خروج دستی

  ي از انبار ـ دریافت اجناس مورد نیاز امور ادار

  ـ اقدام در مورد تعویض و تمدید اعتبار دفترچه هاي بیمه پرسنل 

  ـ همکاري در خصوص بیمه مکمل درمان پرسنل با نماینده بیمه 

  ـ همکاري در امور جانبی واحد محل خدمت برحسب مورد و تا حد آشنائی 

عیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددـ  انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي ت

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنایی با ثبت و صدور و بایگانی نامه ها   

...ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پرینتر و اسکنر و 

  ـ آشنائی با تایپ فارسی و التین 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  ابوالفضل قدیانلو   مدیر امور اداري 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي دبیرخانه : عنوان پست 

دیپلم :سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور اداري ، مسئول کارگزینی :  سطح باالتر 

کارگزین ، اپراتور کامپیوتر ، متصدي بایگانی  :   هـم سطح 

  ــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

ـ استخراج آمار و اطالعات مورد نیاز براساس مستندات و پرونده ها و هماهنگی و اقدام براي تهیه آمـار و گزارشـات مـورد      1

  لزوم

ـ تهیه فتوکپی و تکثیر فرم هاي مورد نیاز کلیه قسمت ها و بهره برداري از دیگر ماشین هاي اداري  2

ـ ثبت و صدور نامه هاي وارده و صادره داخل و خارج از بیمارستان  3

ـ بایگانی نامه ها و مدارك و مکاتبات اداري موضوعی  4

ـ صدور و تحویل احکام و قراردادهاي پرسنل و پز 5

ـ تحویل گرفتن نامه هاي سفارشی از پست و تحویل آنها به قسمت هاي مربوطه 6

ـ لیست کردن مرخصی هاي ساعتی  7

ـ تنظیم و کنترل لیست پرسنلی که از سرویس هاي ایاب و ذهاب استفاده نمی کنند 8

ـ صدور کارت هاي ورود و خروج دستی 9

ـ دریافت اجناس مورد نیاز امور ادار 10

ـ اقدام در مورد تعویض و تمدید اعتبار دفترچه هاي بیمه پرسنل  11

ـ همکاري در خصوص بیمه مکمل درمان پرسنل با نماینده بیمه  12

ـ همکاري در امور جانبی واحد محل خدمت برحسب مورد و تا حد آشنائی  13

ـ  انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي ت 14

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با ثبت و صدور و بایگانی نامه ها   

  ـ آشنایی با دستگاه فتوکپی 

ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پرینتر و اسکنر و 

ـ آشنائی با تایپ فارسی و التین 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور اداري   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

ـ تحویل نامه هاي صادره و دسته بندي کردن آن ها بر حسب نشانی ها و اولویت ها و مراجعه به  نشانی ها در سطح شهر 

با استفاده از موتورسیکلت و تحویل دادن نامه ها و پاکت ها و صورت حساب ها و دعوت نامه ها و نظـایر آن و اخـذ رسـید از    

به منظور تحویل و یا اخذ چک هاي مربوطه و همچنین مراجعه به ادارات و نهادها و شرکت ها و اخذ 

  ی واحد محل خدمت بر حسب مورد و تا حد آشنایی 

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور اداري :  واحد سازمانی 

1/   یک سال : تجربه مورد نیاز   پایان ابتدایی

  مدیر امور اداري ، مسئول کارگزینی 

ـ تحویل نامه هاي صادره و دسته بندي کردن آن ها بر حسب نشانی ها و اولویت ها و مراجعه به  نشانی ها در سطح شهر 

با استفاده از موتورسیکلت و تحویل دادن نامه ها و پاکت ها و صورت حساب ها و دعوت نامه ها و نظـایر آن و اخـذ رسـید از    

به منظور تحویل و یا اخذ چک هاي مربوطه و همچنین مراجعه به ادارات و نهادها و شرکت ها و اخذ 

  جوابیه ها و چک هاي مربوط به بیمارستان و تحویل آن به مسئولین امر

  ـ پست کردن نامه و انجام امور پستی بیمارستان 

  ـ تحویل و تحول نامه ها در سطح بیمارستان 

  ز موتورسیکلت تحت اختیار و انجام سرویس و تعمیرات جزئی 

  ـ رعایت اصول و مقررات ایمنی و راهنمایی و رانندگی 

  ـ مراجعه به بیمه جهت تعویض یا تمدید اعتبار دفاتر بیمه درمانی پرسنل 

  ـ لیست نمودن مرخصی هاي ساعتی پرسنل 

ی واحد محل خدمت بر حسب مورد و تا حد آشنایی ـ همکاري در تهیه فتوکپی و سایر امور جانب

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی هدایت و رانندگی موتور سیکلت در سطح شهر 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  ابوالفضل قدیانلو   مدیر امور اداري 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  نامه رسان : عنوان پست 

پایان ابتدایی:سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور اداري ، مسئول کارگزینی :  سطح باالتر 

  ــــ :   هـم سطح 

  ــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

ـ تحویل نامه هاي صادره و دسته بندي کردن آن ها بر حسب نشانی ها و اولویت ها و مراجعه به  نشانی ها در سطح شهر   1

با استفاده از موتورسیکلت و تحویل دادن نامه ها و پاکت ها و صورت حساب ها و دعوت نامه ها و نظـایر آن و اخـذ رسـید از    

  تحویل گیرنده 

به منظور تحویل و یا اخذ چک هاي مربوطه و همچنین مراجعه به ادارات و نهادها و شرکت ها و اخذ ـ مراجعه به بانک ها   2

جوابیه ها و چک هاي مربوط به بیمارستان و تحویل آن به مسئولین امر

ـ پست کردن نامه و انجام امور پستی بیمارستان  3

ـ تحویل و تحول نامه ها در سطح بیمارستان  4

ز موتورسیکلت تحت اختیار و انجام سرویس و تعمیرات جزئی ـ نگهداري ا 5

ـ رعایت اصول و مقررات ایمنی و راهنمایی و رانندگی  6

ـ مراجعه به بیمه جهت تعویض یا تمدید اعتبار دفاتر بیمه درمانی پرسنل  7

ـ لیست نمودن مرخصی هاي ساعتی پرسنل  8

ـ همکاري در تهیه فتوکپی و سایر امور جانب 9

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد10

  

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنائی با جغرافیاي شهر 

ـ توانائی هدایت و رانندگی موتور سیکلت در سطح شهر 

  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور اداري   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ـ تنظیم برنامه کار تلفنخانه و تقسیم وظایف بین عوامل تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی هاي الزم 

ـ نظارت و همکاري در پاسخگویی و برقرار کردن امور ارتباطی بیمارسـتان و ارائـه خـدمات تلفنـی و رعایـت اولویـت هـا در        

همچنین ـ هماهنگی و اقدام براي رفع اشکاالت و انجام به موقع تعمیرات خطوط و دستگاه هاي تلفن در سطح بیمارستان و 

  . هماهنگی و اقدام و پیگیري براي بازدید و سرویس و تعمیراتی که توسط شرکت طرف قرارداد صورت می پذیرد 

  . ـ هماهنگی و اقدام براي رفع اشکاالت خطوط تلفن که به بیرون از بیمارستان مربوط می شود

  برآورد و تهیه و تدارك وسایل و ملزومات مورد نیاز تلفنخانه در چارچوب روش هاي مورد عمل در بیمارستان 

ـ اخذ گزارش اقدامات انجام شده در شیفت هاي عصر و شب و هماهنگی و اقدام بـري انجـام امـور الزم و ارائـه گـزارش بـه       

  . ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   تلفنخانه :  واحد سازمانی   مسئول تلفنخانه 

1   دو سال : تجربه مورد نیاز   سیکل

  مدیر داخلی ، مدیر امور اداري  رئیس بیمارستان ،

ـ تنظیم برنامه کار تلفنخانه و تقسیم وظایف بین عوامل تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی هاي الزم 

ـ نظارت و همکاري در پاسخگویی و برقرار کردن امور ارتباطی بیمارسـتان و ارائـه خـدمات تلفنـی و رعایـت اولویـت هـا در        

  برقراري ارتباطات با توجه به کشش سیستم مخابراتی 

ـ هماهنگی و اقدام براي رفع اشکاالت و انجام به موقع تعمیرات خطوط و دستگاه هاي تلفن در سطح بیمارستان و 

هماهنگی و اقدام و پیگیري براي بازدید و سرویس و تعمیراتی که توسط شرکت طرف قرارداد صورت می پذیرد 

ـ هماهنگی و اقدام براي رفع اشکاالت خطوط تلفن که به بیرون از بیمارستان مربوط می شود

  ـ فراهم کردن دفتر راهنماي تلفن و به روز نگهداشتن آن 

برآورد و تهیه و تدارك وسایل و ملزومات مورد نیاز تلفنخانه در چارچوب روش هاي مورد عمل در بیمارستان 

ـ اخذ گزارش اقدامات انجام شده در شیفت هاي عصر و شب و هماهنگی و اقدام بـري انجـام امـور الزم و ارائـه گـزارش بـه       

  ـ رسیدگی به امور پرسنلی کارکنان تحت سرپرستی 

  ـ رعایت نزاکت و ادب و خودداري از استراق سمع 

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی کامل با کار و نحوه بهره برداري از سیستم هاي تلفن سانترال 

  ـ آشنائی با تعمیر و نگهداري خطوط و دستگاه هاي تلفن 

  ـ آشنایی با اصول سرپرستی و برخورداري از نزاکت و ادب مورد نیاز شغل 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

داخلی مدیر 

   بیمارستان
    دکتر یوسف جمالی

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول تلفنخانه : عنوان پست 

سیکل:سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ،:  سطح باالتر 

  ـ:   هـم سطح 

  تلفنچی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

ـ تنظیم برنامه کار تلفنخانه و تقسیم وظایف بین عوامل تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی هاي الزم 

ـ نظارت و همکاري در پاسخگویی و برقرار کردن امور ارتباطی بیمارسـتان و ارائـه خـدمات تلفنـی و رعایـت اولویـت هـا در        

برقراري ارتباطات با توجه به کشش سیستم مخابراتی 

ـ هماهنگی و اقدام براي رفع اشکاالت و انجام به موقع تعمیرات خطوط و دستگاه هاي تلفن در سطح بیمارستان و 

هماهنگی و اقدام و پیگیري براي بازدید و سرویس و تعمیراتی که توسط شرکت طرف قرارداد صورت می پذیرد 

ـ هماهنگی و اقدام براي رفع اشکاالت خطوط تلفن که به بیرون از بیمارستان مربوط می شود

ـ فراهم کردن دفتر راهنماي تلفن و به روز نگهداشتن آن 

برآورد و تهیه و تدارك وسایل و ملزومات مورد نیاز تلفنخانه در چارچوب روش هاي مورد عمل در بیمارستان ـ پیش بینی و 

ـ اخذ گزارش اقدامات انجام شده در شیفت هاي عصر و شب و هماهنگی و اقدام بـري انجـام امـور الزم و ارائـه گـزارش بـه       

  مافوق 

ـ رسیدگی به امور پرسنلی کارکنان تحت سرپرستی 

ـ رعایت نزاکت و ادب و خودداري از استراق سمع 

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  

  

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی کامل با کار و نحوه بهره برداري از سیستم هاي تلفن سانترال 

ـ آشنائی با تعمیر و نگهداري خطوط و دستگاه هاي تلفن 

ـ آشنایی با اصول سرپرستی و برخورداري از نزاکت و ادب مورد نیاز شغل 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مدیر 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    

34

شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

3/92  

  5 :ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

ـ پاسخگویی و ارتباط دادن تلفن هاي بیرونی به اشخاص و قسمت هاي داخلی و برقرار کردن ارتباطات تلفنی بیمارسـتان بـا   

ـ برقرار کردن ارتباطات راه دور بیمارستان و ارائه خدمات تلفنی طبق دستورالعمل هاي ابالغی و نگاهـداري زمـان مکالمـه و    

  ن ـ رعایت اولویت در برقراري ارتباطات تلفنی با توجه به کشش سیستم مخابراتی بیمارستا

  ـ رفع اشکاالت جزئی و انتقال و انعکاس موارد ایراد و اشکاالت فنی و پی گیري هاي الزم تا برطرف شدن اشکاالت 

  . عیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   تلفنخانه :  واحد سازمانی 

1/3   یک سال : تجربه مورد نیاز   سیکل 

  مسئول تلفنخانه 

ـ پاسخگویی و ارتباط دادن تلفن هاي بیرونی به اشخاص و قسمت هاي داخلی و برقرار کردن ارتباطات تلفنی بیمارسـتان بـا   

  خارج از بیمارستان و همچنین اخذ و ابالغ پیام هاي تلفنی 

ـ برقرار کردن ارتباطات راه دور بیمارستان و ارائه خدمات تلفنی طبق دستورالعمل هاي ابالغی و نگاهـداري زمـان مکالمـه و    

  ثبت مراتب و ارائه گزارش الزم 

  ـ انجام امور پیج در سطح بیمارستان 

ـ رعایت اولویت در برقراري ارتباطات تلفنی با توجه به کشش سیستم مخابراتی بیمارستا

  ـ فراهم کردن دفتر راهنماي تلفن و به روز نگهداشتن آن 

ـ رفع اشکاالت جزئی و انتقال و انعکاس موارد ایراد و اشکاالت فنی و پی گیري هاي الزم تا برطرف شدن اشکاالت 

  ـ رعایت نزاکت و ادب و خودداري از استراق سمع 

عیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي ت

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی با کار و نحوه بهره برداري از سیستم هاي تلفن سانترال 

  ـ برخورداري از نزاکت و آداب مورد نیاز شغل 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    کاوه نارکوب  مسئول تلفنخانه 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  تلفنچی : عنوان پست 

سیکل  :سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تلفنخانه :  سطح باالتر 

  تلفنچی  :  هـم سطح 

  ـــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

ـ پاسخگویی و ارتباط دادن تلفن هاي بیرونی به اشخاص و قسمت هاي داخلی و برقرار کردن ارتباطات تلفنی بیمارسـتان بـا   

خارج از بیمارستان و همچنین اخذ و ابالغ پیام هاي تلفنی 

ـ برقرار کردن ارتباطات راه دور بیمارستان و ارائه خدمات تلفنی طبق دستورالعمل هاي ابالغی و نگاهـداري زمـان مکالمـه و    

ثبت مراتب و ارائه گزارش الزم 

ـ انجام امور پیج در سطح بیمارستان 

ـ رعایت اولویت در برقراري ارتباطات تلفنی با توجه به کشش سیستم مخابراتی بیمارستا

ـ فراهم کردن دفتر راهنماي تلفن و به روز نگهداشتن آن 

ـ رفع اشکاالت جزئی و انتقال و انعکاس موارد ایراد و اشکاالت فنی و پی گیري هاي الزم تا برطرف شدن اشکاالت 

ـ رعایت نزاکت و ادب و خودداري از استراق سمع 

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی با کار و نحوه بهره برداري از سیستم هاي تلفن سانترال 

ـ برخورداري از نزاکت و آداب مورد نیاز شغل 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول تلفنخانه   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: بازنگري بعديتاریخ 

تنظیم برنامه انتظامات بیمارستان و تعیین حوزه هاي استحفاظی و تقسـیم وظـایف و تهیـه لـوح نگهبـانی و ابـالغ آن بـه        

  ـ هدایت و کنترل و نظارت بر نحوه انجام وظیفه پرسنل انتظامات در چارچوب ضوابط جاري بیمارستان 

  قلیه و اموال و اثاثه و کنترل مجوزهاي ذیربط و ثبت مراتب در دفاتر انتظامات 

ـ کنترل ورود و خروج کارکنـان براسـاس سـاعات کـار مقـرر و درج سـاعات تـاخیر ورود و تعجیـل خـروج و یـا مجوزهـا و                       

و غیـاب و ارائـه آمـار کارکنـان حاضـر در      

  بیمارستان و یا روي کارت هاي ساعت وگزارش اسامی کارکنان غایب و در حال مرخصی 

ز تخلیـه بیمارسـتان از   ـ سرکشی به کلیه بخش ها و قسمت ها و اطاق ها پس از اتمـام وقـت مالقـات و حصـول اطمینـان ا     

  ـ حفظ انتظامات و جلوگیري از تجمع غیرمجاز افراد و  راهنمایی مراجعین به واحد هاي مربوطه 

  ـ رسیدگی به گزارشات نگهبانان در شیفت هاي مختلف و اقدام و پی گیري هاي الزم در زمینه مسائل مطروحه 

  . ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   انتظامات :  واحد سازمانی   مسئول انتظامات 

1/3   سه سال : تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدایی

  رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی ، مدیر امور اداري

تنظیم برنامه انتظامات بیمارستان و تعیین حوزه هاي استحفاظی و تقسـیم وظـایف و تهیـه لـوح نگهبـانی و ابـالغ آن بـه        

ـ هدایت و کنترل و نظارت بر نحوه انجام وظیفه پرسنل انتظامات در چارچوب ضوابط جاري بیمارستان 

قلیه و اموال و اثاثه و کنترل مجوزهاي ذیربط و ثبت مراتب در دفاتر انتظامات ـ نظارت بر ورود و خروج افراد و وسائط ن

ـ کنترل ورود و خروج کارکنـان براسـاس سـاعات کـار مقـرر و درج سـاعات تـاخیر ورود و تعجیـل خـروج و یـا مجوزهـا و                       

و غیـاب و ارائـه آمـار کارکنـان حاضـر در      مرخصی ها و معذوریت ها در دفتر انتظامات و یا انعکاس آن در کارت هاي حضور 

بیمارستان و یا روي کارت هاي ساعت وگزارش اسامی کارکنان غایب و در حال مرخصی 

  ـ کنترل بیماران ترخیص شده و دریافت برگ ترخیص یا خروج صادر شده 

ـ سرکشی به کلیه بخش ها و قسمت ها و اطاق ها پس از اتمـام وقـت مالقـات و حصـول اطمینـان ا     

  ـ پاسخ به سواالت مربوط به حضور و یا عدم حضور پزشکان در بیمارستان 

ـ حفظ انتظامات و جلوگیري از تجمع غیرمجاز افراد و  راهنمایی مراجعین به واحد هاي مربوطه 

  اولیه ـ رسیدگی به گزارش اتفاقات و حوادث ناگهانی و انجام اقدامات احتیاطی 

ـ رسیدگی به گزارشات نگهبانان در شیفت هاي مختلف و اقدام و پی گیري هاي الزم در زمینه مسائل مطروحه 

  ـ رسیدگی به امور پرسنلی عوامل انتظامات تحت سرپرستی 

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی با وظائف و مسئولیت هاي مترتبه قسمت هاي مختلف سازمان 

  ـ آشنایی و وقوف به مسئولیت هاي مترتبه نگهبانی با توجه به ویژگی هاي سازمانی 

  ـ توانایی هدایت و کنترل افراد تحت سرپرستی 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  سازمانیعنوان پست 

     دکتر یوسف جمالی   داخلی بیمارستان

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول انتظامات : عنوان پست 

پایان دوره ابتدایی :سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی ، مدیر امور اداري:  سطح باالتر 

  ـــــ:   هـم سطح 

  نگهبان : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

تنظیم برنامه انتظامات بیمارستان و تعیین حوزه هاي استحفاظی و تقسـیم وظـایف و تهیـه لـوح نگهبـانی و ابـالغ آن بـه        ـ 

  نگهبانان تحت سرپرستی 

ـ هدایت و کنترل و نظارت بر نحوه انجام وظیفه پرسنل انتظامات در چارچوب ضوابط جاري بیمارستان 

ـ نظارت بر ورود و خروج افراد و وسائط ن

ـ کنترل ورود و خروج کارکنـان براسـاس سـاعات کـار مقـرر و درج سـاعات تـاخیر ورود و تعجیـل خـروج و یـا مجوزهـا و                       

مرخصی ها و معذوریت ها در دفتر انتظامات و یا انعکاس آن در کارت هاي حضور 

بیمارستان و یا روي کارت هاي ساعت وگزارش اسامی کارکنان غایب و در حال مرخصی 

ـ کنترل بیماران ترخیص شده و دریافت برگ ترخیص یا خروج صادر شده 

ـ سرکشی به کلیه بخش ها و قسمت ها و اطاق ها پس از اتمـام وقـت مالقـات و حصـول اطمینـان ا     

  مالقات کنندگان 

ـ پاسخ به سواالت مربوط به حضور و یا عدم حضور پزشکان در بیمارستان 

ـ حفظ انتظامات و جلوگیري از تجمع غیرمجاز افراد و  راهنمایی مراجعین به واحد هاي مربوطه 

ـ رسیدگی به گزارش اتفاقات و حوادث ناگهانی و انجام اقدامات احتیاطی 

ـ رسیدگی به گزارشات نگهبانان در شیفت هاي مختلف و اقدام و پی گیري هاي الزم در زمینه مسائل مطروحه 

ـ رسیدگی به امور پرسنلی عوامل انتظامات تحت سرپرستی 

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی با وظائف و مسئولیت هاي مترتبه قسمت هاي مختلف سازمان 

ـ آشنایی و وقوف به مسئولیت هاي مترتبه نگهبانی با توجه به ویژگی هاي سازمانی 

ـ توانایی هدایت و کنترل افراد تحت سرپرستی 

عنوان پست   مسئول مربوطه

داخلی بیمارستانمدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه   انتظامات :  واحد سازمانی   نگهبان : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  یک سال : تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدایی:سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول انتظامات  :  سطح باالتر 

  نگهبان :   هـم سطح 

  ـــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

.پوشیدن لباس با عالئم مربوطه، کامالً تمیز و اتو کشیده، انضباط و آراستگی ظاهري ، حضور بموقع در محل خدمت -1

.استقرار بموقع پرسنل انتظامات در محل هاي تعیین شده -2

.نگهداري صحیح دفاتر تحویلی و درج کلیه اقدامات و رخ دادهاي انجام شده-3

اجراي دقیق ضوابط بیمارستان -4

رعایت ادب در گفتار و اجراي تکریم ارباب رجوع -5

هماهنگی کامل با مسئولین عصر و شب بیمارستان در انجام امور محوله - 6

عدم دخالت در امور پزشکی -7

براي ضوابط ) موتورخانه تأسیسات(حفظ و حراست بیمارستان و محوطه و قسمت ممنوعه-8

مربوطه جلوگیري از تردد بی رویه به داخل بخشها از ورودي -9

کنترل ورود و خروج افراد و وسائل نقلیه و حمل و نقل امول و اثاثیه و تجهیزات و اشیاء طبق دستورات و ثبت حراسـت  -10

در دفاتر مربوطه 

کنترل و درج ورود و خروج کارکنان براساس ساعت کار و درج ساعات ورود و خروج و یـا مجوزهـا و مرخصـی هـا و یـا      -11

مربوطهانعکاس آن در کارتهاي 

حفظ نظم و جلوگیري از تجمع غیرمجاز افراد و راهنمایی مراجعین به واحدهاي مربوطه-12

سرکشی به بخشها و اطاقهاي مختلف، قبل و پس از پایان سـاعات مالقـات و حصـول اطمینـان از تخلیـه بیمارسـتان از       -13

مالقات کنندگان 

یا وسـائل نقلیـه حامـل محمولـه و یـا افـراد سـازمانی و         باز و بسته کردن درب ورودي براي مراجعین مجاز اعم از افراد-14

غیرسازمانی

کنترل و مراقبت از وسائل نقلیه پارك شده در محوطه بیمارستان-15

هماهنگی کامل با سرشیفت-16

رازداري و امانت داري در انجام وظایف محوله -17

موران و نهادهـاي مربوطـه و انجـام    به مـأ ... نظیر آتش سوزي، سرقت و –انعکاس فوري خبر اتفاقات و حوادث احتمالی -18

اقدامات اولیه

پیش بینی و جلوگیري از بروز آتش سوزي، خرابی، سرقت و حوادث احتمالی -19

کنترل آمبوالنسهاي دولتی و خصوصی و ثبت آن در دفتر مربوطه-20

هوشیاري نگهبان درخصوص عملکرد همراهان بیمار -21

ی و اسناد و مدارك مقوفی و تحویل آن به یکی از اعضاي درجه تنظیم صورت جلسه و اخذ امضاء درخصوص اشیاء قیمت-22

یک خانواده ولی با رئیت مدارك مستند

ساعته و نقل و انتقاالت اجناس از داخل بیمارستان به بیـرون و   24درج کلیه اقدامات انجام شده و وقایع و رخدادهاي   -23

  به مسئول انتظامات بیمارستان توسط سرشیفت نگهبانی بالعکس در دفتر مربوطه و انعکاس وقایع مهم در اسرع وقت
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی با وظایف و مسئولیت هاي مترتبه قسمت هاي مختلف سازمان 

  ـ آشنائی با وقوف به مسئولیت هاي مترتبه نگهبانی با توجه به ویژگی هاي سازمانی 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  پست سازمانی عنوان

  مسعود صیادي  مسئول انتظامات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی با وظایف و مسئولیت هاي مترتبه قسمت هاي مختلف سازمان 

ـ آشنائی با وقوف به مسئولیت هاي مترتبه نگهبانی با توجه به ویژگی هاي سازمانی 

عنوان  مسئول مربوطه

مسئول انتظامات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   مدیر امور مالی : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس حسابداري: سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

  پرسنل حسابداري، پذیرش و ترخیص، حسابرسی بیمه، مسئول جمعداري اموال، مسئول مددکاري، رئیس حسابداري: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

بررسی و تأیید نهائی کلیه اسناد صادره در حسابداري -1

کنترل نهائی کلیه صورتحسابهاي ارسالی به امور مالی -2

تنظیم واگذاري دریافت ها به حسابهاي بانکی -3

تنظیم پرداختهاي بیمارستان براساس موجودي حسابهاي بیمارستان -4

کنترل کلیه نامه هاي قسمت امور مالی -5

کنترل کلیه نامه هاي حسابگري بیمه - 6

کنترل کلیه نامه هاي قسمت ترخیص-7

و  سـاب حق الزحمه پزشکان، مربوط به این ح پذیرش و ثبتکنترل مانده صندوقهاي مالی با گزارشات ارسالی از قسمت -8

سایر حساب هاي مربوطه 

کنترل کلیه فعالیتهاي مسئول صاحب جمع اموال -9

بررسی و کنترل حساب مددکار بیمارستان  -10

...)مالیات و ،اسناد بیمه  ،صدور تسویه حسابها  ،صدور چک (تأیید کلیه سندهاي صادره در حسابداري -11

جوابگویی به کلیه نامه هاي ارسالی از سازمانها به قسمت امور مالی بیمارستان -12

شرکت در جلسات مدیریت بیمارستان در مواقع درخواست ریاست بیمارستان  -13

تهیه گزارشات حسابداري در طول ماه  -14

گزارشات مالی در پایان سال مالی -15

بستن حسابهاي سال مالی  -16

قانونی بیمارستان صد با حسابرسدرهمکاري صد-17

همکاري مستقیم با ممیزین مودیان بزرگ مالیاتی -18

بزرگ مالیاتی  مودیان اداره دارائیتوسط  تهیه و ارسال مدارك خواسته شده-19

...مدیرعامل و ، هیئت مدیره ، جوابگوئی و تهیه گزارش جهت ریاست بیمارستان-20

  اي وروي به امور مالیـ کنترل نهائی کلیه کارهاي خروجی از امورمالی و کاره 21

  . انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددـ  22
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی وسیع نظري با اصول و مفاهیم حسابداري مالی

  ـ آشنائی کافی با قوانین مالیاتی و مقررات بانکی 

  ـ آشنائی با مقررات انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

  ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزار مربوطه 

  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی وسیع نظري با اصول و مفاهیم حسابداري مالی

ـ آشنائی کافی با قوانین مالیاتی و مقررات بانکی 

ـ آشنائی با مقررات انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزار مربوطه 

  ـ آشنایی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  حسابدار عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، متصدي حقوق و دستمزد ،  صندوق دار ، تحصیلدار 

  ـ کسب خط مشی اجرائی و دستورالعمل و برنامه کلی سرپرست حسابداري بیمارستان

ـ کنترل مستمر کارکنان حیطه نظارت از طریق کاربینی و بررسی اسناد و دفـاتر و صـورت هـا بـه منظـور رفـع نقـص و        

  ـ نظارت و مشارکت در امور تنظیم اسناد مالی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی 

  دفاتر معین و ارائه دستورهاي الزم به منظور رفع اشتباهات احتمالی 

  ـ پاسخ گوئی به استعالم  دوایر دولتی و شرکت هاي طرف حساب بیمارستان در رابطه با حساب هاي فی ما بین 

  آزمایشی و ارائه راهنمائی الزم در زمینه رفع مغایرات احتمالی 

  ـ تهیه آمارها و صورت ها و گزارش هاي مختلف طبق دستورالعمل هاي صادره 

  ـ رسیدگی و اعمال کنترل هاي الزم در مورد لیست هاي حقوق و دستمزد و حصول اطمینان از صحت عملیات 

  . ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   رئیس حسابداري  

1   سال شش: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مدیر امور مالی  

حسابدار عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، متصدي حقوق و دستمزد ،  صندوق دار ، تحصیلدار 

ـ کسب خط مشی اجرائی و دستورالعمل و برنامه کلی سرپرست حسابداري بیمارستان

  ـ نظارت و تقسیم کار بین پرسنل حیطه نظارت و ارائه راهنمائی هاي الزم 

ـ کنترل مستمر کارکنان حیطه نظارت از طریق کاربینی و بررسی اسناد و دفـاتر و صـورت هـا بـه منظـور رفـع نقـص و        

ـ نظارت و مشارکت در امور تنظیم اسناد مالی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی 

دفاتر معین و ارائه دستورهاي الزم به منظور رفع اشتباهات احتمالی  ـ نظارت و همکاري در تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و

ـ پاسخ گوئی به استعالم  دوایر دولتی و شرکت هاي طرف حساب بیمارستان در رابطه با حساب هاي فی ما بین 

  ـ رسیدگی به حساب دارائی ها و محاسبه استهالك دارائی هاي ثابت 

آزمایشی و ارائه راهنمائی الزم در زمینه رفع مغایرات احتمالی ترازهاي  

  ـ گزارش پیشرفت کار و مشکالت اساسی به مسئول امورمالی 

ـ تهیه آمارها و صورت ها و گزارش هاي مختلف طبق دستورالعمل هاي صادره 

  ـ نظارت و کنترل بر نحوه ثبت عملیات دارائی هاي بیمارستان 

ـ رسیدگی و اعمال کنترل هاي الزم در مورد لیست هاي حقوق و دستمزد و حصول اطمینان از صحت عملیات 

  ـ همکاري در بستن حساب ها در پایان دوره مالی 

  ـ سرپرستی انبارگردانی پایان دوره مالی 

ـ تهیه اظهارنامه و عملکرد بیمارستان در پایان دوره مالی 

  تقل جهت حسابرسی بیمارستان ـ همکاري با حسابرسان مس

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کافی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

  ـ آشنائی نسبی با قوانین مالیاتی و مقررات بانکی 

  ـ آشنایی نسبی با مقررات انواع بیمه هاي تامین اجتماعی در زمینه درمان 

  ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزار مربوطه 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

رئیس حسابداري  : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور مالی  :  سطح باالتر 

  ــــــــ : هـم سطح 

حسابدار عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، متصدي حقوق و دستمزد ،  صندوق دار ، تحصیلدار :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ کسب خط مشی اجرائی و دستورالعمل و برنامه کلی سرپرست حسابداري بیمارستان1

ـ نظارت و تقسیم کار بین پرسنل حیطه نظارت و ارائه راهنمائی هاي الزم 2

ـ کنترل مستمر کارکنان حیطه نظارت از طریق کاربینی و بررسی اسناد و دفـاتر و صـورت هـا بـه منظـور رفـع نقـص و        3

  مغایرات احتمالی 

ـ نظارت و مشارکت در امور تنظیم اسناد مالی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی 4

ـ نظارت و همکاري در تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و5

ـ پاسخ گوئی به استعالم  دوایر دولتی و شرکت هاي طرف حساب بیمارستان در رابطه با حساب هاي فی ما بین 6

ـ رسیدگی به حساب دارائی ها و محاسبه استهالك دارائی هاي ثابت 7

 ،ـ کنترل مغایرات بانکی 8

ـ گزارش پیشرفت کار و مشکالت اساسی به مسئول امورمالی 9

ـ تهیه آمارها و صورت ها و گزارش هاي مختلف طبق دستورالعمل هاي صادره 10

ـ نظارت و کنترل بر نحوه ثبت عملیات دارائی هاي بیمارستان 11

ـ رسیدگی و اعمال کنترل هاي الزم در مورد لیست هاي حقوق و دستمزد و حصول اطمینان از صحت عملیات 12

ـ همکاري در بستن حساب ها در پایان دوره مالی 13

ـ سرپرستی انبارگردانی پایان دوره مالی 14

ـ تهیه اظهارنامه و عملکرد بیمارستان در پایان دوره مالی 15

ـ همکاري با حسابرسان مس16

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد17

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کافی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

ـ آشنائی نسبی با قوانین مالیاتی و مقررات بانکی 

ـ آشنایی نسبی با مقررات انواع بیمه هاي تامین اجتماعی در زمینه درمان 

ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزار مربوطه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   حسابدار عمومی  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال سه: تجربه مورد نیاز   دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مدیر امور مالی ، رئیس حسابداري :  سطح باالتر 

  متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، متصدي حقوق و دستمزد ،  صندوق دار حسابدار عمومی ،:  هـم سطح 

  تحصیلدار :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  ـ کسب خط مشی اجرائی و دستورالعمل و برنامه کلی از مقام مافوق 1

ـ ممیزي و تهیه و تنظیم اسناد حسابداري در رابطه با درآمدها و هزینه ها و دارائی ها و حسـاب هـاي جـاري اشـخاص و     2

  کنترل پیش پرداخت ها 

  ـ شماره گذاري اسناد حسابداري با توجه به تاریخ سند هاي صادره 3

  ورت مغایرات بانکی و پیگیري تا رفع مغایرات احتمالی با بانک ها ـ تهیه ص4

  ـ رسیدگی و پیگیري در رابطه با اقالم باز حساب ها 5

ـ صدور سند درآمد با توجه به مدارك مثبته ارسالی از قسمت حسابداري ترخیص بیماران مربوط بـه کلیـه بخـش هـاي     6

  بیمارستان 

  قسمت هاي مختلف بیمارستان  ـ تهیه صورت تفصیلی از درآمد روزانه7

  ـ همکاري در ثبت دفاتر قانونی و دفاتر معین و کارتهاي تفصیلی بر حسب مورد 8

  ـ کنترل درخواست خرید و فاکتورهاي خرید و رسید انبار و تایید مدیریت بیمارستان 9

  ـ انجام سایر امور مالی و جوابگوئی به ارباب رجوع در غیاب حسابدار ارشد10

  ـ همکاري نزدیک در رابطه با بستن حساب ها در پایان دوره مالی 11

  ـ همکاري در رابطه با انبارگردانی در پایان دوره مالی 12

  ـ تهیه سند مالیات تکلیفی در پایان هر ماه 13

  ـ تهیه گزارش خرید فصلی در پایان هر فصل 14

  ) اصا حساب مف( ـ تهیه حساب مالیاتی پزشکان و حساب تامین اجتماعی شرکت ها  15

  ـ ثبت و صدور سند حسابداري مربوط به اسناد پرداختنی و برگشت آن 16

  ـ ثبت اسناد تنخواه 17

  ـ کنترل و آنالیز حساب هاي معین 18

  ـ کنترل استرداد ودایع بیماران 19

  ـ ثبت سند گردش نقدینگی پذیرش به طور روزانه و تهیه گزارش در پایان هر ماه 20

  مور مالی ـ تایپ نامه هاي مربوط به ا21

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد22



    

42

شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

  ـ آشنائی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی و انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

  ـ آشنائی با سیستم حسابداري رایج در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

ـ آشنائی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی و انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

ـ آشنائی با سیستم حسابداري رایج در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

.ثبت کلیه کسورات کارکنان اعم از تعاونی ، وام قرض الحسنه ، وام هاي مسکن و مدیریت

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   متصدي حقوق و دستمزد   

1   سال سه: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مدیر امور مالی ، رئیس حسابداري 

  عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، صندوق دار 

.احکام حقوقی پرسنل

.ثبت کلیه تغییرات حقوقی در طول ماه

ثبت کلیه کسورات کارکنان اعم از تعاونی ، وام قرض الحسنه ، وام هاي مسکن و مدیریت

.محاسبه و ثبت بیمه و مالیات طبق جداول مربوطه

.تهیه لیست حقوق بصورت ماهیانه و ارائه به بانک

.در پایان هر ماه) لیاتما(تهیه لیست هاي بیمه و دارائی 

.تفکیک پرداخت هاي بیمه هاي مکمل کارکنان به حساب قسمت هاي مربوطه

.انجام کلیه کارهاي متفرقه و صدور اسناد مربوطه در ارتباط با حقوق کارکنان

.تهیه سوابق سنواتی کارکنان درخواستی از سازمان هاي مختلف

.حساب پایان خدمت کارکنانصدور اسناد تسویه قرارداد سالیانه و تسویه 

مراجعه به اداره تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی جهت مشکالت احتمالی 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

  ـ آشنائی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی و انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

  ـ آشنائی با سیستم حسابداري رایج در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

متصدي حقوق و دستمزد   : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور مالی ، رئیس حسابداري :  سطح باالتر 

عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، صندوق دار حسابدار  :هـم سطح 

  تحصیلدار :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

احکام حقوقی پرسنلثبت کلیه -1

ثبت کلیه تغییرات حقوقی در طول ماه-2

ثبت کلیه کسورات کارکنان اعم از تعاونی ، وام قرض الحسنه ، وام هاي مسکن و مدیریت-3

محاسبه و ثبت بیمه و مالیات طبق جداول مربوطه-4

تهیه لیست حقوق بصورت ماهیانه و ارائه به بانک-5

تهیه لیست هاي بیمه و دارائی - 6

تفکیک پرداخت هاي بیمه هاي مکمل کارکنان به حساب قسمت هاي مربوطه-7

انجام کلیه کارهاي متفرقه و صدور اسناد مربوطه در ارتباط با حقوق کارکنان-8

تهیه سوابق سنواتی کارکنان درخواستی از سازمان هاي مختلف-9

صدور اسناد تسویه قرارداد سالیانه و تسویه -10

مراجعه به اداره تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی جهت مشکالت احتمالی -11

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد-12

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

ـ آشنائی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی و انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

ـ آشنائی با سیستم حسابداري رایج در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  حسابدار عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، متصدي حقوق و دستمزد  

.هر ماه به پرسنل و تهیه لیست در پایان هر ماه جهت قسمت حقوق و دستمزد

چک هاي دریافتی به بانک 

.سئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   صندوق دار حسابداري   

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مدیر امور مالی ، رئیس حسابداري 

حسابدار عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، متصدي حقوق و دستمزد  

.پاسخگوئی به مراجعین محترم به صورت حضوري و تلفنی

صدور چک جهت بستانکاران 

پرداخت حقوق ماهانه پزشکان 

توزیع صورت بهاي پزشکان

پرداخت نقدي پرکیس پرسنل 

پرداخت مساعدت هاي جانبی به صورت وجه نقد 

تهیه درخواست هاي وام قرض الحسنه و پرداخت وام 

هر ماه به پرسنل و تهیه لیست در پایان هر ماه جهت قسمت حقوق و دستمزد

.صدور قبض خیریه در بعضی موارد و صدور رسید چک هاي دریافتی

چک هاي دریافتی به بانک مراجعه به بانک طبق درخواست مدیر مالی جهت واگذاري 

سئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظایف و م

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

  ـ آشنائی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی و انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

  ـ آشنائی با سیستم حسابداري رایج در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

صندوق دار حسابداري   : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور مالی ، رئیس حسابداري :  سطح باالتر 

حسابدار عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، متصدي حقوق و دستمزد  : هـم سطح 

  تحصیلدار :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

پاسخگوئی به مراجعین محترم به صورت حضوري و تلفنی-1

صدور چک جهت بستانکاران -2

پرداخت حقوق ماهانه پزشکان -3

توزیع صورت بهاي پزشکان-4

پرداخت نقدي پرکیس پرسنل -5

پرداخت مساعدت هاي جانبی به صورت وجه نقد - 6

تهیه درخواست هاي وام قرض الحسنه و پرداخت وام -7

هر ماه به پرسنل و تهیه لیست در پایان هر ماه جهت قسمت حقوق و دستمزد پرداخت مساعده در-8

صدور قبض خیریه در بعضی موارد و صدور رسید چک هاي دریافتی-9

مراجعه به بانک طبق درخواست مدیر مالی جهت واگذاري  -10

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و م  -11

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

ـ آشنائی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی و انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

ـ آشنائی با سیستم حسابداري رایج در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

.استخراج و صدور سند کسورات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهاي مسلح

کنترل و صدور سند نامه هاي ارسالی از پذیرش مربوط به بیماران  موسسات خیریه 

.انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   متصدي حسابداري درآمد پزشکان

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مدیر امور مالی ، رئیس حسابداري 

  حسابدار عمومی ، متصدي حقوق و دستمزد ،  صندوق دار 

.محاسبه کارکرد بیمه و نقدي ماهیانه پزشکان

.پزشکان) بیمه سرپایی(محاسبه کارکرد سه ماهه 

محاسبه کارکرد ماهیانه ، کلیه پزشکان بخش ها 

استخراج و صدور سند کسورات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهاي مسلح

کنترل و صدور سند نامه هاي ارسالی از پذیرش مربوط به بیماران  موسسات خیریه 

.صدور سند خاتمه کار پزشکان و آماده سازي براي صدور چک

)تامین،خدمات،ارتش(بیمه  سازمان اي سرپایی سه

.کسر وام صندوق پزشکان و ثبت سند مربوط به آن

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

  ـ آشنائی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی و انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

  ـ آشنائی با سیستم حسابداري رایج در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي حسابداري درآمد پزشکان: عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور مالی ، رئیس حسابداري :  سطح باالتر 

حسابدار عمومی ، متصدي حقوق و دستمزد ،  صندوق دار : هـم سطح 

  تحصیلدار :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

محاسبه کارکرد بیمه و نقدي ماهیانه پزشکان-1

محاسبه کارکرد سه ماهه -2

محاسبه کارکرد ماهیانه ، کلیه پزشکان بخش ها -3

استخراج و صدور سند کسورات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهاي مسلح-4

کنترل و صدور سند نامه هاي ارسالی از پذیرش مربوط به بیماران  موسسات خیریه -5

صدور سند خاتمه کار پزشکان و آماده سازي براي صدور چک- 6

اي سرپایی سهثبت سند درآمده-7

کسر وام صندوق پزشکان و ثبت سند مربوط به آن-8

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد-9

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با اصول و مفاهیم حسابداري مالی 

ـ آشنائی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی و انواع بیمه هاي اجتماعی در زمینه درمان 

ـ آشنائی با سیستم حسابداري رایج در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، متصدي حقـوق و دسـتمزد ،    

  ـ مراجعه به بانک هاي طرف حساب و واگذاري پول نقد و یا چک به حساب هاي ذیربط 

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی 

1   سال یک: تجربه مورد نیاز   سیکل 

عمومی ، متصدي حسابداري درآمد پزشکان ، متصدي حقـوق و دسـتمزد ،    ، حسابداررئیس حسابداري ، 

ـ مراجعه به بانک هاي طرف حساب و واگذاري پول نقد و یا چک به حساب هاي ذیربط 

ـ بایگانی اسناد و مدارك مالی در کلیه زمینه ها 

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با راه و رسم تحصیلداري 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  تحصیلدار  : عنوان پست 

سیکل : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

،  مدیر امور مالی:  سطح باالتر 

  صندوق دار 

  ــــــ: هـم سطح 

  ـــــ : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ مراجعه به بانک هاي طرف حساب و واگذاري پول نقد و یا چک به حساب هاي ذیربط 1

ـ بایگانی اسناد و مدارك مالی در کلیه زمینه ها 2

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد3

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با راه و رسم تحصیلداري 

ـ آشنائی با جغرافیاي شهر 

  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/93  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

تهیه گزارش صندوق ها به صورت روزانه جهت ارائه به مسئول پذیرش و ترخیص 

در صندوق ها ) سیستم اطالع رسانی بیمارستان 

تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده براي بیماران 

 پیگیري واریز وجوه کسري صندوق ها با گزارش مسئول درآمد از طریق حسابداري

تهیه درصد کسورات صندوق ها به صورت روزانه به وسیله ثبت در سامانه مخصوص و تجزیه و تحلیل آن 

  .ب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   مسئول واحد درآمد    

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  

)مدیر مالی ( کسب دستور برنامه کار از مسئول مربوطه 

بررسی و نظارت مستمر بر نحوه فعالیت کارکنان واحد ترخیص و صندوق ها 

تهیه گزارش صندوق ها به صورت روزانه جهت ارائه به مسئول پذیرش و ترخیص 

ثبت و نگهداري کلیه اطالعات مربوط به درآمدهاي نقدي و غیرنقدي 

سیستم اطالع رسانی بیمارستان (   HISپیگیري و نظارت برحسن اجراي برنامه 

تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده براي بیماران 

کنترل کار صندوق ها در طول روز به صورت رندم 

پیگیري واریز وجه به حساب هاي مربوطه بانک در اول وقت اداري روز بعد 

پیگیري واریز وجوه کسري صندوق ها با گزارش مسئول درآمد از طریق حسابداري

تهیه درصد کسورات صندوق ها به صورت روزانه به وسیله ثبت در سامانه مخصوص و تجزیه و تحلیل آن 

سازمان دهی فعالیت هاي مربوطه به واحد درآمد و تقسیم مسئولیت 

کنترل استرداد ودایع دریافتی از بیماران 

ب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

word , excelـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي 

  بیمارستان

  ـ آشنائی با تعرفه هاي پرداختی پزشکان  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول واحد درآمد    : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  مدیر امور مالی :  سطح باالتر 

  ــــــ    :هـم سطح 

  ـــــــ :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

کسب دستور برنامه کار از مسئول مربوطه -1

بررسی و نظارت مستمر بر نحوه فعالیت کارکنان واحد ترخیص و صندوق ها -2

تهیه گزارش صندوق ها به صورت روزانه جهت ارائه به مسئول پذیرش و ترخیص -3

ثبت و نگهداري کلیه اطالعات مربوط به درآمدهاي نقدي و غیرنقدي -4

پیگیري و نظارت برحسن اجراي برنامه -5

تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده براي بیماران - 6

کنترل کار صندوق ها در طول روز به صورت رندم -7

پیگیري واریز وجه به حساب هاي مربوطه بانک در اول وقت اداري روز بعد -8

پیگیري واریز وجوه کسري صندوق ها با گزارش مسئول درآمد از طریق حسابداري-9

تهیه درصد کسورات صندوق ها به صورت روزانه به وسیله ثبت در سامانه مخصوص و تجزیه و تحلیل آن -10

سازمان دهی فعالیت هاي مربوطه به واحد درآمد و تقسیم مسئولیت -11

کنترل استرداد ودایع دریافتی از بیماران -12

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جان-13

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي 

بیمارستان  HISـ آشنایی با سیستم 

ـ آشنائی با تعرفه هاي پرداختی پزشکان  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: بعدي تاریخ بازنگري

و پیگیري جهت ارسال و گرفتن کسورات بعالوه آنالیز و 

   چک کردن اسناد بستري و سرپائی بیمـه هـاي تـأمین اجتمـاعی، خـدمات درمـانی و ارتـش و نامـه زدن و ارسـال بـه           

و حسابدار و ممیز جهت رفع اشکال و برگرداندن کسورات تا حد امکـان بـه کمـک    

پیگیري جهت رفع مشکل پرونده هاي مفقودي و یا جامانده در واحدهاي مختلف بیمارستان به خصوص پذیرش

ستخراج تعرفه هاي بیمه جهت کارکنان بیمه و نیز ارسال به منشی هاي درمانگاه

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

....و   HISو برنامه پذیرش و ترخیص

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   مسئول حسابرسی بیمه    

  دوسال: تجربه مورد نیاز  دیپلم 

  رئیس بیمارستان ، مدیر امور مالی 

  پرسنل حسابرسی بیمه   

و پیگیري جهت ارسال و گرفتن کسورات بعالوه آنالیز و  نگاريو نامه طرف قرارداد چک کردن اسناد بیمه هاي تکمیلی 

استخراج علت کسورات جهت تهیه گزارش کتبی به مالی

پیگیري پرونده هاي برگشتی از بیمه هاي تکمیلی جهت ارسال مجدد

طرف قرارداد بیمه هاي 

چک کردن اسناد بستري و سرپائی بیمـه هـاي تـأمین اجتمـاعی، خـدمات درمـانی و ارتـش و نامـه زدن و ارسـال بـه           

سازمان هاي بیمه و همچنین پیگیري جهت گرفتن کسورات

و حسابدار و ممیز جهت رفع اشکال و برگرداندن کسورات تا حد امکـان بـه کمـک    ) مقومین( تعامل با نمایندگان بیمه 

...، بخش ها و درمانگاه ها و

شرکت درجلسات سازمانهاي بیمه جهت آموزش و یا به روز کردن اطالعات 

پیگیري جهت رفع مشکل پرونده هاي مفقودي و یا جامانده در واحدهاي مختلف بیمارستان به خصوص پذیرش

...آموزش مراحل تکمیل نسخ بیمه به منشی هاي درمانگاه ها و

ستخراج تعرفه هاي بیمه جهت کارکنان بیمه و نیز ارسال به منشی هاي درمانگاه

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با کتاب تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی 

  ـ آشنائی کامل با مدارك بالینی پرونده ها 

  ـ توانائی در برنامه ریزي سیر تکمیلی مدارك از ابتدا تا انتها در کمترین زمان 

و برنامه پذیرش و ترخیص  word , excel , exemelآشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی   مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول حسابرسی بیمه     : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، مدیر امور مالی :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

پرسنل حسابرسی بیمه   : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

چک کردن اسناد بیمه هاي تکمیلی -1

استخراج علت کسورات جهت تهیه گزارش کتبی به مالی

پیگیري پرونده هاي برگشتی از بیمه هاي تکمیلی جهت ارسال مجدد-2

بیمه هاي از گرفتن چک -3

چک کردن اسناد بستري و سرپائی بیمـه هـاي تـأمین اجتمـاعی، خـدمات درمـانی و ارتـش و نامـه زدن و ارسـال بـه           -4

سازمان هاي بیمه و همچنین پیگیري جهت گرفتن کسورات

تعامل با نمایندگان بیمه -5

، بخش ها و درمانگاه ها و ستاريدفترپر

شرکت درجلسات سازمانهاي بیمه جهت آموزش و یا به روز کردن اطالعات - 6

پیگیري جهت رفع مشکل پرونده هاي مفقودي و یا جامانده در واحدهاي مختلف بیمارستان به خصوص پذیرش-7

آموزش مراحل تکمیل نسخ بیمه به منشی هاي درمانگاه ها و-8

ستخراج تعرفه هاي بیمه جهت کارکنان بیمه و نیز ارسال به منشی هاي درمانگاهمحاسبه و ا-9

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددـ  10

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با کتاب تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی 

ـ آشنائی کامل با مدارك بالینی پرونده ها 

ـ توانائی در برنامه ریزي سیر تکمیلی مدارك از ابتدا تا انتها در کمترین زمان 

آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي ـ 

  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

نسخ پاراکلینیکی تامین اجتماعی،  به رسیدگی

  .وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

متصدي رسیدگی به نسخ سرپائی تامین 
تاریخ تهیه   امور مالی  : واحد سازمانی

1
  دوسال: تجربه مورد نیاز  دیپلم 

  مسئول حسابرسی بیمه      مدیر امور مالی ،

رسیدگی متصدي رسیدگی به نسخ سرپایی پاراکلینیکی ارتش و خدمات ، متصدي

  ممیز پرونده هاي بالینی، حسابرس پرونده هاي بستري، متصدي تکمیل مدارك

.بستريصدور اسناد حسابداري طی گزارش درآمد بیماران 

.صدور اسناد حسابداري طی گزارش درآمد بیماران اورژانسی

.صدور قسمتی از اسناد حسابداري نامه هاي ارسال شده از پذیرش

.صدور اسناد حسابداري در بعضی از اوقات

.تعیین مغایرت ودایع بیماران

.انجام کارهاي متفرقه از طرف مدیریت مالی

وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ....و   HISو برنامه پذیرش و ترخیص  excelآشنائی با کامپیوتر و نرم افزار 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی   مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

متصدي رسیدگی به نسخ سرپائی تامین  :عنوان پست 

  اجتماعی

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور مالی ،:  سطح باالتر 

متصدي رسیدگی به نسخ سرپایی پاراکلینیکی ارتش و خدمات ، متصدي:  هـم سطح 

ممیز پرونده هاي بالینی، حسابرس پرونده هاي بستري، متصدي تکمیل مدارك

  ــــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

صدور اسناد حسابداري طی گزارش درآمد بیماران )1

صدور اسناد حسابداري طی گزارش درآمد بیماران اورژانسی)2

صدور قسمتی از اسناد حسابداري نامه هاي ارسال شده از پذیرش)3

صدور اسناد حسابداري در بعضی از اوقات)4

تعیین مغایرت ودایع بیماران)5

انجام کارهاي متفرقه از طرف مدیریت مالی)6

انجام سایر اموري که در حدود )7

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

آشنائی با کامپیوتر و نرم افزار ـ 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

پـاراکلینیکی تـامین اجتمـاعی،                       نسـخ   بـه  رسـیدگی 

اضافه نسخ بیمه خدمات درمانی وارتش به همراه پاراکلینیکها وتهیه دیسکت ارتش

هاي بستري وسرپائی به خدمات پزشکی جهت بیماربخش براي ادامه درمان

ارائه کسري پرونده هاي خدمات درمانی وارتش وتأمین اجتماعی جهت تکمیل وارائه پرونده هاي اصالحی بـه  

بیمه ارتش وخدمات

بررسی و استخراج کسورات از پرونده هاي مکسوره  بیمه جهت گزارش به مافوق 

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

متصدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپائی و     

  پاراکلینیکی ارتش و خدمات   
تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی 

1
  دو سال: تجربه مورد نیاز  دیپلم 

  مدیر امور مالی ، مسئول حسابرسی بیمه    

رسـیدگی  متصـدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپائی تـامین اجتمـاعی ، متصـدي        

  ممیز پرونده هاي بالینی، حسابرس پرونده هاي بستري، متصدي تکمیل مدارك

اضافه نسخ بیمه خدمات درمانی وارتش به همراه پاراکلینیکها وتهیه دیسکت ارتش

هاي بستري وسرپائی به خدمات پزشکی جهت بیماربخش براي ادامه درمان

ارائه کسري پرونده هاي خدمات درمانی وارتش وتأمین اجتماعی جهت تکمیل وارائه پرونده هاي اصالحی بـه  

درمانگاه ها وپزشکان جهت تکمیل مدارك 

بیمه ارتش وخدماتاسناد  پیگیري نسخه هاي کسري یا مفقودي درمانگاه ها در

بررسی و استخراج کسورات از پرونده هاي مکسوره  بیمه جهت گزارش به مافوق 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با مدارك بالینی پرونده ها 

  ....و   HISو برنامه پذیرش و ترخیص  excelآشنائی با کامپیوتر و نرم افزار

ـ توانائی بررسی پرونده ها با دقت و سرعت باال 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی   مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپائی و      : عنوان پست 

پاراکلینیکی ارتش و خدمات   

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور مالی ، مسئول حسابرسی بیمه    :  سطح باالتر 

متصـدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپائی تـامین اجتمـاعی ، متصـدي        :  هـم سطح 

ممیز پرونده هاي بالینی، حسابرس پرونده هاي بستري، متصدي تکمیل مدارك

  ــــــ: سطح پائین تر 

  :وظایف و مسئولیت ها 

اضافه نسخ بیمه خدمات درمانی وارتش به همراه پاراکلینیکها وتهیه دیسکت ارتش حذف و-1

هاي بستري وسرپائی به خدمات پزشکی جهت بیماربخش براي ادامه درمان ارائه پرونده جستجو و-2

ارائه کسري پرونده هاي خدمات درمانی وارتش وتأمین اجتماعی جهت تکمیل وارائه پرونده هاي اصالحی بـه   جستجو و-3

درمانگاه ها وپزشکان جهت تکمیل مدارك 

پیگیري نسخه هاي کسري یا مفقودي درمانگاه ها در-4

بررسی و استخراج کسورات از پرونده هاي مکسوره  بیمه جهت گزارش به مافوق -5

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد- 6

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با مدارك بالینی پرونده ها 

آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارـ 

ـ توانائی بررسی پرونده ها با دقت و سرعت باال  

  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: بازنگري بعديتاریخ 

متصـدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپائی تـامین اجتمـاعی ، متصـدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپایی پـاراکلینیکی ارتـش و               

  

چارت کردن کپی گرفتن ازمدارك پرونده و

 ( ...

  .ئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

متصدي رسیدگی به نسـخ پـاراکلینیکی   
تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی 

1
  دوسال: تجربه مورد نیاز  دیپلم 

  مدیر امور مالی ، مسئول حسابرسی بیمه   

متصـدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپائی تـامین اجتمـاعی ، متصـدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپایی پـاراکلینیکی ارتـش و               

  خدمات ، ممیز پرونده هاي بالینی، حسابرس پرونده هاي بستري، متصدي تکمیل مدارك

کپی گرفتن ازمدارك پرونده و :مدارك ارسالی به بیمه تکمیلی تکمیل نمودن قسمتی از

... ) اعتراضی یا مطالباتی و ( تحویل اسناد به بیمه ها و پیگیري نامه هاي ارسالی 

...)نوارقلب و پاراکلینیک ها و( رسیدگی به بیمه هاي سرپائی تأمین اجتماعی

اسناد تأمین اجتماعی یا مفقودي درمانگاه ها در پیگیري نسخه هاي کسري و

ئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظایف و مس

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با مدارك بالینی پرونده ها 

  ....و   HISو برنامه پذیرش و ترخیص   excelآشنائی با کامپیوتر و نرم افزار 

و تاریخ  امضاء  خانوادگی نام و نام  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی   مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي رسیدگی به نسـخ پـاراکلینیکی    : عنوان پست 

  تامین اجتماعی    

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور مالی ، مسئول حسابرسی بیمه   :  سطح باالتر 

متصـدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپائی تـامین اجتمـاعی ، متصـدي رسـیدگی بـه نسـخ سـرپایی پـاراکلینیکی ارتـش و               :  هـم سطح 

خدمات ، ممیز پرونده هاي بالینی، حسابرس پرونده هاي بستري، متصدي تکمیل مدارك

  ـــــ: سطح پائین تر 

  :وظایف و مسئولیت ها 

تکمیل نمودن قسمتی از رسیدگی و-1

تحویل اسناد به بیمه ها و پیگیري نامه هاي ارسالی -2

رسیدگی به بیمه هاي سرپائی تأمین اجتماعی-3

پیگیري نسخه هاي کسري و-4

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مس-5

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با مدارك بالینی پرونده ها 

آشنائی با کامپیوتر و نرم افزار ـ 

  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

سرپایی پاراکلینیکی ارتش و خدمات ، متصدي رسیدگی به نسخ سرپائی تامین اجتماعی ، متصدي رسیدگی به نسخ 

  نسخ پاراکلینیکی تامین اجتماعی، ممیز پرونده هاي بالینی، متصدي تکمیل مدارك

سـاعت کلیـه    6از کمتـر  حسابرسی کلیه پرونده هاي بالینی جاري دربیمارستان ازجمله بیماران بسـتري داراي تخـت و  

ردیف یک مکسوره مطرح در

ممیـزي   تفکیک لیست هاي جاري صندوق هاي مختلف جهت ارائه به سازمانهاي ذیربط به منظور حسابرسـی و 

 ارائه صورت حسابها وتهیه ترازهاي مربوطه به منظور پرداخت قدرالسهم پزشـکان و 

 بهبـود  و )ناشی ازعدم توجه همکاران ترخیص

 کدهاي مربوطه که توسـط همکـاران واحدپـذیرش و   

(

کنترل ، تکمیل مدارك دسته بندي پرونده هاي بیمه تـامین اجتمـاعی ، خـدمات درمـانی و ارتـش جهـت تحویـل بـه         

اربـاب   درصورت عدم حضور ایشان دررابطـه بـا  

 همکاري همه جانبـه بـا   نیز رجوع وپاسخگویی برخی ازموارد درخواستی توسط نمایندگان مقیم ومستقر دربیمارستان و

  .که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  ....و   HISو برنامه پذیرش و ترخیص

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   حسابرس پرونده هاي بستري    

  یک سال: تجربه مورد نیاز  دیپلم 

  مدیر امور مالی ، مسئول حسابرسی بیمه    

متصدي رسیدگی به نسخ سرپائی تامین اجتماعی ، متصدي رسیدگی به نسخ 

نسخ پاراکلینیکی تامین اجتماعی، ممیز پرونده هاي بالینی، متصدي تکمیل مدارك

حسابرسی کلیه پرونده هاي بالینی جاري دربیمارستان ازجمله بیماران بسـتري داراي تخـت و  

)تأمین اجتماعی،خدمات درمانی،ارتش

مکسوره مطرح در پیگیري کلیه پرونده هاي ارائه نشده ازجانب ترخیص بیماران و

تفکیک لیست هاي جاري صندوق هاي مختلف جهت ارائه به سازمانهاي ذیربط به منظور حسابرسـی و 

ارائه صورت حسابها وتهیه ترازهاي مربوطه به منظور پرداخت قدرالسهم پزشـکان و  گلوبال هاي جاري و

ناشی ازعدم توجه همکاران ترخیص ( کسورات بهبود موازنه کلیه صورت حسابهاي جاري وعیب یابی نواقص و

کیفیت صورت هاي مالی

کدهاي مربوطه که توسـط همکـاران واحدپـذیرش و   ) REPLACE(بصورت سی دي وویرایش 

)در لیست برطرف نمودن اشکاالت مزبور( ترخیص که به اشتباه ثبت شده باشد

کنترل ، تکمیل مدارك دسته بندي پرونده هاي بیمه تـامین اجتمـاعی ، خـدمات درمـانی و ارتـش جهـت تحویـل بـه         

درصورت عدم حضور ایشان دررابطـه بـا   )واحدحسابرسی بیمه( برخی ازامورمربوط به مسئول مستقیم اتاق

رجوع وپاسخگویی برخی ازموارد درخواستی توسط نمایندگان مقیم ومستقر دربیمارستان و

) مسئولین سازمانی وفراسازمانی

که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ توانائی آنالیز و حسابرسی پرونده ها و ترازگیري آن با دقت باال

و برنامه پذیرش و ترخیص  word , excel , exemelآشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی   مدیر امور مالی  

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

حسابرس پرونده هاي بستري     : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور مالی ، مسئول حسابرسی بیمه    :  سطح باالتر 

متصدي رسیدگی به نسخ سرپائی تامین اجتماعی ، متصدي رسیدگی به نسخ :  هـم سطح 

نسخ پاراکلینیکی تامین اجتماعی، ممیز پرونده هاي بالینی، متصدي تکمیل مدارك به رسیدگی متصدي

  ــــــــــ: سطح پائین تر 

  :وظایف و مسئولیت ها 

حسابرسی کلیه پرونده هاي بالینی جاري دربیمارستان ازجمله بیماران بسـتري داراي تخـت و  -1

تأمین اجتماعی،خدمات درمانی،ارتش( بیمه ها

پیگیري کلیه پرونده هاي ارائه نشده ازجانب ترخیص بیماران و-2

تفکیک لیست هاي جاري صندوق هاي مختلف جهت ارائه به سازمانهاي ذیربط به منظور حسابرسـی و  تهیه و-3

صورت حسابها

گلوبال هاي جاري و ت وآنالیزخدما-4

پیراپزشکان دردونسخه

موازنه کلیه صورت حسابهاي جاري وعیب یابی نواقص و-5

کیفیت صورت هاي مالی

 تهیه گزارش هاي الزم- 6

ترخیص که به اشتباه ثبت شده باشد

کنترل ، تکمیل مدارك دسته بندي پرونده هاي بیمه تـامین اجتمـاعی ، خـدمات درمـانی و ارتـش جهـت تحویـل بـه         -7

نمایندگان محترم 

برخی ازامورمربوط به مسئول مستقیم اتاق انجام-8

رجوع وپاسخگویی برخی ازموارد درخواستی توسط نمایندگان مقیم ومستقر دربیمارستان و

مسئولین سازمانی وفراسازمانی ( مسئولین

که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري -9

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی آنالیز و حسابرسی پرونده ها و ترازگیري آن با دقت باال

آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي ـ 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

متصدي رسیدگی به نسخ سرپائی تامین اجتماعی ، متصدي رسیدگی به نسـخ سـرپایی پـاراکلینیکی ارتـش و خـدمات ،      

  نسخ پاراکلینیکی تامین اجتماعی، ممیز پرونده هاي بالینی، حسابرس پرونده هاي بستري

  .تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   متصدي تکمیل مدارك     

  یک سال: تجربه مورد نیاز  دیپلم 

  مدیر امور مالی ، مسئول حسابرسی بیمه   

متصدي رسیدگی به نسخ سرپائی تامین اجتماعی ، متصدي رسیدگی به نسـخ سـرپایی پـاراکلینیکی ارتـش و خـدمات ،      

نسخ پاراکلینیکی تامین اجتماعی، ممیز پرونده هاي بالینی، حسابرس پرونده هاي بستري

پرونده ها 

تهیه کپی ومدارك مثبته بخشی ازبیمه هاي تکمیلی

پیگیري فاکتور هاي خرید دارو و لوازم مصرفی و تطبیق با مندرجات پرونده 

پیگیري و بررسی کسورات بیمه هاي تکمیلی 

تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با مدارك بالینی پرونده ها 

  ـ توانائی بررسی و تکمیل مدارك با سرعت و دقت باال

  ـ آشنائی با برنامه و دستگاه اسکنر 

و تاریخ  امضاء  خانوادگینام و نام   عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی   مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي تکمیل مدارك      : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر امور مالی ، مسئول حسابرسی بیمه   :  سطح باالتر 

متصدي رسیدگی به نسخ سرپائی تامین اجتماعی ، متصدي رسیدگی به نسـخ سـرپایی پـاراکلینیکی ارتـش و خـدمات ،      :  هـم سطح 

نسخ پاراکلینیکی تامین اجتماعی، ممیز پرونده هاي بالینی، حسابرس پرونده هاي بستريبهرسیدگیمتصدي

  ــــــــ :سطح پائین تر 

  :وظایف و مسئولیت ها 

پرونده ها چارت مجدد -1

تهیه کپی ومدارك مثبته بخشی ازبیمه هاي تکمیلی-2

پیگیري فاکتور هاي خرید دارو و لوازم مصرفی و تطبیق با مندرجات پرونده -3

پیگیري و بررسی کسورات بیمه هاي تکمیلی -4

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي -5

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با مدارك بالینی پرونده ها 

ـ توانائی بررسی و تکمیل مدارك با سرعت و دقت باال

ـ آشنائی با برنامه و دستگاه اسکنر 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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ترخیصوحسابداريپذیرشمسئول: پستعنوان

  بیماران

: تاریخ تهیه   امور مالی  : واحد سازمانی 

1/3/92  
  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي
  سال سه: تجربه مورد نیاز   دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  مدیر امور مالی رئیس بیمارستان ،:  سطح باالتر 

  ـــ:  هـم سطح 

  متصدي پذیرش ، حسابدار ترخیص بیماران : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

مدیر امور مالی  کسب خط مشی اجرائی وبرنامه دستورالعمل از-1

تقسیم کاربین پرسنل حیطه نظارت وارائه راهنمائی هاي الزم-2

اخذ آمار و اطالعات الزم از ظرفیت پـذیرش بیمارسـتان و نظـارت و همـاهنگی و اقـدام بـه پـذیرش بیمـار براسـاس          -3

دستورالعمل ها و گردش کار بیمارستان 

نظارت در صدور قبض و تکمیل فرم هاي الزم و تشکیل و تکمیل پرونـده و همـاهنگی و اقـدام بـراي تعیـین و تادیـه       -4

عمال کنترل هاي الزم در این زمینه و همچنین هماهنگی بـراي تعـدیل ودیعـه بیمـاران بـا      میزان ودایع پرداختنی و ا

کسب مقامات مجاز 

. نظارت و هماهنگی براي پذیرش بیمارانی که تحت پوشش انواع بیمه هستند -5

ت هـاي  نظارت و همکاري در تهیه لیست ها و آمار و گزارشات الزم در زمینه شغل مورد تصدي و ارسال آن بـه قسـم  - 6

ذیربط و هماهنگی و اقدام براي اصالح موارد مغایر

نظارت در تشکیل پرونده و تنظیم اوراق و اسناد و مدارك براي کلیه بیمـاران بسـتري شـده در بخـش هـاي مختلـف       -7

بیمارستان 

ت اعمال نظارت وکنترل ازطریق کاربینی وبررسی اسناد ومدارك وصورتحسـابهاي مـورد اقـدام ورفـع نقـایص ومغـایر      -8

احتمالی

ایجاد هماهنگی بین حسابداري ترخیص باسایر فعالیتهاي امورمالی -9

توجـه  تعرفه هاي جاري بیمارسـتان بـا  مقررات ودستورالعمل ها وقوانین ولحاظ انطباق بارسیدگی به اسناددرآمد از-10

به مستندات

یضیها درحدود اختیارات تفوگواهیمفاصا حسابها وصورتحسابها وامضاء اسناد و-11

امورمالیهاي بیماران به امور رسیدگی وارسال اسناد و صورتحساب-12

این رابطهارائه گزارش درپیگیري درمورد صورتحسابهاي تسویه نشده و-13

کنترل محاسبات انجام شده درخصوص تهیه صورتحسابهاي بیماران وتأیید صورتحسابها-14

به بیماران درباره صورتحسابهاي تنظیمیجوابگوئی کنترل واعمال نظر جهت تشکیل پرونده بیماران و-15

بیماران ومدیریت بیمارستانرابط قسمت حسابداري ترخیص باپزشکان وهماهنگ کننده و-16

  تنظیم صورتحساب بیماران برحسب موردتهیه وهمکاري در-17
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راهنمایی وپاسخ الزم به بیماران بیمه شده جهت دریافت هزینه درمان ازسازمانهاي مربوطه

  .یتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

همکاري درتهیه صورتحساب طرف قرارداد بیمارستان

ان ترخیصیاستعالم ازبخشهاي مختلف بیمارستان درمورد بیمار

همکاري درتهیه صورتحساب پزشکان جهت بیماران ترخیصی

راهنمایی وپاسخ الزم به بیماران بیمه شده جهت دریافت هزینه درمان ازسازمانهاي مربوطه

مدارك اسناد و و مراقبت درحفظ اسرار

انجام اموراداري کارکنان حیطه نظارت

یتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گرددمسئول اموري که درحدود وظایف و

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با تهیه گزارشات و آمارهاي مرتبط با فعالیت هاي شغل مورد تصدي 

  ـ آشنائی نسبی با اصول حسابداري عمومی 

  ـ آشنائی کافی با سیستم اطالعاتی مورد عمل در عرصه حسابداري ترخیص بیماران 

  ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه

  ـ آشنائی با تعرفه هاي مورد عمل در انواع بیمه 

  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

همکاري درتهیه صورتحساب طرف قرارداد بیمارستان-18

استعالم ازبخشهاي مختلف بیمارستان درمورد بیمار-19

همکاري درتهیه صورتحساب پزشکان جهت بیماران ترخیصی-20

راهنمایی وپاسخ الزم به بیماران بیمه شده جهت دریافت هزینه درمان ازسازمانهاي مربوطه-21

مراقبت درحفظ اسرار-22

انجام اموراداري کارکنان حیطه نظارت-23

اموري که درحدود وظایف و ـ انجام سایر 20

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با امور پذیرش 

ـ آشنائی با تهیه گزارشات و آمارهاي مرتبط با فعالیت هاي شغل مورد تصدي 

ـ آشنائی نسبی با اصول حسابداري عمومی 

ـ آشنائی کافی با سیستم اطالعاتی مورد عمل در عرصه حسابداري ترخیص بیماران 

ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه

ـ آشنائی با تعرفه هاي مورد عمل در انواع بیمه 

  ـ آشنائی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

آموزش حضوري و تلفنی به منشی ها راجع به امور مالی پرونده و دادن آخرین اطالعات مالی پرونده به آنها

کنترل و مطابقت صورتحساب هاي تنظیمی با تعرفه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وبیمه هـاي طـرف   

اعالم و گزارش عدم ثبت خدمات ارائه شده از سوي پزشکان و پاراکلینیک ها در بخش 

ل صورتحساب ها یا دستورالعمل هاي صادره از سوي ریاست محترم بیمارستان 

تنظیم و تفکیک لیست پرونده هاي بیماران ترخیص شده بر اساس انواع بیمه ها و آزاد 

و بستري در کامپیوتر بر مبناي دستورات ریاست محترم بیمارسـتان  

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   حسابدار ترخیص بیماران 

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  ی ، مسئول پذیرش و حسابداري ترخیص بیماران

  حسابدار ترخیص بیماران ، متصدي پذیرش

حساب پرونده بیماران هنگام ترخیص و دادن ریز صورتحساب به بیماران

هماهنگی با بخش ها و پاراکلینیک ها و رفع اشکالت پرونده 

آموزش حضوري و تلفنی به منشی ها راجع به امور مالی پرونده و دادن آخرین اطالعات مالی پرونده به آنها

  رسی پرونده آموزش به افراد جدید جهت حساب

حسابرسی و کنترل صورتحساب هاي بیماران قبل از ترخیص

کنترل و مطابقت صورتحساب هاي تنظیمی با تعرفه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وبیمه هـاي طـرف   

اعالم و گزارش عدم ثبت خدمات ارائه شده از سوي پزشکان و پاراکلینیک ها در بخش 

ل صورتحساب ها یا دستورالعمل هاي صادره از سوي ریاست محترم بیمارستان 

تنظیم و تفکیک لیست پرونده هاي بیماران ترخیص شده بر اساس انواع بیمه ها و آزاد 

چک نمودن قفل آخر پرونده ها 

همکاري و هماهنگی با سایر پرسنل قسمت 

و بستري در کامپیوتر بر مبناي دستورات ریاست محترم بیمارسـتان   ثبت مبالغ جدید هزینه هاي درمانی اعم از سرپایی

بر اساس تعرفه وزارت بهداشت 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با اصول حسابداري عمومی 

  ـ آشنائی کافی با سیستم اطالعاتی مورد عمل در عرصه حسابداري ترخیص بیماران 

  ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه

  ـ آشنائی با تعرفه هاي مورد عمل در انواع بیمه 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

حسابدار ترخیص بیماران : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

ی ، مسئول پذیرش و حسابداري ترخیص بیمارانمدیر امور مال:  سطح باالتر 

حسابدار ترخیص بیماران ، متصدي پذیرش:  هـم سطح 

  ــــ: سطح پائین تر 

:مسئولیت ها وظایف و 

حساب پرونده بیماران هنگام ترخیص و دادن ریز صورتحساب به بیماران.1

هماهنگی با بخش ها و پاراکلینیک ها و رفع اشکالت پرونده .2

آموزش حضوري و تلفنی به منشی ها راجع به امور مالی پرونده و دادن آخرین اطالعات مالی پرونده به آنها.3

آموزش به افراد جدید جهت حساب.4

حسابرسی و کنترل صورتحساب هاي بیماران قبل از ترخیص.5

کنترل و مطابقت صورتحساب هاي تنظیمی با تعرفه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وبیمه هـاي طـرف   .6

قرارداد

اعالم و گزارش عدم ثبت خدمات ارائه شده از سوي پزشکان و پاراکلینیک ها در بخش .7

ل صورتحساب ها یا دستورالعمل هاي صادره از سوي ریاست محترم بیمارستان مطابقت و کنتر.8

تنظیم و تفکیک لیست پرونده هاي بیماران ترخیص شده بر اساس انواع بیمه ها و آزاد .9

چک نمودن قفل آخر پرونده ها .10

همکاري و هماهنگی با سایر پرسنل قسمت .11

ثبت مبالغ جدید هزینه هاي درمانی اعم از سرپایی.12

بر اساس تعرفه وزارت بهداشت 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد.13

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با اصول حسابداري عمومی 

ـ آشنائی کافی با سیستم اطالعاتی مورد عمل در عرصه حسابداري ترخیص بیماران 

ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه

ـ آشنائی با تعرفه هاي مورد عمل در انواع بیمه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: بازنگري بعديتاریخ 

براسـاس  ان سـرپائی و بسـتري   اقـدام بـه پـذیرش بیمـار    

صدورقبض وتکمیل فرمهاي الزم وتشکیل وتکمیل پرونده وهماهنگی واقدام براي تعیین وتأییدیه میزان ودایع پرداختی 

همچنین هماهنگی براي تعدیل ودیعه بیماران باکسب موافقت مقامات مجاز

اقـدام بـراي    بخشهاي مختلف باهماهنگی قبلی مسئوالن ذیـربط وهمـاهنگی و  

اعـزام   تماس بامسئوالن بخشها بـه منظـور  

اقدام بـراي   و هماهنگی ارسال آن به قسمتهاي ذیربط و

  .انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   متصدي پذیرش 

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  ی ، مسئول پذیرش و حسابداري ترخیص بیماران

  حسابدار ترخیص بیماران ، متصدي پذیرش

اقـدام بـه پـذیرش بیمـار     ظرفیـت پـذیرش بیمارسـتان و    اطالعـات الزم از 

دستورالعمل هاي گردش کاردربیمارستان

صدورقبض وتکمیل فرمهاي الزم وتشکیل وتکمیل پرونده وهماهنگی واقدام براي تعیین وتأییدیه میزان ودایع پرداختی 

همچنین هماهنگی براي تعدیل ودیعه بیماران باکسب موافقت مقامات مجاز الزم دراین زمینه و

.اقدام براي پذیرش بیمارانی که تحت پوشش انواع بیمه هستند

بخشهاي مختلف باهماهنگی قبلی مسئوالن ذیـربط وهمـاهنگی و   راهنمایی بیماران براي بستري شدن در

تماس بامسئوالن بخشها بـه منظـور   هماهنگی و بخشهاي مختلف و کسب اطالع از ظرفیت پذیرش در

بیمارجهت بستري شدن واقدام به اعزام بیماربه بخشهاي مختلف

ارسال آن به قسمتهاي ذیربط و گزارشات الزم درزمینه شغل موردتصدي و

انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با صدور قبض و تهیه لیست و آمار و گزارشات 

  ـ  آشنایی با گردش کار پذیرش در بیمارستان 

  ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

متصدي پذیرش : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

ی ، مسئول پذیرش و حسابداري ترخیص بیمارانمدیر امور مال:  سطح باالتر 

حسابدار ترخیص بیماران ، متصدي پذیرش:  هـم سطح 

  ــــ: سطح پائین تر 

:ها وظایف و مسئولیت 

اطالعـات الزم از  و اخذ آمـار -1

دستورالعمل هاي گردش کاردربیمارستان

صدورقبض وتکمیل فرمهاي الزم وتشکیل وتکمیل پرونده وهماهنگی واقدام براي تعیین وتأییدیه میزان ودایع پرداختی -2

الزم دراین زمینه و اعمال کنترلهاي و

اقدام براي پذیرش بیمارانی که تحت پوشش انواع بیمه هستند هماهنگی و-3

راهنمایی بیماران براي بستري شدن در-4

وقت ونوبتتعیین 

کسب اطالع از ظرفیت پذیرش در پیگیري و-5

بیمارجهت بستري شدن واقدام به اعزام بیماربه بخشهاي مختلف

گزارشات الزم درزمینه شغل موردتصدي و و آمار تهیه لیستها و- 6

مغایر اصالح موارد

انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد-7

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با صدور قبض و تهیه لیست و آمار و گزارشات 

ـ  آشنایی با گردش کار پذیرش در بیمارستان 

ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 
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  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

کلیه وسایل بخش ها از قبیل وسایل و تجهیزات پزشکی و وسایل اداري و تأسیساتی به صورت عینی رویت و گزارش     

         براي تمامی اجناس فروخته شـده از بیمارسـتان بـه بیـرون و پرسـنل صورتجلسـه نوشـته میشـود و بـه قسـمت مـالی            

.تمامی اجناس شماره اموال خورده و از انبار خارج شده و به  اموال قسمتها در سیستم اموال اضافه می شود

.د وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   جمعداري اموال 

1   سالدو : تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  

. جهت کلیه اجناس و وسایل سرمایه اي کد اموال زده می شود

کلیه وسایل بخش ها از قبیل وسایل و تجهیزات پزشکی و وسایل اداري و تأسیساتی به صورت عینی رویت و گزارش     

براي تمامی اجناس فروخته شـده از بیمارسـتان بـه بیـرون و پرسـنل صورتجلسـه نوشـته میشـود و بـه قسـمت مـالی            

تمامی اجناس شماره اموال خورده و از انبار خارج شده و به  اموال قسمتها در سیستم اموال اضافه می شود

د وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدو

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزار هاي مربوطه 

  ـ آشنائی با نحوه ثبت شماره اموال 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

جمعداري اموال  مسئول :عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  مدیر امور مالی :  سطح باالتر 

  ـــــــ:  هـم سطح 

  ــــــ :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

جهت کلیه اجناس و وسایل سرمایه اي کد اموال زده می شود-1

کلیه وسایل بخش ها از قبیل وسایل و تجهیزات پزشکی و وسایل اداري و تأسیساتی به صورت عینی رویت و گزارش     -2

. تهیه می شود

براي تمامی اجناس فروخته شـده از بیمارسـتان بـه بیـرون و پرسـنل صورتجلسـه نوشـته میشـود و بـه قسـمت مـالی            -3

. داده می شود

تمامی اجناس شماره اموال خورده و از انبار خارج شده و به  اموال قسمتها در سیستم اموال اضافه می شود-4

تهیه صورتجلسه -5

انجام سایر اموري که در حدو- 6

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزار هاي مربوطه 

ـ آشنائی با نحوه ثبت شماره اموال 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  1/8/99 :تاریخ بازنگري بعدي

کسب اطالع از حضور پزشـکان در بیمارسـتان از طریـق مسـئول درمانگـاه هـا و لیسـت برنامـه پزشـکان درمانگـاه و           

  هماهنگی با انتظامات به طور مستمر جهت راهنمایی مراجعان و یا پاسخگوئی به بخش ها و مسئوالن بیمارستان 

استفاده از خـدمات پزشـکی بیمارسـتانی و    

همچنین ارائه اطالعات مورد نیاز آنان از قبیل محل بستري بیمار در بخش هاي مربوطه و یـا نشـانی مطـب پزشـکان     

می بیماران و ترخیص شدگان در برنامه کامپیوتري و پاسخگوئی به مراجعان و یا پزشکان 

هماهنگی با مسئوالن بخش ها جهت کسب اطالع از وضعیت بیمار و یا پی گیري هـائی کـه بایـد بسـتگان وي انجـام      

.سئولیتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   امور مالی  :  واحد سازمانی   متصدي اطالعات   

1   سال یک: تجربه مورد نیاز   سیکل

  ی ، مسئول پذیرش و حسابداري ترخیص بیماران

کسب اطالع از حضور پزشـکان در بیمارسـتان از طریـق مسـئول درمانگـاه هـا و لیسـت برنامـه پزشـکان درمانگـاه و           

هماهنگی با انتظامات به طور مستمر جهت راهنمایی مراجعان و یا پاسخگوئی به بخش ها و مسئوالن بیمارستان 

استفاده از خـدمات پزشـکی بیمارسـتانی و    راهنمایی ارباب رجوع به بخش ها و قسمت هاي مختلف بیمارستان جهت 

همچنین ارائه اطالعات مورد نیاز آنان از قبیل محل بستري بیمار در بخش هاي مربوطه و یـا نشـانی مطـب پزشـکان     

معالج و نظایر آن و ثبت مشخصات آنها در صورت امکان و لزوم 

اخذ و ابالغ پیام ها از طریق دستگاه پیج به طور مستمر 

می بیماران و ترخیص شدگان در برنامه کامپیوتري و پاسخگوئی به مراجعان و یا پزشکان 

هماهنگی با مسئوالن بخش ها جهت کسب اطالع از وضعیت بیمار و یا پی گیري هـائی کـه بایـد بسـتگان وي انجـام      

دهند و ارائه راهنمائی هاي الزم در این مورد 

سئولیتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که درحدود وظایف وم

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با کاربري کامپیوتر در زمینه ورود و خروج اطالعات ساده 

ـ داشتن حسن سلوك و برخورداري از رفتار مودبانه و مسئوالنه در قبال ارباب رجوع 

امضاء  نام و نام خانوادگی  پست سازمانیعنوان 

  محمد رجائی  مدیر امور مالی  

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي اطالعات   : عنوان پست 

سیکل: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

ی ، مسئول پذیرش و حسابداري ترخیص بیمارانمدیر امور مال:  سطح باالتر 

  ـــــــ:  هـم سطح 

  ــــــــ: سطح پائین تر 

  :وظایف و مسئولیت ها 

کسب اطالع از حضور پزشـکان در بیمارسـتان از طریـق مسـئول درمانگـاه هـا و لیسـت برنامـه پزشـکان درمانگـاه و           -1

هماهنگی با انتظامات به طور مستمر جهت راهنمایی مراجعان و یا پاسخگوئی به بخش ها و مسئوالن بیمارستان 

راهنمایی ارباب رجوع به بخش ها و قسمت هاي مختلف بیمارستان جهت -2

همچنین ارائه اطالعات مورد نیاز آنان از قبیل محل بستري بیمار در بخش هاي مربوطه و یـا نشـانی مطـب پزشـکان     

معالج و نظایر آن و ثبت مشخصات آنها در صورت امکان و لزوم 

اخذ و ابالغ پیام ها از طریق دستگاه پیج به طور مستمر -3

می بیماران و ترخیص شدگان در برنامه کامپیوتري و پاسخگوئی به مراجعان و یا پزشکان مشاهده اسا-4

هماهنگی با مسئوالن بخش ها جهت کسب اطالع از وضعیت بیمار و یا پی گیري هـائی کـه بایـد بسـتگان وي انجـام      -5

دهند و ارائه راهنمائی هاي الزم در این مورد 

انجام سایر اموري که درحدود وظایف وم- 6

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با کاربري کامپیوتر در زمینه ورود و خروج اطالعات ساده 

ـ داشتن حسن سلوك و برخورداري از رفتار مودبانه و مسئوالنه در قبال ارباب رجوع 

  

عنوان   مسئول مربوطه

مدیر امور مالی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه   پرستاري : واحد سازمانی   مترون  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  هشت سال : تجربه مورد نیاز   لیسانس پرستاري:سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان  ، :  سطح باالتر 

  ــــ:   هـم سطح 

سوپروایزر، سرپرستار ، سرپرست اتاق زایمان ، پرستار ، ماما ، کاردان اتاق عمل ، کاردان بیهوشی ، تکنسین اتاق عمل،   : سطح پائین تر 

  تکنسین بیهوشی ، بهیار ، کمک بهیار ، منشی 

  : وظایف و مسئولیت ها  

اداره واحـد پرسـتاري مرکـز    پرسـتاري اسـت کـه    درمـانی و توانبخشـی،  در مراکز بهداشتی،) مترون(مدیر خدمات پرستاري

.مربوطه را به عهده دارد

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاري با تکیه بر رعایـت منشـور حقـوق مـددجو و مبتنـی برآفرینـد       عالوه بر وظایف عمومی،

  :پرستاري و استانداردهاي مراقبتی به شرح ذیل می باشد

  .عالیت هاي ارائه خدمات مددجویانـ برنامه ریزي در زمینه هاي ارتقاء کیفی و بهبود مستمر ف1

  ـ گردآوري اطالعات از2

  ،گـزارش حسابرسـی پرسـتاري   ،گزارشـات ماهیانـه و سـالیانه   ،نوع فعالیـت ،هدف،نمودار سازمانی مصوب:ـ مرکز شامل

  .پرونده هاي کارکنان،مصاحبه با کارکنان

  .شدهخدمات ارائه ،نیاز مراقبتی،برحسب نوع مسمتري:ـ مددجویان

تکنسین ها و کاردان هاي اطاق عمل و هوشبري و سایر کادر کمک بهیاران،بهیاران،پرستاران،:ـ منابع شامل نیروي انسانی

  .امکانات و تجهیزاتساختار فیزیکی،)وابسته

  .ـ شرکت فعال در نهادهاي سیاست گذاري و دیگر کمیته هاي درون سازمانی3

مبتنی بر نیازهـا جهـت تـامین حفـظ و ارتقـاء سـطح سـالمت و رفـاه         )دراز مدتمدت، میانکوتاه مدت،(ـ تعیین اهداف4

  .بیمار با توجه به خط مشی هاي مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربطاجتماعی مددجو،

  .ـ تعیین خط مشی و اتخاذ روش هاي مناسب و تعیین جدول زمان بندي براي رسیدن به اهداف مورد نظر5

کنتـرل و نظـارت   پژوهشـی، آموزشـی، (زي جهت تشکیل و شرکت در کمیته هاي خاص با شرح وظایف مدونـ برنامه ری6

  . . . )کنترل عفونت و 

ـ ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظـور دسـتیابی بـه اهـداف     7

  .مورد نظر

  .آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیري ـ تدوین و اجراي برنامه هاي8

  .درمانی و توانبخشی مرکزـ ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه هاي بهداشتی،9

  .ـ جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز براي دستیابی به اهداف10

  .ـ ایجاد هماهنگی در برنامه هاي آموزشی بالینی دانشجویان گروه هاي پرستاري11

  .ـ مشارکت درتنظیم بودجه جهت فعالیت هاي مرکز12

  .ـ تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري13

  .ـ مشارکت در طرح هاي پژوهشی14

  ).کنترل عفونت(ـ برنامه ریزي و پیشنهاد جهت پیشگیري از عفونت15

  .سایر واحدهاي ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي کارکنان پرستاري ـ انجام برنامه ریزي و همکاري با16
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  .ـ ارائه راهکارهاي اساسی در برنامه ریزي جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاري سایر واحدهاي ذیربط

  .نداردهاي علمیـ تعیین برآورد سطوح مختلف نیروي انسانی مورد نیاز بخش هاي پرستاري براساس استا

  .ـ تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردي در رده هاي مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

  

  .معرفی آنها به کارگزینی جهت به کار گیري 

  .ـ پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهاي ذیربط

  . . . .ارائه الگوي مناسب پرستاري با بر قراري ارتباط موثر،عملکرد مطلوب،حسن رفتار شغلی و 

  .گروه پرستاري) تشویق و تنبیه(ـ اتخاذ تدابیر الزم و ارائه راهکارهاي اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان

تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکالت واحدهاي ذیربط با بهره مندي از فن آوري هاي علمـی  

  .آشنا سازي پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مشی ها

  .از جانب مافوق ارجاع گردد

  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 
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ـ ارائه راهکارهاي اساسی در برنامه ریزي جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاري سایر واحدهاي ذیربط

ـ تعیین برآورد سطوح مختلف نیروي انسانی مورد نیاز بخش هاي پرستاري براساس استا

ـ تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردي در رده هاي مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

  .ـ به کار گیري نیروي انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت هاي مختلف کاري

معرفی آنها به کارگزینی جهت به کار گیري ـ پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صالحیت دار و 

ـ پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهاي ذیربط

  .کارکنان گروه پرستاري. . . ـ تصمیم گیري در مورد مرخصی ها،ماموریت ها و 

  .ـ رهبري و هدایت واحدهاي ذیربط در جهت تحقق اهداف  سازمانی

ارائه الگوي مناسب پرستاري با بر قراري ارتباط موثر،عملکرد مطلوب،حسن رفتار شغلی و 

ـ اتخاذ تدابیر الزم و ارائه راهکارهاي اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان

  .ـ اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکالت واحدهاي ذیربط با بهره مندي از فن آوري هاي علمـی  

آشنا سازي پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مشی ها:ـ تامین نیازها آموزشی کارکنان شامل

از جانب مافوق ارجاع گرددـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت کامل وظایف بخش ها و درمانگاه ها و وظایف کادر پرستاري در سطوح مختلف 

  ستی ـ توانائی برنامه ریزي و هدایت امور پرستاري و همچنین آشنائی با اصول سرپر

  ـ توانائی تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات الزم در حیطه وظایف مترتبه شغل

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    ناصري نیا دکتر   درمانمدیر 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

ـ ارائه راهکارهاي اساسی در برنامه ریزي جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاري سایر واحدهاي ذیربط17

ـ تعیین برآورد سطوح مختلف نیروي انسانی مورد نیاز بخش هاي پرستاري براساس استا18

ـ تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردي در رده هاي مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب19

ـ به کار گیري نیروي انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت هاي مختلف کاري20

ـ پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صالحیت دار و 21

ـ پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهاي ذیربط22

ـ تصمیم گیري در مورد مرخصی ها،ماموریت ها و 23

ـ رهبري و هدایت واحدهاي ذیربط در جهت تحقق اهداف  سازمانی24

ارائه الگوي مناسب پرستاري با بر قراري ارتباط موثر،عملکرد مطلوب،حسن رفتار شغلی و  ـ25

ـ اتخاذ تدابیر الزم و ارائه راهکارهاي اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان26

ـ اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها27

تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکالت واحدهاي ذیربط با بهره مندي از فن آوري هاي علمـی  ـ 28

  .حل مساله

ـ تامین نیازها آموزشی کارکنان شامل29

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده 30

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت کامل وظایف بخش ها و درمانگاه ها و وظایف کادر پرستاري در سطوح مختلف 

ـ توانائی برنامه ریزي و هدایت امور پرستاري و همچنین آشنائی با اصول سرپر

ـ توانائی تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات الزم در حیطه وظایف مترتبه شغل

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه   پرستاري :  واحد سازمانی   سوپروایزر در گردش: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  شش سال : تجربه مورد نیاز   لیسانس پرستاري:سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون  ، مسئول فنی بیمارستان ، جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  سوپروایزر:   هـم سطح 

تکنسـین اتـاق عمـل ،      سرپرستار ، سرپرست اتاق زایمان ، پرسـتار ، مامـا ، کـاردان اتـاق عمـل ، کـاردان بیهوشـی ،        : سطح پائین تر 

  تکنسین بیهوشی ، بهیار ، کمک بهیار ، منشی

  : وظایف و مسئولیت ها  

توانبخشـی و پژوهشـی پرسـتاري    بهداشتی،درمانی،مرکز آموزشی،)سوپروایزر(سرپرست پرستاريعالوه بر وظایف عمومی،

.عهده دارداست که مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاري و مامایی را بر 

شرح وظایف سرپرست پرستاري بر اساس اصئل مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاري 

  :و استانداردهاي مراقبتی به شرح ذیل می باشد

  .درمانی توانبخشیـ مشارکت و همکاري در جمع آوري اطالعات پیرامون مرکز آموزشی بهداشتی،1

  .مدیر پرستاري در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی هاي واحدهاي ذیربط با همکاري سایر مسئولین ـ همکاري با2

  .ـ ارائه پیشنهادات الزم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاري و مامایی3

  .ـ مشارکت و همکاري در برنامه ریزي هاي آموزشی کارکنان،دانشجویان،مددجویان4

  .یزي و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مددجویانـ برنامه ر5

  .ـ تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهاي ذیربط6

  .ـ ایجاد هماهنگی بین واحدهاي مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذیربط7

و اقـدام  . . .)مربـوط بـه کارکنان،مـددجویان،محیط و    (در واحدهاي مـرتبط پرسـتاري  ـ تشخیص نیازها و مشکالت موجود 8

  .جهت حل آنها

  .ـ مشارکت در توزیع کارکنان پرستاري بر اساس توانایی ها و نیازها در واحدها و شیفت هاي مختلف9

  .ـ هماهنگی ایجاد شرایط کاري مناسب و حس تفاهم ما بین افراد10

هاي آموزشی به منظور ارتقاي سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روش هـاي مـوثرتر خـدمات    ـ شرکت در برنامه 11

  .پرستاري و مامایی

رفـاهی، فرهنگی،نظـارت و ارزشـیابی،  پژوهشـی، آموزشـی، (ـ شرکت در کمیته هـاي مختلـف بیمارسـتانی و پرسـتاري    12

  .بنا به صالحدید. . .)توانبخشی و 

  )...امکانات وتجهیزات،تامین نیروي انسانی،(مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها ـ تامین و ایجاد شرایط13

  .درمانی و توانبخشیمرکز آموزشی بهداشتی،ـ هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده،14

    اخالقـی کـاري، رعایـت ضـوابط   رعایت مقررات اداري،(ـ نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سر پرستی15

  ).طرح انطباق امور با موازین شرع. . . و 

چـک  (ـ نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري و مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسـب 16

  . . .).لیست و 

  .ثبت و ارائه گزارش به مافوقات،ـ بازدید مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدم17

  .ـ هدایت کارکنان پرستاري در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبت ها18

  .ـ ارائه راهنمایی هاي الزم به کارکنان پرستاري،کمک و حمایت از آنها19
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  :ـ مشارکت و همکاري در جهت تامین نیازهاي آموزشی کارکنان پرستاري و مامایی شامل

  .و گزارش به مافوق . . .)فوت شده و 

  .عملکرد،رفتارهاي شغلی و اخالقی

حسابرسی کیفی،بررسـی رضـایتمندي مددجویان،بررسـی    

  .ـ همکاري و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه هاي آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاري

  .مدون،جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

  .ـ کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداري تجهیزات و داروها در واحدهاي پرستاري و مامایی

  .مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 
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ـ مشارکت و همکاري در جهت تامین نیازهاي آموزشی کارکنان پرستاري و مامایی شامل

  . . .خط مشی ها،شرح وظایف و  جدیدالورود با مقررات،

فوت شده و  ترخیصی، پذیرفته شده، بیماران بدحال،( آمار وقایع غیر مترقبه،

عملکرد،رفتارهاي شغلی و اخالقی:ـ مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاري و مامایی بر طبق

حسابرسی کیفی،بررسـی رضـایتمندي مددجویان،بررسـی    :همکاري و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق

ـ همکاري و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه هاي آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاري

مدون،جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شدهی هاي شـ همکاري و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط م

ـ کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداري تجهیزات و داروها در واحدهاي پرستاري و مامایی

  .ـ نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي خدمات پرستاري

مافوق ارجاع گردد ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در سطوح مختلف 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی   مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

ـ مشارکت و همکاري در جهت تامین نیازهاي آموزشی کارکنان پرستاري و مامایی شامل20

جدیدالورود با مقررات، آشناسازي کارکنان

وقایع غیر مترقبه، ـ ثبت حوادث،21

ـ مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاري و مامایی بر طبق22

همکاري و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق ـ23

  .رضایتمندي کارکنان

ـ همکاري و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه هاي آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاري24

ـ همکاري و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط م25

ـ کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداري تجهیزات و داروها در واحدهاي پرستاري و مامایی26

ـ نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي خدمات پرستاري27

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب28

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در سطوح مختلف 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه   پرستاري  :  واحد سازمانی   سوپروایزر آموزشی  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  شش سال : تجربه مورد نیاز   لیسانس پرستاري:سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون  ، مسئول فنی بیمارستان ، جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  سوپروایزر:   هـم سطح 

سرپرستار ، سرپرست اتاق زایمان ، پرسـتار ، مامـا ، کـاردان اتـاق عمـل ، کـاردان بیهوشـی ، تکنسـین اتـاق عمـل ،             : سطح پائین تر 

  تکنسین بیهوشی ، بهیار ، کمک بهیار ، منشی

  : وظایف و مسئولیت ها  

پرسـتاري و مامـایی   سوپروایزر آموزشی پرستاري است که مسئولیت فعالیـت آموزشـی و پژوهشـی    عالوه بر وظایف عمومی،

شـرح  .مرکز آموزشی درمانی،توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاري و در جهت اهداف سـازمان بـر عهـده دارد   

وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مدد جـو مبتنـی بـر فرآینـد پرسـتاري و      

:می باشداستانداردهاي مراقبتی به شرح زیر 

ـ تعیین اهداف آموزشی 1

  رده هاي مختلف کادر پرستاري و مامایی و کارکنان جدیدالورودخانواده،ـ تعیین نیازهاي آموزشی مددجویان،2

  ـ اولویت بندي نیازهاي آموزشی3

  ـ اجراي برنامه هاي آموزشی با همکاري و مشارکت سایر گروه ها4

  دانشجویان و کارآموزان گروه هاي پرستاري و ماماییـ هماهنگی در اجراي برنامه کارورزي 5

  جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاري و ماماییمجالت،ـ پیشنهاد تهیه کتب،6

ـ هماهنگی،همکاري و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کالس هاي آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشـی  7

  طواحد ذیرب

  ـ پیشنهاد ایجاد زمینه هاي تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی8

  ـ همکاري و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی9

  ـ همکاري و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت،در امر آموزشی10

  ن و مربیان در جهت ارتقاء سطح آوزشـ همکاري و هماهنگی با سرپرستارا11

  . . .)به شکل کنفرانس،جزوه،پمفلت و (ـ ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید12

  ـ هدایت و آموزش کارکنان در اجراي برنامه هاي آموزشی واحدهاي ذیربط13

  ـ هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات پمفلت هاي آموزشی جهت کارکنان و مددجویان14

  ثبت و گزارش کلیه فعالیت هاي آموزشی و نتایج حاصله به مدیریت خدمات پرستاريـ 15

در برنامه هـاي آموزشـی بـر اسـاس     )در شیفت هاي مختلف(ـ کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده هاي مختلف پرستاري16

  سرانه آموزش

  ـ مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاري17

  زشی مرتبط با پرستاريـ شرکت در کلیه جلسات آمو18

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد19
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در سطوح مختلف 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی   مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در سطوح مختلف 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  مترون  

سرپرستار ، سرپرست اتاق زایمان ، پرسـتار ، مامـا ، کـاردان اتـاق عمـل ، کـاردان بیهوشـی ، تکنسـین اتـاق عمـل ،             

  :وظایف تخصصی سوپروایزر کنترل عفونت به شرح ذیل می باشد

لزوم به منظور پیشـگیري   ـ همکاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشی براي کادر پرستاري و سایر کارکنان در صورت

  ـ شرکت در جلسات و دوره هاي آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت براي کادر پرستاري با سایر گروه ها برگزار می شود

  ازموادمثبت گزارش ارائه و بیمارستان کارکنان

  ـ ارزیابی وسایل و تجهیزات الزم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهکاري مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

  ـ نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت اي بیمارستانی  پیگیري اثر بخش یآموزشی 

تلف بیمارستانی براي کشف موارد احتمالی و پیگیري موارد گذشته از طریـق نتـایج آزمایشـات و    

ـ تهیه و تدوین دستورالعمل هـاي کنتـرل عفونـت در بخـش هـاي ویـژه و سـایر قسـمت هـاي آسـیب پـذیر بـر اسـاس              

ـ نظارت و ارزشیابی از اجراي ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیـه واحـدهاي بیمارسـتانی و    

  ـ نظارت و کمک در ایزوالسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی هاي کمیته و امکانات موجود

کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیري هـاي  

  ـ شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل هاي اجرایی

  .ي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   پرستاري :  واحد سازمانی   سوپروایزر کنترل عفونت 

1   شش سال : تجربه مورد نیاز   لیسانس پرستاري

مترون  ، مسئول فنی بیمارستان ، جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، 

سرپرستار ، سرپرست اتاق زایمان ، پرسـتار ، مامـا ، کـاردان اتـاق عمـل ، کـاردان بیهوشـی ، تکنسـین اتـاق عمـل ،             

  ، منشی تکنسین بیهوشی ، بهیار ، کمک بهیار

وظایف تخصصی سوپروایزر کنترل عفونت به شرح ذیل می باشد

  ـ شناخت منبع عفونت هاي بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

ـ همکاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشی براي کادر پرستاري و سایر کارکنان در صورت

  و کنترل عفونت با همکاري سوپروایزر آموزشی

ـ شرکت در جلسات و دوره هاي آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت براي کادر پرستاري با سایر گروه ها برگزار می شود

کارکنان براي و واکسیناسیون دورهاي معاینات برنامه وتنظیم

ـ ارزیابی وسایل و تجهیزات الزم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهکاري مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

ـ نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت اي بیمارستانی  پیگیري اثر بخش یآموزشی 

تلف بیمارستانی براي کشف موارد احتمالی و پیگیري موارد گذشته از طریـق نتـایج آزمایشـات و    

  عالئم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات الزم به کمیته مزبور

ـ تهیه و تدوین دستورالعمل هـاي کنتـرل عفونـت در بخـش هـاي ویـژه و سـایر قسـمت هـاي آسـیب پـذیر بـر اسـاس              

  همکاري کمیته کنترل عفونت

ـ نظارت و ارزشیابی از اجراي ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیـه واحـدهاي بیمارسـتانی و    

  گزارش نتایج به کمیته مزبور

ـ نظارت و کمک در ایزوالسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی هاي کمیته و امکانات موجود

کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیري هـاي   تحقیق، با تیم کنترل عفونت بیمارستانی براي تشخیص،

ـ شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل هاي اجرایی

ي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت ها

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در سطوح مختلف 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

و تاریخ  امضاء  خانوادگینام و نام   عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

سوپروایزر کنترل عفونت : عنوان پست 

لیسانس پرستاري:سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  سوپروایزر:   هـم سطح 

سرپرستار ، سرپرست اتاق زایمان ، پرسـتار ، مامـا ، کـاردان اتـاق عمـل ، کـاردان بیهوشـی ، تکنسـین اتـاق عمـل ،             : سطح پائین تر 

تکنسین بیهوشی ، بهیار ، کمک بهیار

  : وظایف و مسئولیت ها  

وظایف تخصصی سوپروایزر کنترل عفونت به شرح ذیل می باشد عالوه بر وظایف عمومی،

ـ شناخت منبع عفونت هاي بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش1

ـ همکاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشی براي کادر پرستاري و سایر کارکنان در صورت2

و کنترل عفونت با همکاري سوپروایزر آموزشی

ـ شرکت در جلسات و دوره هاي آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت براي کادر پرستاري با سایر گروه ها برگزار می شود3

وتنظیم بهداشتی پرونده ـ تشکیل4

ـ ارزیابی وسایل و تجهیزات الزم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهکاري مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان5

ـ نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت اي بیمارستانی  پیگیري اثر بخش یآموزشی 6

تلف بیمارستانی براي کشف موارد احتمالی و پیگیري موارد گذشته از طریـق نتـایج آزمایشـات و    ـ بازدید از بخش هاي مخ7

عالئم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات الزم به کمیته مزبور

ـ تهیه و تدوین دستورالعمل هـاي کنتـرل عفونـت در بخـش هـاي ویـژه و سـایر قسـمت هـاي آسـیب پـذیر بـر اسـاس              8

همکاري کمیته کنترل عفونتاستانداردهاي مراقبتی با 

ـ نظارت و ارزشیابی از اجراي ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیـه واحـدهاي بیمارسـتانی و    9

گزارش نتایج به کمیته مزبور

ـ نظارت و کمک در ایزوالسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی هاي کمیته و امکانات موجود10

با تیم کنترل عفونت بیمارستانی براي تشخیص، ـ همکاري11

  بیمارستانی

ـ شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل هاي اجرایی12

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت ها13

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در سطوح مختلف 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  :تهیه تاریخ

1/11/94  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  از دفتر پرستاري 

هماهنگی و کنترل و هدایت و آموزش و راهنمایی و اعمال نظارت هاي مستمر و سرپرسـتی فعالیـت هـاي عوامـل     

ت تحت نظر براساس ضوابط و مقررات جاري و تنظیم برنامه و تقسیم کار بین عوامل مختلف و ارزیابی پیوسته جهـ 

انجام بررسی هاي الزم در زمینه عملیات و فعالیت هاي امور درمانی و خدماتی درمانگاه ها 

نظارت و کنترل الزم بر نحوه ارائه امور مختلف خدمات درمانی در درمانگاه ها 

ور درمانی درمانگاه ها  پیش بینی و برآورد اقالم مورد نیاز از جهت تعداد و اعتبار الزم جهت انجام ام

هماهنگی براي تهیه و ارائه گزارش هاي تـوجیهی در مـورد نحـوه عملکـرد درمانگـاه هـا بـه رئـیس بیمارسـتان و                 

هماهنگی براي تهیه آمار فعالیت هاي مختلف جهت ارائه به سرپرست مافوق

سرپرستی مستقیم بر نحوه عملکرد منشی هاي درمانگاه ها و حضور و غیاب مرتب پزشکان در روزهاي کاري 

تماس مستمر درون سازمانی به صورت حضوري و تلفنی با مدیر پرستاري و مدیریت  بـه منظـور همـاهنگی بـراي     

. لیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ  پرستاري :  واحد سازمانی  مسئول درمانگاه ها  

1   دوسال : تجربه مورد نیاز   لیسانس پرستاري یا مدیریت

  مترون ، سوپروایزر 

  کمک بهیار ، منشی 

از دفتر پرستاري کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعمل هاي اجرائی 

هماهنگی و کنترل و هدایت و آموزش و راهنمایی و اعمال نظارت هاي مستمر و سرپرسـتی فعالیـت هـاي عوامـل     

تحت نظر براساس ضوابط و مقررات جاري و تنظیم برنامه و تقسیم کار بین عوامل مختلف و ارزیابی پیوسته جهـ 

ارتقاء موقعیت هاي شغلی 

انجام بررسی هاي الزم در زمینه عملیات و فعالیت هاي امور درمانی و خدماتی درمانگاه ها 

نظارت و کنترل الزم بر نحوه ارائه امور مختلف خدمات درمانی در درمانگاه ها 

پیش بینی و برآورد اقالم مورد نیاز از جهت تعداد و اعتبار الزم جهت انجام ام

هماهنگی براي تهیه و ارائه گزارش هاي تـوجیهی در مـورد نحـوه عملکـرد درمانگـاه هـا بـه رئـیس بیمارسـتان و                 

هماهنگی براي تهیه آمار فعالیت هاي مختلف جهت ارائه به سرپرست مافوق

سرپرستی مستقیم بر نحوه عملکرد منشی هاي درمانگاه ها و حضور و غیاب مرتب پزشکان در روزهاي کاري 

تماس مستمر درون سازمانی به صورت حضوري و تلفنی با مدیر پرستاري و مدیریت  بـه منظـور همـاهنگی بـراي     

انجام مسئولیت هاي مورد تصدي 

لیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر امور که در حدود وظایف و مسئو

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ شناخت وظائف پرسنل درمانگاه  

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

مسئول درمانگاه ها  : عنوان پست 

لیسانس پرستاري یا مدیریت :سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مترون ، سوپروایزر :  سطح باالتر 

  سرپرستار :  هـم سطح 

کمک بهیار ، منشی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعمل هاي اجرائی -1

هماهنگی و کنترل و هدایت و آموزش و راهنمایی و اعمال نظارت هاي مستمر و سرپرسـتی فعالیـت هـاي عوامـل     -2

تحت نظر براساس ضوابط و مقررات جاري و تنظیم برنامه و تقسیم کار بین عوامل مختلف و ارزیابی پیوسته جهـ 

ارتقاء موقعیت هاي شغلی 

انجام بررسی هاي الزم در زمینه عملیات و فعالیت هاي امور درمانی و خدماتی درمانگاه ها -3

نظارت و کنترل الزم بر نحوه ارائه امور مختلف خدمات درمانی در درمانگاه ها -4

پیش بینی و برآورد اقالم مورد نیاز از جهت تعداد و اعتبار الزم جهت انجام ام-5

هماهنگی براي تهیه و ارائه گزارش هاي تـوجیهی در مـورد نحـوه عملکـرد درمانگـاه هـا بـه رئـیس بیمارسـتان و                 - 6

مدیره پرستاري 

هماهنگی براي تهیه آمار فعالیت هاي مختلف جهت ارائه به سرپرست مافوق-7

سرپرستی مستقیم بر نحوه عملکرد منشی هاي درمانگاه ها و حضور و غیاب مرتب پزشکان در روزهاي کاري -8

تماس مستمر درون سازمانی به صورت حضوري و تلفنی با مدیر پرستاري و مدیریت  بـه منظـور همـاهنگی بـراي     -9

انجام مسئولیت هاي مورد تصدي 

انجام سایر امور که در حدود وظایف و مسئو -10

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ شناخت وظائف پرسنل درمانگاه  

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

  ـ آشنایی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   پرستاري :  واحد سازمانی   سرپرستار: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  چهار سال : تجربه مورد نیاز   لیسانس پرستاري:سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون  ، سوپروایزر  ، مسئول فنی بیمارستان ، جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ـ:   هـم سطح 

  پرستار ، ماما ، بهیار ، کمک بهیار ، منشی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

  پزشکی  بر گرفته شده از طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و کتاب مرجع خدمات پرستاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش

  تحویل گرفتن بخشاخذ گزارش کلیه امور جاري بخش در شیفت هاي عصر و شب و  -1

  تنظیم برنامه کار و تقسیم کار روزانه بین کارکنان بخش و نظارت مستمر بر نحوه انجام وظایف آنان -2

  همراهی با پزشک معالج در ویزیت بیماران و اقدام الزم جهت رسیدگی به مسائل درمانی آنان  -3

  ورات پزشک توسط کارکنان تحت سرپرستیکنترل کارت و پرونده بیماران و نظارت بر اعمال به موقع دست -4

نظارت بر آماده کردن بیماران قبل از عمل جراحی و حصول اطمینان از آمادگی هاي قبل از عمل و کامل بـودن مـدارك    -5

  پزشکی

کنترل وضعیت حال عمومی بیماران بعد از عمل جراحی از نظر عالئم حیـاتی و خـونریزي هـاي بعـد از عمـل و مایعـات        -6

  دفع شده و سایر اقدامات الزمجذب و 

  رسیدگی به کارهاي مقدماتی بیماران جدیداً بستري شده و نظارت و اعمال کنترل هاي الزم در این زمینه -7

  بازدید از کلیه بیماران بخش و رسیدگی مستقیم به بیماران بد حال و در صورت لزوم هماهنگی و اقدام در این زمینه  -8

یـا خـارج از   (یگیـري مسـائل بیمـاران بـا بخـش هـاي تخصصـی و غیـر تخصصـی بیمارسـتان و           تماس و ارتباط جهت پ -9

  و پزشکان معالج و برقراري هماهنگی هاي الزم بین بخش و سایر بخش ها و قسمت هاي بیمارستان) بیمارستان

نارسایی هاي احتمالی  فت و بهداشت بخش و هماهنگی و اقدام جهت رفعو بهداشت بیماران و نظا نظارت بر امور تغذیه -10

  در این مورد

نظارت بر تحویل و تحول و مصرف دارو و لوازم پزشکی و مواد مصرفی و هماهنگی و اقدام جهت تامین و تهیه و تدارك  -11

  آنها

  . نظارت در امر سرویس کلیه دستگاه ها ، وسایل و طرز درست بکار بردن وسایل که داخل یا خارج می شود -12

و اقدام در امور مربوط به پذیرش و ترخیص و آموزش بیمار در زمینه ادامه درمان در منزل و مراجعات بعـدي  هماهنگی  -13

  و مخصوصاً کنترل اسناد و مدارك پزشکی بیمار هنگام ترخیص

  تهیه و تنظیم آمار و گزارشات الزم در حیطه امور مترتبه بر شغل سازمانی  -14

  گزارشات الزم و هماهنگی و اقدام جهت تامین به موقع آنبررسی کمبودهاي بخش و تهیه  -15

رسیدگی به مسائل و مشکالت اداري کارکنان تحت سرپرستی و هماهنگی و اقدام در این زمینه در چارچوب اختیـارات   -16

  تفویض شده

ي و تنظیم و تـدوین  هم فکري و همکاري الزم در زمینه تشکیل کمیته هاي الزم براي تعیین استاندارد خدمات پرستار -17

  مقررات و راهنمایی کادر پرستاري در بخش هاي بیمارستان

  مشارکت در برنامه هاي آموزشی حین خدمت کارکنان پرستاري و احتماالً دانشجویان و دانش آموزان اعزامی  -18

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -19
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  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام خانوادگینام و   عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  ـ آشنائی با اصول سرپرستی 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه  

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  سوپروایزر، مسئول فنی بیمارستان ، مترون ، 

  کمبودهاکنترل وسایل و تجهیزات پزشکی اتاق زایمان و هماهنگی و اقدام جهت بر طرف کردن نارسایی ها و 

تنظیم برنامه کار کادر مامایی و خدمات اتاق زایمان در شیفت هاي مختلف و رسیدگی به حضور و غیاب کادر مـذکور در  

  درخواست تهیه وسایل و تجهیزات پزشکی و اقالم دارویی مورد نیاز اتاق زایمان و نظارت بر استفاده از آنها

افت دستورات و ابالغ آن به سایر ماماها و انجام پـاره اي از دسـتورات پزشـک در صـورت لـزوم و      

که براي عمـل آمـاده مـی شـوند و همکـاري بـا جـراح در حـین زایمـان و          

  بد حال و اورژانس و انجام اقدامات اولیه تا هنگام زایمان

تماس و ارتباط با بخش هاي تخصصی و غیر تخصصی بیمارستان و پزشکان معالج و برقراري هماهنگی هـاي الزم جهـت   

  ن طبیعی در صورت کثرت مراجعین و کمبود کادر مامایی 

  کنترل نظافت عمومی اتاق زایمان و استریل کردن آن با مواد و وسایل مربوطه نظیر مواد ضدعفونی کننده و اشعه

  قتهیه آمار روزانه زایمان هاي طبیعی و غیر طبیعی انجام شده در اتاق عمل زایمان و ارائه به مقامات مافو

  رسیدگی به مسائل و مشکالت اتاق زایمان و پاسخگویی به بیماران و همراهان و مسئولین بیمارستان و سازمان ها

رسیدگی به مسائل و مشکالت اداري کارکنان تحت سرپرستی و هماهنگی و اقدام در این زمینه در چارچوب اختیـارات  

  ن خدمت کادر مامایی و احتماالت دانشجویان و دانش آموزان اعزامی

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه    پرستاري  :  واحد سازمانی   سرپرست اتاق زایمان  

  چهارسال : تجربه مورد نیاز   لیسانس پرستاري یا مامائی 

، مسئول فنی بیمارستان ، مترون ، جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، 

  ماما ، بهیار ، کمک بهیار ، منشی 

  دریافت گزارش شیفت هاي عصر و شب و تحویل گرفتن اتاق زایمان

کنترل وسایل و تجهیزات پزشکی اتاق زایمان و هماهنگی و اقدام جهت بر طرف کردن نارسایی ها و 

تنظیم برنامه کار کادر مامایی و خدمات اتاق زایمان در شیفت هاي مختلف و رسیدگی به حضور و غیاب کادر مـذکور در  

درخواست تهیه وسایل و تجهیزات پزشکی و اقالم دارویی مورد نیاز اتاق زایمان و نظارت بر استفاده از آنها

افت دستورات و ابالغ آن به سایر ماماها و انجام پـاره اي از دسـتورات پزشـک در صـورت لـزوم و      

  به پزشکان مربوطه) زائوها

که براي عمـل آمـاده مـی شـوند و همکـاري بـا جـراح در حـین زایمـان و          ) زائوهایی(کنترل نهایی وضعیت مددجویانی 

  بعد از عمل همچنین کنترل وضعیت آنان

بد حال و اورژانس و انجام اقدامات اولیه تا هنگام زایمان) زائوهاي(بررسی وضعیت مددجویان 

تماس و ارتباط با بخش هاي تخصصی و غیر تخصصی بیمارستان و پزشکان معالج و برقراري هماهنگی هـاي الزم جهـت   

ن طبیعی در صورت کثرت مراجعین و کمبود کادر مامایی مشارکت در انجام کارهاي زایما

کنترل نظافت عمومی اتاق زایمان و استریل کردن آن با مواد و وسایل مربوطه نظیر مواد ضدعفونی کننده و اشعه

تهیه آمار روزانه زایمان هاي طبیعی و غیر طبیعی انجام شده در اتاق عمل زایمان و ارائه به مقامات مافو

رسیدگی به مسائل و مشکالت اتاق زایمان و پاسخگویی به بیماران و همراهان و مسئولین بیمارستان و سازمان ها

رسیدگی به مسائل و مشکالت اداري کارکنان تحت سرپرستی و هماهنگی و اقدام در این زمینه در چارچوب اختیـارات  

ن خدمت کادر مامایی و احتماالت دانشجویان و دانش آموزان اعزامیمشارکت در برنامه هاي آموزشی حی

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول مامائی و  توانائی کاربرد آن اصول در عمل 

  ـ شناخت وظایف زایمان و کار مامائی در کلیه سطوح 

  

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

سرپرست اتاق زایمان  : عنوان پست 

لیسانس پرستاري یا مامائی  :سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ــــــ :   هـم سطح 

ماما ، بهیار ، کمک بهیار ، منشی  : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

دریافت گزارش شیفت هاي عصر و شب و تحویل گرفتن اتاق زایمان -1

کنترل وسایل و تجهیزات پزشکی اتاق زایمان و هماهنگی و اقدام جهت بر طرف کردن نارسایی ها و  -2

تنظیم برنامه کار کادر مامایی و خدمات اتاق زایمان در شیفت هاي مختلف و رسیدگی به حضور و غیاب کادر مـذکور در   -3

  شیفت هاي مختلف

درخواست تهیه وسایل و تجهیزات پزشکی و اقالم دارویی مورد نیاز اتاق زایمان و نظارت بر استفاده از آنها -4

افت دستورات و ابالغ آن به سایر ماماها و انجام پـاره اي از دسـتورات پزشـک در صـورت لـزوم و      همراهی با پزشک و دری -5

زائوها(اعالم وضعیت مددجویان 

کنترل نهایی وضعیت مددجویانی  -6

همچنین کنترل وضعیت آنان

بررسی وضعیت مددجویان  -7

تماس و ارتباط با بخش هاي تخصصی و غیر تخصصی بیمارستان و پزشکان معالج و برقراري هماهنگی هـاي الزم جهـت    -8

  پیگیري مسائل مددجویان

مشارکت در انجام کارهاي زایما -9

کنترل نظافت عمومی اتاق زایمان و استریل کردن آن با مواد و وسایل مربوطه نظیر مواد ضدعفونی کننده و اشعه -10

تهیه آمار روزانه زایمان هاي طبیعی و غیر طبیعی انجام شده در اتاق عمل زایمان و ارائه به مقامات مافو -11

رسیدگی به مسائل و مشکالت اتاق زایمان و پاسخگویی به بیماران و همراهان و مسئولین بیمارستان و سازمان ها -12

رسیدگی به مسائل و مشکالت اداري کارکنان تحت سرپرستی و هماهنگی و اقدام در این زمینه در چارچوب اختیـارات   -13

  تفویض شده

مشارکت در برنامه هاي آموزشی حی -14

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -15

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول مامائی و  توانائی کاربرد آن اصول در عمل 

ـ شناخت وظایف زایمان و کار مامائی در کلیه سطوح 

  ـ آشنایی با اصول سرپرستی 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه   پرستاري :  واحد سازمانی   )اتاق عمل ( سرپرستار : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  چهار سال : تجربه مورد نیاز   لیسانس پرستاري:سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: بعديتاریخ بازنگري 

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون  ، سوپروایزر  ، مسئول فنی بیمارستان ، جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ـــ:   هـم سطح 

  عمل ، کاردان هوشبري ، تکنسین اتاق عمل ، تکنسین هوشبري ، بهیار ، کمک بهیار ، منشیپرستار ، کاردان اتاق : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

  پزشکی  بر گرفته شده از طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و کتاب مرجع خدمات پرستاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش

  امور جاري بخش در شیفت هاي عصر و شب و تحویل گرفتن بخشاخذ گزارش کلیه  -1

  تنظیم برنامه کار و تقسیم کار روزانه بین کارکنان بخش و نظارت مستمر بر نحوه انجام وظایف آنان -2

  همراهی با پزشک معالج در ویزیت بیماران و اقدام الزم جهت رسیدگی به مسائل درمانی آنان  -3

  بیماران و نظارت بر اعمال به موقع دستورات پزشک توسط کارکنان تحت سرپرستی کنترل کارت و پرونده -4

نظارت بر آماده کردن بیماران قبل از عمل جراحی و حصول اطمینان از آمادگی هاي قبل از عمل و کامل بـودن مـدارك    -5

  پزشکی

ونریزي هـاي بعـد از عمـل و مایعـات     کنترل وضعیت حال عمومی بیماران بعد از عمل جراحی از نظر عالئم حیـاتی و خـ   -6

  جذب و دفع شده و سایر اقدامات الزم

  رسیدگی به کارهاي مقدماتی بیماران جدیداً بستري شده و نظارت و اعمال کنترل هاي الزم در این زمینه -7

  در این زمینه  بازدید از کلیه بیماران بخش و رسیدگی مستقیم به بیماران بد حال و در صورت لزوم هماهنگی و اقدام -8

یـا خـارج از   (تماس و ارتباط جهت پیگیـري مسـائل بیمـاران بـا بخـش هـاي تخصصـی و غیـر تخصصـی بیمارسـتان و            -9

  و پزشکان معالج و برقراري هماهنگی هاي الزم بین بخش و سایر بخش ها و قسمت هاي بیمارستان) بیمارستان

بهداشت بخش و هماهنگی و اقدام جهت رفع نارسایی هاي احتمالی  فت وو بهداشت بیماران و نظا نظارت بر امور تغذیه -10

  در این مورد

نظارت بر تحویل و تحول و مصرف دارو و لوازم پزشکی و مواد مصرفی و هماهنگی و اقدام جهت تامین و تهیه و تدارك  -11

  آنها

  . که داخل یا خارج می شودنظارت در امر سرویس کلیه دستگاه ها ، وسایل و طرز درست بکار بردن وسایل  -12

هماهنگی و اقدام در امور مربوط به پذیرش و ترخیص و آموزش بیمار در زمینه ادامه درمان در منزل و مراجعات بعـدي   -13

  و مخصوصاً کنترل اسناد و مدارك پزشکی بیمار هنگام ترخیص

  انی تهیه و تنظیم آمار و گزارشات الزم در حیطه امور مترتبه بر شغل سازم -14

  بررسی کمبودهاي بخش و تهیه گزارشات الزم و هماهنگی و اقدام جهت تامین به موقع آن -15

رسیدگی به مسائل و مشکالت اداري کارکنان تحت سرپرستی و هماهنگی و اقدام در این زمینه در چارچوب اختیـارات   -16

  تفویض شده

الزم براي تعیین استاندارد خدمات پرستاري و تنظیم و تـدوین  هم فکري و همکاري الزم در زمینه تشکیل کمیته هاي  -17

  مقررات و راهنمایی کادر پرستاري در بخش هاي بیمارستان

  مشارکت در برنامه هاي آموزشی حین خدمت کارکنان پرستاري و احتماالً دانشجویان و دانش آموزان اعزامی  -18

  .هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت  -19
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظایف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  ـ آشنائی با اصول سرپرستی 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

  :تاریخ تهیه  پرستاري :  واحد سازمانی  پرستار  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دوسال : تجربه مورد نیاز   پرستاريلیسانسیافوق دیپلم:سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار :  سطح باالتر 

  پرستار:   هـم سطح 

  بهیار ، کمک بهیار ، منشی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

بر گرفته شده از طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و کتاب مرجع خدمات پرسـتاري وزارت بهداشـت،درمان و   

  آموزش پزشکی

به طور بالینی و دریافت گزارش شـفاهی در مـورد اقـدامات انجـام شـده و در       تحویل گرفتن بیمار در بخش هاي درمانی -1

  شرف انجام

به اجرا گذاردن برنامه مراقبتی یکایک بیماران بخش بر اسـاس فرآینـد پرسـتاري و همچنـین کنتـرل مـداوم و مسـتمر         -2

  وضعیت آنان و ثبت مراتب در پرونده و کارت هاي مربوطه

  رت بر انتقال بیماران در زمان مسئولیت و در صورت لزوم همراهی با آنان پذیرش و ترخیص و یا نظا -3

  تعیین مشکالت و تشخیص هاي پرستاري و اجراي برنامه هاي مراقبتی بر اساس فرآیند پرستاري  -4

جـام  همکاري و همراهی با پزشک در انجام معاینات و ارائه گزارش و دریافـت دسـتورات الزم و همچنـین همکـاري در ان     -5

  آزمایشات تشخیصی و اقدامات درمانی

  نظارت و همکاري در اجراي کلیه دستورات دارویی و انواع پانسمان و سونداژ و شستشوي مثانه و ساکشن و نظایر آنها -6

  نظارت و همکاري در انجام مراقبت هاي پرستاري ویژه قبل و بعد از عمل -7

ه از جمله اورژانس و همچنین کنترل مانومترها و دسـتگاه هـاي پزشـکی    کنترل محوطه هاي درمانی و تراپی هاي مربوط -8

  متصل به بیمار و ارتباط و تماس با واحدهاي بیمارستان و پزشک معالج و در درج مراتب در پرونده بیمار 

  نظارت و اقدام بر نحوه جمع آوري و ارسال نمونه به آزمایشگاه -9

  بیمار و همچنین تماس مداوم با بیمار در جهت تقویت روحیه او  کنترل عالئم حیاتی و ثبت در پرونده -10

نظارت و همکاري در قرار دادن بیمار در وضعیت هاي مختلف صحیح بدنی و انتقال بیمار از تخت به صندلی چرخ دار و  -11

  یا بالعکس

  رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت بیماران -12

  کلیه مشاهدات پرستاري به طور کتبی و شفاهی و گزارش مراتب به مقام مافوقتکمیل پرونده بیماران و گزارش  -13

آموزش به بیمار در جهت افزایش میزان آگاهی او در زمینه برآورده ساختن نیازهاي درمانی و تاکید بر آموزش بیمـار از   -14

  نحوه انجام آزمایشات تشخیصی و تماس مداوم با بیمار در جهت تقویت روحیه او

  راهنمایی پرستاران مادون و بهیاران و کمک بهیاران در انجام وظایف محوله-15

  همکاري در حفظ اموال و اثاثه بخش و گزارش خرابی ها و نارسایی ها و پیگیري جهت رفع آنها -16

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -17
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  سازمانیعنوان پست 

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز آموزش ها 

ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست   مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه  پرستاري : واحد سازمانی   پرستار بخش اورژانس: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال :تجربه مورد نیاز  پرستاري یالیسانسفوق دیپلم :سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار :  سطح باالتر 

  پرستار :   هـم سطح 

  بهیار ، کمک بهیار ، منشی  : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

عالوه بر وظایف عمومی،وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس با تکیه بر رعایت منشور حقوق بیمار و مبتنی بـر فرآینـد   

  :پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زیر می باشد

  :پرستار تریاژ:الف

  ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده در مددجویان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیدهـ 1

  بیماران از سر تا پا براي شناسایی کلیه آسیب هاي احتمالی)ثانویه(ـ ارزیابی سیتماتیک و سریع2

  ـ ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار3

  جوـ برآوردن نیازهاي فوري مدد4

  ـ قرار دادن بیمار در یکی از رده هاي طبقه بندي فوریتی و اعالم کد در صورت نیاز5

  ـ بررسی مجدد و متناوب بیماران6

  ـ تکمیل فرم بررسی تریاژ7

  ـ برقراري ارتباط مناسب و موثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطالع وضعیت مددجویان به آنها8

  ویزیت مددجوـ اطالع به پزشک جهت 9

  ـ راهنمایی و انتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستري10

  :پرستار عمومی اورژانس:ب

  CPRـ اطمینان از عملکرد صحیح وسایل و تجهیزات اتاق 1

  CPRـ اطمینان از کفایت داروها و سرم هاي اتاق 2

  ـ تحویل سریع و بدون وقفه بیمار بحرانی و بد حال3

  هوایی بیمار و اطمینان از برقراري راه هوایی مناسب ـ بررسی راه4

  ـ بررسی نبض محیطی5

  ـ بررسی سطح هوشیاري بیمار6

  ـ انجام اقدامات مقدماتی احیاء 7

  . ..،شوك و D.Cبرقراري راه هوایی مناسب،لوله گذاري در صورت عدم حضور پزشک،:ـ انجام اقدامات پیشرفته احیاء شامل8

  ریانیـ گرفتن نمونه خون ش9

  ـ مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی هاي خطرناك و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها10

  )به کارگیري انواع ماسک و کانوالها(ـ اکسیژن تراپی به روش هاي غیر تهاجمی11

  )دهانی،بینی حلقی،اندوتراکئال و تراکئوستومی(ـ ساکشن کردن مددجو12

  ستگاه تهویه مکانیکیـ ست کردن و اتصال بیمار به د13

  لید  18و  ECG12،15ـ گرفتن14
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  در پرونده بیمار. . . اختالل خلقی و 

ـ کنترل و ثبت موارد مربوطه به آزار و اذیت کودکان،زنان،سـالمندان و معلـولین ذهنـی و گـزارش بـه مقـام مسـئول در        

  

ـ مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متري و تشخیص مشکالت تنفسی خطرناك و انجام اقـدامات الزم جهـت   

  ،مخدر و سداتیو با تجویز پزشک

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  ـ اندازه گیري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلوکومتر

  ـ برقراري راه وریدي از طریق ورید ژگوالر خارجی،داخلی و ورید ساب کالوین

  ـ ثبت گزارش و عملکرد تیم احیاء

  همراهان ويـ برقراري ارتباط مناسب و موثر با بیمار و 

  بیمار. . . قلب و عروق و هوشیاري و 

اختالل خلقی و ناشنوائی،ـ ثبت موارد غیر عادي نظیر نابینائی از یک چشم یا هر دو چشم،

  مواد حساسیت هاي دارویی یا مصرف داروهاي خاص و ثبت در پرونده

  ثبت بیماري گذشته

ـ کنترل و ثبت موارد مربوطه به آزار و اذیت کودکان،زنان،سـالمندان و معلـولین ذهنـی و گـزارش بـه مقـام مسـئول در        

  ـ کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

  و پاراکلینیکی ـ هماهنگی با واحدهاي مختلف جهت انجام اقدامات کلینیکی

ـ مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متري و تشخیص مشکالت تنفسی خطرناك و انجام اقـدامات الزم جهـت   

  ـ فلبوتومی درمانی با تجویز پزشک

OGT  

  ـ انجام گاواژ و الواژ معده

،مخدر و سداتیو با تجویز پزشک. . .)و  TPAاسترپتوکیناز،( وزیون ترمبولیتک

  ـ اجراي پروتکل بحران در بخش اورژانس

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

ـ اندازه گیري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلوکومتر15

ـ برقراري راه وریدي از طریق ورید ژگوالر خارجی،داخلی و ورید ساب کالوین16

ـ ثبت گزارش و عملکرد تیم احیاء17

ـ برقراري ارتباط مناسب و موثر با بیمار و 18

ـ کنترل وضعیت تنفس،19

ـ ثبت موارد غیر عادي نظیر نابینائی از یک چشم یا هر دو چشم،20

مواد حساسیت هاي دارویی یا مصرف داروهاي خاص و ثبت در پرونده لـ کنتر21

ثبت بیماري گذشتهـ کنترل و 22

ـ کنترل و ثبت موارد مربوطه به آزار و اذیت کودکان،زنان،سـالمندان و معلـولین ذهنـی و گـزارش بـه مقـام مسـئول در        23

  بیمارستان

ـ کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت24

ـ هماهنگی با واحدهاي مختلف جهت انجام اقدامات کلینیکی25

ـ مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متري و تشخیص مشکالت تنفسی خطرناك و انجام اقـدامات الزم جهـت   26

  رفع آنها

ـ فلبوتومی درمانی با تجویز پزشک27

  ـ به کار گیري نبوالیزر28

OGTو  NGTـ گذاشتن 29

ـ انجام گاواژ و الواژ معده30

وزیون ترمبولیتکـ اجراي پروتکل انف31

ـ اجراي پروتکل بحران در بخش اورژانس32

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد33

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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تاریخ تهیه   پرستاري : واحد سازمانی   پرستار بخش دیالیز: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال : تجربه مورد نیاز  فوق دیپلم یالیسانس پرستاري  :سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار:  سطح باالتر 

  پرستار :   هـم سطح 

  بهیار ، کمک بهیار ، منشی  : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

وظایف تخصصی پرستار در بخش دیالیز با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بـر فرآینـد   عمومی،عالوه بر وظایف 

  :پرستاري و استانداردهاي مراقبتی به شرح زیر می باشد

  ـ پذیرش و ارزیابی مددجو قبل از دیالیز1

  ـ بررسی و حمایت روانی،جسمی مددجو جهت دیالیز2

  و انجام تدابیر الزم در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق HIVانواع هپاتیت،ـ بررسی وضعیت مددجو از نظر 3

  ـ رعایت اصول جداسازي در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق4

  ـ برنامه ریزي و اجراي  واکسیناسیون بر اساس ضوابط مربوطه5

  ـ بررسی راه هاي دست یابی به عروق و انتخاب بهترین راه ممکن6

  به روش استاندارد از طریق فیستول،کاتترهاي دو جداره،کورتکس و سایر روش هاـ دستیابی به عروق 7

  ـ انجام مراقبت پرستاري از راه عروقی باز در مددجویان8

  ـ رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیري از ابتالء به بیماري هاي منتقله از راه خون 9

  وضعیت مددجو ـ انتخاب صافی مناسب بر اساس10

  ـ انجام و بررسی آزمایشات قبل،حین و بعد از دیالیز و تعیین شرایط دیالیز مددجو11

  ـ آماده کردن دستگاه دیالیز و وسایل مربوطه جهت وصل نمودن به مددجو12

  ـ ست کردن دستگاه به روش استاندارد،شستشو و آماده کردن ست و صافی دستگاه دیالیز13

تنظیم دستگاه بـر اسـاس نیازهـاي    دستگاه دیالیز با توجه به وزن خشک و راه هاي دستیابی به عروق،ـ اتصال مددجو به 14

  خاص

  ROکنترل و نظارت بر کالیبراسیون منظم و مستمر دستگاه هاي دیالیز و سیستم ـ هماهنگی،15

  ـ بررسی نتایج آزمایشات قبل و بعد از همودیالیز و گزارش موارد ضروري به پزشک16

  خرابی دستگاهقطع برق،لخته شدن صافی،پارگی ست و صافی،:ارائه تدابیر الزم در مواقع اضطراري از قبیل ـ17

کنترل و درمان حین دیالیز از قبیل افـت فشـار خـون،   ـ ارائه مراقبت هاي خاص حین دیالیز جهت پیشگیري از عوارض،18

  درد قفسه سینه و سایر واردکرامپ عضالنی،

  عیت مددجو از نظر میزان نیاز هپارین و تنظیم دستگاه جهت تزریق هپارینـ بررسی وض19

  ـ بررسی مددجو و ارائه مراقبت هاي خاص دارویی با توجه به ویژگی هاي دارو به منظور پیشگیري از عوارض20

  ـ بررسی مددجو از نظر عالئم کم خونی و اتخاذ تدابیر الزم با نظر پزشک21

  ان کفایت دیالیز در مددجویان و اتخاذ تصمیمات الزم با نظر پزشکـ تعیین و محاسبه میز22

  ـ جدا نمودن مددجو از دستگاه بعد از انجام دیالیز و انجام مراقبت هاي الزم حین قطع و بعد از دیالیز 23

  ـ شستشوي دستگاه دیالیز بر اساس استانداردها24

  ـ هماهنگی جهت انجام کشت هاي منظم از دستگاه دیالیز25
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  ـ تعیین نیازهاي آموزشی و مشاوره با مددجو و خانواده مددجو و ارائه آموزش هاي الزم

  ـ بررسی وضعیت اقتصادي،اجتماعی مددجو و ارجاع وي به واحدهاي ذیربط در صورت امکان

  ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

ـ تعیین نیازهاي آموزشی و مشاوره با مددجو و خانواده مددجو و ارائه آموزش هاي الزم

  ـ بررسی و اتخاذ تصمیمات الزم جهت دیالیز در منزل در صورت امکان

ـ بررسی وضعیت اقتصادي،اجتماعی مددجو و ارجاع وي به واحدهاي ذیربط در صورت امکان

  انجام فرآیندهاي تشخیصی،درمانی و توانبخشیـ هماهنگی با تیم درمان در 

  ـ ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

ـ تعیین نیازهاي آموزشی و مشاوره با مددجو و خانواده مددجو و ارائه آموزش هاي الزم26

ـ بررسی و اتخاذ تصمیمات الزم جهت دیالیز در منزل در صورت امکان27

ـ بررسی وضعیت اقتصادي،اجتماعی مددجو و ارجاع وي به واحدهاي ذیربط در صورت امکان28

ـ هماهنگی با تیم درمان در 29

ـ ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده30

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد31

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  کننده وظایفتعیین 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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تاریخ تهیه    يپرستار: واحد سازمانی   CCUپرستار مراقبت هاي ویژه : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دوسال : تجربه مورد نیاز   دیپلم یا لیسانس پرستاريفوق :تحصیالت مورد نیازسطح   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار  :  سطح باالتر 

  پرستار :   هـم سطح 

  بهیار ، کمک بهیار ، منشی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

با تکیه بر رعایـت منشـور حقـوق     C.C.Uتخصصی پرستار در بخش مراقبت هاي ویژه قلبیعالوه بر وظایف عمومی،وظایف 

  :مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاري و استانداردهاي مراقبتی به شرح زیر می باشد

  ـ پذیرش و تحویل و مدارك بیمار1

  ـ انجام معاینات فیزیکی الزم و ثبت آنها و گزارش موارد ضروري2

  درد و تدابیر جهت تسکین درد ـ ارزیابی وضعیت3

  ـ حمایت روحی،روانی بیمار و خانواده و به کارگیري روش هاي آرام سازي جهت کاهش اضطراب 4

  ـ آشنا سازي بیمار جهت انجام روش هاي تشخیصی و درمانی5

شخیصـی و درمـانی   ـ ارائه به کارگیري تدابیر پرستاري به منظور حمایت جسمی و روانی بیمار در حین انجام روش هـاي ت 6

  تهاجمی و غیر تهاجمی

ـ مانیتورینگ قلب،تشخیص دیس ریتمی هاي مختلف،اطالع به پزشک در صورت لزوم و انجـام اقـدامات فـوري در صـورت     7

  بروز دیس ریتمی هاي خطرناك

ــه مراقبــت هــاي الزم پــس از انجــام روش هــاي تشخیصــی و درمــانی بــه خصــوص روش هــاي تهــاجمی ماننــد  8 : ـــ ارائ

وگرافی،گذاشتن پیس میکر از قبیل کنترل وضعیت همودینامیک،کنترل عوارض روش هاي درمانی و آمـوزش مراقبـت از   آنژی

  خود به بیمار و خانواده

  ـ هماهنگی و همکاري با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتوانی قلبی با توجه به وضعیت مددجو9

  شیوه هاي مناسب زندگی،مراقبت ازخودو مراقبت در منزل ـ مشاوره وآموزش به مددجووخانواده درزمینه10

  ـ انجام اینتوباسیون در موارد ضروري11

  )CPR(ـ اعالم کد و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه12

  شوك در موارد ضروري DCـ تنظیم و به کار گیري 13

  حت مددجوبه منظور تعدیل فعالیت و استرا CCUـ انجام مراقبت هاي پرستاري روتین بخش 14

  ـ بررسی آزمایشات روتین بخش و گزارش مورد ضروري به پزشک15

  Osotracheal،Nasotrachealتراکیاستومی،ـ انجام ساکشن ترشحات راه هاي هوایی و لوله تراشه،16

  ـ انجام حمایت هاي روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار17

  تخصصی بخشـ بررسی و نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات 18

  ـ ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده19

را  CPRـ همکاري با پزشک در انجـام اینتوباسـیون و در مـوارد ضـروري توسـط پرسـتاري کـه دوره اینتوباسـیون و         :تذکر

  .گذرانده باشد

  )آدرنالین،آتروپین،دوبوتامین(شوك و تزریق داروهاي اینوتروپ مثبت DCـ شامل        

  انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددـ 20
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  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  و تجهیزات بخش  ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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تاریخ تهیه    پرستاري :  واحد سازمانی   ICUپرستار مراقبت هاي ویژه: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم یالیسانس پرستاري فوق :سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار :  سطح باالتر 

  پرستار :   هـم سطح 

  بهیار ، کمک بهیار ، منشی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت هاي ویژه عمومی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مـددجو  عالوه بر وظایف عمومی،

  :و مبتنی بر فرآیند پرستاري و استانداردهاي مراقبتی به شرح زیر می باشد

  ـ پذیرش و تحویل بیمار و مدارك بیمار1

ثبـت آنهـا و   قلب تـنفس اعصـاب مرکـزي و محیطـی،    عالئم حیاتی،:ـ مانیتورینگ کامل سیستم هاي حیاتی بیمار شامل2

  گزارش موارد غیر طبیعی

  ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعیم،ـ انجام معاینات فیزیکی الز3

  GCSـ تعیین سطح هوشیاري و بررسی 4

  ـ حفظ و مراقبت درست از راه هوایی،تهویه،اکسیژناسیون و انجام اینتوباسیون در موارد ضروري5

  ـ آموزش و تشویق مددجو به سرفه و تنفس عمیق6

  بیمار به وسایل مربوطه)راه شریانی(ـ اتصال آرترالین7

  تن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشکـ گرف8

  ـ بررسی آزمایشات روتین بخش مربوطه و گزارش موارد ضروري به پزشک9

  اجرا و ارزیابی برنامه مراقبت کامل از پوستـ برنامه ریزي،10

  حرکتی ـ مراقبت از مددجویان دچار اختالالت حسی،حرکتی به منظور تشخیص و پیشگیري از عوارض بی11

  پروتزها وکمکیـ بررسی مددجو در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی،12

  ـ تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت بیمار13

  ـ همکاري با تیم درمان در انجام فرآیندهاي تشخیصی،درمانی و توانبخشی14

  T.P.Nـ انجام فرآیند تغذیه مددجو از طریق لوله هاي گوارشی و 15

  ـ تنظیم و کنترل پارامترهاي دستگاه ونتیالتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو16

  ـ اجراي اصول مراقبت و همکاري در جدا سازي بیمار از ونتیالتور17

  با توجه به شرایط مددجوبا نظر پزشک،انجام اکسیژن درمانی ـ خارج کردن لوله تراشه،18

ـ مانیتورینگ قلب،تشخیص دیس ریتمی هاي مختلف،اطالع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقـدامات فـوري درصـورت    19

  بروز دیس ریتمی هاي خطرناك

  شوك در موارد ضروري D.Cـ تنظیم و به کارگیري دستگاه 20

  مارـ انجام حمایت هاي روانشناختی از بیماران و خانواده بی21

  ،لوله تراشه، تراکیاستومیnasotracheal،osotrachealـ انجام ساکشن ترشحات راه هاي هوایی از طریق دهانی و 22

  )self care(ـ تعیین نیازهاي آموزشی و مشاوره با بیمار و خانواده بیمار و ارائه آموزش هاي الزم در مراقبت از خود23

لوله تراشـه و انـواع درن هـا و ثبـت و گـزارش      پیس میکر،سوند فولی،،IABP،NGT،chest tubeـ ارزیابی عملکرد 24

  موارد غیر طبیعی  
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  و بر قراري میزان جریان داروهاي مورد نیاز با توجه به تجویز پزشک 

تـامین شـرایط اسـتراحت بـه      ـ آرام سازي محیط فیزیکی،کنترل دما ونور،سر و صداي محیط و سـایر عوامـل محیطـی و   

  بی قراري حرکتی توهم، ـ انجام مراقبت هاي پرستاري ویژه به هنگام بروز اختالالت شعوري همچون هذیان،

را گذرانـده   CPRاینتوباسیون و در موارد ضـروري توسـط پرسـتاري کـه دوره اینتوباسـیون و      

  ) دوبوتامین

  ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

و بر قراري میزان جریان داروهاي مورد نیاز با توجه به تجویز پزشک  ،)C.V.P( ـ کنترل فشار ورید مرکزي

ـ آرام سازي محیط فیزیکی،کنترل دما ونور،سر و صداي محیط و سـایر عوامـل محیطـی و   

  ـ تنظیم محرك هاي حسی به منظور تقویت حسی بیمار

ـ انجام مراقبت هاي پرستاري ویژه به هنگام بروز اختالالت شعوري همچون هذیان،

  ـ ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده

اینتوباسیون و در موارد ضـروري توسـط پرسـتاري کـه دوره اینتوباسـیون و       ـ همکاري با پزشک در انجام

دوبوتامین آتروپین، آدرنالین،( شوك و تزریق داروهاي اینوتروپ مثبت

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی   مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

ـ کنترل فشار ورید مرکزي25

ـ آرام سازي محیط فیزیکی،کنترل دما ونور،سر و صداي محیط و سـایر عوامـل محیطـی و   26

  آرامش بیمار

ـ تنظیم محرك هاي حسی به منظور تقویت حسی بیمار27

ـ انجام مراقبت هاي پرستاري ویژه به هنگام بروز اختالالت شعوري همچون هذیان،28

ـ ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده29

  :تذکر

ـ همکاري با پزشک در انجام

  .باشد

شوك و تزریق داروهاي اینوتروپ مثبت DCـ شامل 

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد30

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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تاریخ تهیه    پرستاري : واحد سازمانی   پرستار بخش اطفال : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال : تجربه مورد نیاز   فوق دیپلم یالیسانس پرستاري :سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار :  سطح باالتر 

  پرستار :   هـم سطح 

  بهیار ، کمک بهیار ، منشی  : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

وظایف تخصصی پرستار در بخش اطفال با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بـر فرآینـد   عالوه بر وظایف عمومی،

  :پرستاري و استانداردهاي مراقبتی به شرح زیر می باشد

  خانواده بر اساس رشد و تکامل کودك ـ برقراري ارتباط مناسب با کودك و1

  ـ بررسی و ارزیابی وضعیت سالمت کودك و گزارش موارد غیر طبیعی و انحراف معیارهاي استاندارد سالمت2

  ـ بررسی و ارزیابی وضعیت رشد و تکامل تدابیر متناسب با سن کودك3

ر تغییـرات عالیـم حیـاتی،تغییرات سـطح     ـ تشخیص و ارزیابی کودکان در معـرض خطـر و اقـدامات مراقبتـی ویـژه از نظـ      4

  هوشیاري و دیسترس تنفسی و سایر موارد

  درمورد مراقبت از کودك با توجه به مراحل رشد و تکامل و مبتنی بر موازین بهداشت فرديـ مشاوره و آموزش به خانواده،5

ظت کودك از صـدمه ناشـی از حـوادث و    ـ ایجاد تالش و پیگیري براي برنامه ریزي و اجراي تدابیر پرستاري به منظور حفا6

  برق گرفتگی و سایر مواردمسمومیت،سوختگی،سقوط،خطرات جسمی در زمان بستري از قبیل آسپیراسیون،

  ـ برقراري محیطی،شاد و مناسب براي کودك بر اساس مراحل رشد و تکامل کودك7

زي در کلیه بخش هـاي کودکـان بـه منظـور اسـتمرار      ـ برقراري زمینه مناسب جهت بازي با تاکید بر ضرورت وجود اتاق با8

  رشد و تکامل و کاهش اضطراب کودك

و پیشگیري از کم آبی و یا دریافت اضافی مایعات در کودکانی که مایع وریدي دریافـت  )کمی و کیفی(ـ کنترل جذب و دفع9

  می دارند

  اضطراب ـ برقراري تعامل و حمایت روحی و روانی از کودك به منظور کاهش درد و10

  سال 2ـ مشاوره و آموزش به والدین جهت تغذیه با شیر مادر براي نوزادان و کودکان زیر 11

  ـ هماهنگی جهت تغذیه کودك مناسب با سن و تشخیص مددجوي و آموزش آن به والدین12

  لزوم ـ ارزیابی وضعیت سالمت و بهداشت دهان و دندان در کودك،آموزش به والدین و ارجاع کودك در صورت13

  ـ ارزیابی وضعیت سالمت روانی کودك و خانواده و اطالع به پزشک و در صورت نیاز انجام مشاوره  هاي ضروري14

  ـ حمایت روانی از کودك و والدین در حد امکان جهت پیشگیري از محرومیت هاي عاطفی آن15

  )با توجه به امکانات(کودكـ برگزاري شرایط و امکانات حضور و اقامت یکی از والدین در کنار 16

  ـ رعایت اصول و اعتقادات صحیح والدین و کودك و احترام به آن در انجام مراقبت ها از کودك17

  ـ بررسی و شناسایی موارد کودك آزاري و غفلت از مراقبت از کودك و گزارش به پزشک18

  ـ کنترل برنامه واکسیناسیون و رسم نمودار سالمتی کودك19

  و همکاري با مسئولین جهت کمک به تحصیل کودك با بستري طوالنیـ هماهنگی 20

  ـ در صورت نیاز هماهنگی،همکاري،پیگیري و ارجاع کودك به مراکز حمایتی و توانبخشی21

  ـ ثبت و کلیه موارد فوق الذکر22

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد23
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را بـه صـورت    CPRـ همکاري با پزشک در انجام اینتوباسیون و در موارد ضروري توسط پرستاري کـه دوره اینتوباسـیون و   

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

ـ همکاري با پزشک در انجام اینتوباسیون و در موارد ضروري توسط پرستاري کـه دوره اینتوباسـیون و   

  .صورت پذیرد  NICUـ مراقبت از نوزاد نارس با ارجاع نوزاد در بخش 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  :تذکر

ـ همکاري با پزشک در انجام اینتوباسیون و در موارد ضروري توسط پرستاري کـه دوره اینتوباسـیون و   

  . کامل گذرانده باشد

ـ مراقبت از نوزاد نارس با ارجاع نوزاد در بخش 

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

85

شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه   پرستاري : واحد سازمانی  پرستار بخش نوزادان: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دوسال : تجربه مورد نیاز   فوق دیپلم یالیسانس پرستاري :سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: بازنگري بعديتاریخ 

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار  :  سطح باالتر 

  پرستار :   هـم سطح 

  بهیار ، کمک بهیار ، منشی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

وظایف تخصصی پرستار در بخش نوزادان با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند عالوه بر وظایف عمومی،

  :پرستاري و استانداردهاي مراقبتی به شرح زیر می باشد

  ـ پذیرش نوزاد1

  ـ تحویل مدارك مددجو2

  ـ برقراري ارتباط مناسب با نوزاد و خانواده3

  وضعیت سالمت نوزاد و گزارش موارد غیر طبیعی معیارهاي استاندارد سالمت ـ بررسی و ارزیابی4

  ـ انجام مراقبت هاي پرستاري تخصصی از نوزاد نارس5

  ـ اجراي استانداردهاي مراقبت هاي جدا سازي به روش مستقیم و غیر مستقیم6

  ـ برقراري محیط ایمن و آرام به منظور پیشگیري از تحریکات عصبی7

  راقبت هاي ویژه به نوزادان تحت درمان با فتوتراپی،پیشگیري از عوارض آن در نوزادـ ارائه م8

ـ انجام مراقبت هاي قبل،حین و پس از فتـوتراپی وپیشـگیري از عـوارض احتمـالی نمونـه گیـري شـریانی،وریدي و سـایر         9

  ترشحات بدن نوزاد با مسئولیت پزشک

  ات مکرر به منظور پیشگیري از کم خونی احتمالی نوزادـ گزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمایش10

  ـ انجام تدابیر پرستاري الزم به منظور حفظ و تثبیت درجه حرارت نوزاد جهت پیشگیري از هیپوترمی،هیپرترمی11

  ـ کنترل جذب و دفع به طور دقیق12

  ـ اکسیژن درمانی و پیشگیري از عوارض آن13

  نوزاد و استفاده از روش هاي کنترل دردـ بررسی و ارزیابی وضعیت درد در 14

  ـ مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد15

  ـ مشاوره و آموزش در زمینه چگونگی شروع تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی و از شیر گرفتن16

مشــکالت شــایع دوران نــوزادي و شــیر ـــ بــه کــارگیري اصــول صــحیح مراقبــت هــاي پرســتاري در زمینــه مســائل و  17

  )و سایر موارد Diaper Rashورم ملتحمه،مراقبت از بند ناف،(خوراکی

  حین و پس از تعویض خونـ انجام مراقبت هاي الزم قبل،18

  ـ اجراي دارو درمانی با توجه به میزان داروي تجویز شده19

  ناسیون،بهداشت جسمی،تغذیه،خواب و استراحت و سایر مواردـ مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واکسی20

  ـ آموزش در زمینه پیشگیري از بارداري هاي پی در پی21

  ـ پیگیري وضعیت نوزاد بی سرپرست و همکاري در ارجاع مناسب آنان22

  ـ هماهنگی و همکاري با مسئولین مربوطه مرکز به منظور ساماندهی نوزادان بی سرپرست23

  یه موارد فوق الذکرـ ثبت کل24
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  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

را بـه صـورت    CPRـ همکاري با پزشک در انجام اینتوباسیون و در موارد ضروري توسط پرسـتاري کـه دوره اینتوباسـیون و    

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

ـ همکاري با پزشک در انجام اینتوباسیون و در موارد ضروري توسط پرسـتاري کـه دوره اینتوباسـیون و    

  .صورت پذیرد NICUـ مراقبت از نوزاد نارس با ارجاع نوزاد در بخش 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

  ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

  ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد25

:تذکر

ـ همکاري با پزشک در انجام اینتوباسیون و در موارد ضروري توسط پرسـتاري کـه دوره اینتوباسـیون و    

  .کامل گذرانده باشد

ـ مراقبت از نوزاد نارس با ارجاع نوزاد در بخش 

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري از اصول پرستاري 

ـ شناخت وظائف کادر پرستاري در حیطه بخش و در کلیه سطوح 

ـ شناخت کافی از کلیه داروها و وسایل و تجهیزات بخش 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  کنترل وسایل و تجهیزات پزشکی اتاق زایمان و اقدام و پیگیري جهت تامین وسایل ضروري

همراهی با پزشک و دریافت دستورات و ابالغ آن به سـایر ماماهـا و همکـاري بـا آنـان در ایـن زمینـه و اعـالم وضـعیت          

کنترل نهایی وضعیت مددجویانی که براي عمل آماده می شوند و همکاري با جراح در حین زایمان و هم چنـین کنتـرل   

  بررسی وضعیت مددجویان بد حال و اورژانس و انجام اقدامات اولیه تا هنگام زایمان

تماي و ارتباط با دیگر قسمت هاي بیمارستان و پزشکان معالج و برقراري همـاهنگی هـاي الزم جهـت پیگیـري مسـائل      

عمومی اتاق زایمان و استریل کردن آن با مواد دو وسایل الزم در شیفت مربوطه

تهیه آمار زایمان هاي طبیعی و غیر طبیعی انجام شده در اتاق زایمان و هـم چنـین ارائـه گـزارش الزم از فعالیـت اتـاق       

  احتماالً دانشجویان و دانش آموزان اعزامی

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   پرستاري :  واحد سازمانی   

1   دو سال : تجربه مورد نیاز   لیسانس مامائی

  

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرست اتاق زایمان 

  بهیار ، کمک بهیار ، منشی 

  بررسی گزارش امور اتاق زایمان در شیفت قبل و تحویل گرفتن اتاق زایمان

کنترل وسایل و تجهیزات پزشکی اتاق زایمان و اقدام و پیگیري جهت تامین وسایل ضروري

همراهی با پزشک و دریافت دستورات و ابالغ آن به سـایر ماماهـا و همکـاري بـا آنـان در ایـن زمینـه و اعـالم وضـعیت          

  به پزشکان مربوطه

کنترل نهایی وضعیت مددجویانی که براي عمل آماده می شوند و همکاري با جراح در حین زایمان و هم چنـین کنتـرل   

بررسی وضعیت مددجویان بد حال و اورژانس و انجام اقدامات اولیه تا هنگام زایمان

تماي و ارتباط با دیگر قسمت هاي بیمارستان و پزشکان معالج و برقراري همـاهنگی هـاي الزم جهـت پیگیـري مسـائل      

  مشارکت در انجام کارهاي زایمان طبیعی

عمومی اتاق زایمان و استریل کردن آن با مواد دو وسایل الزم در شیفت مربوطه

تهیه آمار زایمان هاي طبیعی و غیر طبیعی انجام شده در اتاق زایمان و هـم چنـین ارائـه گـزارش الزم از فعالیـت اتـاق       

احتماالً دانشجویان و دانش آموزان اعزامیمشارکت در برنامه هاي آموزشی حین خدمت کادر مامایی و 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی کامل نظري نسبت به اصول مامائی و توانائی کاربرد آن اصول در عمل 

  ـ شناخت وظایف اطاق زایمان و کادر مامائی در کلیه سطوح 

  ـ شناخت کلیه لوازم و تجهیزات اطاق زایمان و آگاهی کامل از نحوه استفاده از آنها  

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  ماما کارشناس : عنوان پست 

لیسانس مامائی:سطح تحصیالت مورد نیاز 

  : سلسله مراتب سازمانی 

مترون ، سوپروایزر ، سرپرست اتاق زایمان :  سطح باالتر 

  ماما :   هـم سطح 

بهیار ، کمک بهیار ، منشی  : سطح پائین تر 

بررسی گزارش امور اتاق زایمان در شیفت قبل و تحویل گرفتن اتاق زایمان -1

کنترل وسایل و تجهیزات پزشکی اتاق زایمان و اقدام و پیگیري جهت تامین وسایل ضروري -2

همراهی با پزشک و دریافت دستورات و ابالغ آن به سـایر ماماهـا و همکـاري بـا آنـان در ایـن زمینـه و اعـالم وضـعیت           -3

به پزشکان مربوطه) زائوها(مددجویان 

کنترل نهایی وضعیت مددجویانی که براي عمل آماده می شوند و همکاري با جراح در حین زایمان و هم چنـین کنتـرل    -4

  از عملوضعیت آنان بعد 

بررسی وضعیت مددجویان بد حال و اورژانس و انجام اقدامات اولیه تا هنگام زایمان -5

تماي و ارتباط با دیگر قسمت هاي بیمارستان و پزشکان معالج و برقراري همـاهنگی هـاي الزم جهـت پیگیـري مسـائل       -6

  مددجویان

مشارکت در انجام کارهاي زایمان طبیعی -7

عمومی اتاق زایمان و استریل کردن آن با مواد دو وسایل الزم در شیفت مربوطهکنترل نظارت  -8

تهیه آمار زایمان هاي طبیعی و غیر طبیعی انجام شده در اتاق زایمان و هـم چنـین ارائـه گـزارش الزم از فعالیـت اتـاق        -9

  زایمان در شیفت کاري

مشارکت در برنامه هاي آموزشی حین خدمت کادر مامایی و  -10

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -11

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی کامل نظري نسبت به اصول مامائی و توانائی کاربرد آن اصول در عمل 

ـ شناخت وظایف اطاق زایمان و کادر مامائی در کلیه سطوح 

ـ شناخت کلیه لوازم و تجهیزات اطاق زایمان و آگاهی کامل از نحوه استفاده از آنها  

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

جمع آوري اطالعات الزم از سوابق طبی مددجو نظیر بیماري ها و زایمان هـاي گذشـته و شـروع درد و ثبـت مراتـب در      

  نظر پیشرفت مراحل زایمان و بررسی ضربان قلب جنین

به اتاق زایمان جهـت آمـاده کـردن او نظـارت بـر      

زشک در انجام دادن زایمان و گرفتن نوزاد و احیاء نوزاد در صورت لزوم و بستن ناف و ثبت مشخصات نـوزاد  

به اتاق عمل و بردن وسایل الزم و انجام کارهاي اولیه جهت عمـل سـزارین و جراحـی و کمـک و     

کنترل مددجویی که وضع حمل طبیعی داشته بعد از زایمان از نظر خونریزي و نیز مطلع کردن پزشـک در صـورت غیـر    

  

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   پرستاري: واحد سازمانی 

1   دو سال : تجربه مورد نیاز   فوق دیپلم مامائی

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرست اتاق زایمان 

  بهیار ، کمک بهیار ، منشی 

  درد و یا اتاق زایمانترتیب پذیرش بیمار در اتاق 

  )زائو(آماده کردن بیمار براي معاینات پزشکی و نظارت در شستشوي مددجو 

جمع آوري اطالعات الزم از سوابق طبی مددجو نظیر بیماري ها و زایمان هـاي گذشـته و شـروع درد و ثبـت مراتـب در      

نظر پیشرفت مراحل زایمان و بررسی ضربان قلب جنینکنترل عالئم حیاتی و معاینات مکرر از 

  گزارش به پزشک یا ماماي مسئول در مورد درد هاي زایمانی غیر قابل تحمل

به اتاق زایمان جهـت آمـاده کـردن او نظـارت بـر      ) زائو(گزارش مراحل طبیعی پیشرفت زایمان به پزشک و بردن مددجو 

زشک در انجام دادن زایمان و گرفتن نوزاد و احیاء نوزاد در صورت لزوم و بستن ناف و ثبت مشخصات نـوزاد  

  روي دستبند و تحویل به موقع او به اتاق نوزادان

به اتاق عمل و بردن وسایل الزم و انجام کارهاي اولیه جهت عمـل سـزارین و جراحـی و کمـک و     

  پزشک در این زمینه

کنترل مددجویی که وضع حمل طبیعی داشته بعد از زایمان از نظر خونریزي و نیز مطلع کردن پزشـک در صـورت غیـر    

  عادي بودن وضعیت مددجو از نظر خونریزي و باال بودن فشار خون وغیره

  راهنمایی و آموزش مددجو از نظر تسهیل زایمان و دادن روحیه به او 

  ثبت گزارش کامل اقدامات انجام شده و نوشتن گواهی والدت بر حسب مورد 

  مشارکت در برنامه هاي آموزشی حین خدمت کادر مامایی

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد  

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آگاهی نسبی نظري از اصول مامائی و توانائی کاربرد آن اصول در عمل 

  ـ شناخت لوازم و تجهیزات اطاق زایمان و آگاهی از نحوه استفاده آنها 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  ماما کاردان : عنوان پست 

فوق دیپلم مامائی:تحصیالت مورد نیاز سطح 

: سلسله مراتب سازمانی 

مترون ، سوپروایزر ، سرپرست اتاق زایمان :  سطح باالتر 

  ماما :   هـم سطح 

بهیار ، کمک بهیار ، منشی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

ترتیب پذیرش بیمار در اتاق  -1

آماده کردن بیمار براي معاینات پزشکی و نظارت در شستشوي مددجو  -2

جمع آوري اطالعات الزم از سوابق طبی مددجو نظیر بیماري ها و زایمان هـاي گذشـته و شـروع درد و ثبـت مراتـب در       -3

  پرونده و بستري کردن او

کنترل عالئم حیاتی و معاینات مکرر از -4

گزارش به پزشک یا ماماي مسئول در مورد درد هاي زایمانی غیر قابل تحمل -5

گزارش مراحل طبیعی پیشرفت زایمان به پزشک و بردن مددجو  -6

  آماده کردن اتاق عمل

زشک در انجام دادن زایمان و گرفتن نوزاد و احیاء نوزاد در صورت لزوم و بستن ناف و ثبت مشخصات نـوزاد  همکاري با پ -7

روي دستبند و تحویل به موقع او به اتاق نوزادان

به اتاق عمل و بردن وسایل الزم و انجام کارهاي اولیه جهت عمـل سـزارین و جراحـی و کمـک و     ) زائو(همراهی مددجو  -8

پزشک در این زمینه همراهی با

کنترل مددجویی که وضع حمل طبیعی داشته بعد از زایمان از نظر خونریزي و نیز مطلع کردن پزشـک در صـورت غیـر     -9

عادي بودن وضعیت مددجو از نظر خونریزي و باال بودن فشار خون وغیره

راهنمایی و آموزش مددجو از نظر تسهیل زایمان و دادن روحیه به او  -10

ثبت گزارش کامل اقدامات انجام شده و نوشتن گواهی والدت بر حسب مورد  -11

مشارکت در برنامه هاي آموزشی حین خدمت کادر مامایی -12

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد   -13

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی نسبی نظري از اصول مامائی و توانائی کاربرد آن اصول در عمل 

ـ شناخت لوازم و تجهیزات اطاق زایمان و آگاهی از نحوه استفاده آنها 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   پرستاري:  واحد سازمانی   کاردان اتاق عمل  کارشناس یا: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال : تجربه مورد نیاز   اطاق عملدیپلمیافوقلیسانس:سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99:تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار  :  سطح باالتر 

  کاردان اتاق عمل ، تکنسین اتاق عمل ، کارشناس هوشبري ، کاردان هوشبري ، تکنسین هوشبري ، کارشناس اتاق عمل:   هـم سطح 

  منشی  : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

کـاردان اتـاق عمـل بـا تکیـه بـر رعایـت منشـور حقـوق مـددجو مبتنـی بـر فرآینـد پرسـتاري و               کارشناس یا شرح وظایف 

  :زیر می باشداستانداردهاي مراقبتی به شرح 

  .ـ دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه1

: شـامل  (ـ اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحی قبل از شـروع عمـل   2

  .مافوقو گزارش هر گونه نقص یا خرابی به مسئول . . .) ساکشن ، دستگاه الکترو کوتر ، چراغ سیالتیک و 

  .ـ اطالع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی و کمبودها و نقایص به مسئول مافوق3

  .ـ آشنایی با روش هاي استریلیزاسیون و ضدعفونی و به کارگیري آنها4

  . . .پاکیزگی ، ایمنی و ـ کنترل اتاق عمل از نظر نور کافی ، سیستم برق رسانی ، درجه حرارت ، رطوبت ، 5

  .ـ آماده نمودن اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی الزم بر طبق لیست عمل جراحی6

اجـازه عمـل و           : ماننـد  ( ـ کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی براي اطمینـان از کامـل بـودن مـدارك پزشـکی مـورد نیـاز        7

  . . .).شتن وسایل مصنوعی و زیورآالت و آمادگی هاي عمل ، داروهاي قبل از عمل ، عدم دا

  .ـ کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته هاي وسایل8

  :ـ ایفاي نقش سیار قبل از عمل 9

  ـ برقراري ارتباط و ارائه آموزش هاي الزم به بیمار

  ـ کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی

  پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصاتـ کنترل نام بیمار با 

ـ هدایت بیمار به تخت عمل ، قرار دادن بیمار بر روي تخت به نحوي که هیچ گونه صدمه اي به وي وارد نگردد و پوشـش و  

  .حریم بیمار حفظ شود

  ـ تنظیم تخت جراحی و چراغ ها بر حسب نوع و ناحیه عمل

  ـ قرار دادن کلیه دستگاه ها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز 

  :ـ ایفاي نقش سیار حین عمل 10

ـ حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار،کمک بـه جراحـان و پرسـتار اسـکراب در پوشـیدن      

  . . .گان و دستکش و 

  ي اولیه بسته هاي استریل و نخ ها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها ـ باز نمودن پوشش ها

  ـ پرب منطقه عمل

  قبل از اتمام به همراه تیم جراحی و جمع آوري آنها پس از استفاده. . . ـ شمارش و ثبت نخ ، گاز ، لنگ گاز ، درن و 

  ـ کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل

  گروه جراحی و آماده نمودن آنهاـ پیش بینی نیازمندي هاي 

  ـ توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار ، گزارش به تیم و تامین وضعیت جدید در جهت اصالح تغییر به وجود آمده

ـ نگهداري و جمع آوري نمونه بر طبق سیاست بیمارستان و ثبت مشخصات بر روي ظرف حـاوي نمونـه و فرسـتادن آن بـه     

  لعلمل و دریافت رسیدآزمایشگاه بر طبق دستورا

  زمان تورنیک: ـ ثبت و کنترل زمان هاي در خواست شده گروه جراحی مانند 
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  ـ برداشتن پوشش ها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

  ـ خارج نودن وسایل مربوطه به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي

  ـ کمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوري و ارائه گزارش شفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحی

وسـایل جراحـی ، نـخ ،    : شامل ( ـ پوشاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روي آنها 

در شـروع و  . . .  لنگ گاز ، قیچی ، پنس ، سوزن ، نخ ، درن ها و 

  ـ کنترل لوازم جراحی درون ست هاي جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحی

  و پوشاندن بیمار با پوشش هاي استریل

  ـ اطالع به تیم جراحی در صورت خیس بودن شان ها جهت جلوگیري از سوختگی با کوتر

  نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

  سیاست بیمارستانـ جمع آوري و شستشوي وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مراکز استریلیزاسیون بر حسب 

  

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  :ـ ایفاي نقش سیار پس از پایان عمل 

  ـ کمک در پانسمان محل جراحی

ـ برداشتن پوشش ها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

  گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده بود

ـ خارج نودن وسایل مربوطه به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي

ـ کمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوري و ارائه گزارش شفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحی

  :در حین عمل) اسکراب ( ـ ایفاي نقش دست شسته 

  ـ دست شستن بر طبق دستورالعمل

  ـ پوشیدن گان و دستکش استریل

ـ پوشاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روي آنها 

لنگ گاز ، قیچی ، پنس ، سوزن ، نخ ، درن ها و  گاز ،( ـ شمارش ، کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده 

  در طول عمل و پایان عمل به همراه فرد سیار

ـ کنترل لوازم جراحی درون ست هاي جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحی

و پوشاندن بیمار با پوشش هاي استریل) درپ ( ـ کمک در شستن نهایی پوست بیمار 

  نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عمل

ـ اطالع به تیم جراحی در صورت خیس بودن شان ها جهت جلوگیري از سوختگی با کوتر

  :ـ ایفاي نقش دست شسته در پایان عمل 

نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوريـ برداشتن پوشش هاي استریل با رعایت موازین شرعی و حریم بیمار و آماده 

  ـ گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به مسئول ریکاوري

  ـ تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده

ـ جمع آوري و شستشوي وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مراکز استریلیزاسیون بر حسب 

  .ـ شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل

  .ـ مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استانداردها

  .ـ همکاري در اجراي برنامه هاي آموزشی پژوهشی بیمارستان و بخش

  . . .  .ـ شرکت در آموزش هاي ضمن خدمت ، باز آموزي و 

  .عمل طبق سیاست هاي جاري بیمارستان  ـ مشارکت در برنامه شستشوي اتاق

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنایی با وظایف و اصول کار در اطاق عمل 

  ـ برخورداري از قدرت جسمانی و روحی براي کارکردن در اطاق عمل 

  ـ شناخت وسایل و تجهیزات پزشکی مورد مصرف در اطاق عمل و نحوه کاربري آنها 

  ـ آگاهی با روش صحیح ارسال نمونه ها به آزمایشگاه 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

ـ ایفاي نقش سیار پس از پایان عمل 11

ـ کمک در پانسمان محل جراحی

ـ برداشتن پوشش ها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده بودـ تکمیل نمودن کلیه 

ـ خارج نودن وسایل مربوطه به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي

ـ کمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوري و ارائه گزارش شفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحی

ـ ایفاي نقش دست شسته 12

ـ دست شستن بر طبق دستورالعمل

ـ پوشیدن گان و دستکش استریل

ـ پوشاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روي آنها 

  . . . )درن ها ، گاز و 

ـ شمارش ، کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده 

در طول عمل و پایان عمل به همراه فرد سیار

ـ کنترل لوازم جراحی درون ست هاي جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحی

ـ کمک در شستن نهایی پوست بیمار 

نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عملـ 

ـ اطالع به تیم جراحی در صورت خیس بودن شان ها جهت جلوگیري از سوختگی با کوتر

ـ ایفاي نقش دست شسته در پایان عمل 13

  ـ کمک به پانسمان عمل 

ـ برداشتن پوشش هاي استریل با رعایت موازین شرعی و حریم بیمار و آماده 

ـ گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به مسئول ریکاوري

ـ تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده

ـ جمع آوري و شستشوي وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مراکز استریلیزاسیون بر حسب 

ـ شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل14

ـ مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استانداردها15

ـ همکاري در اجراي برنامه هاي آموزشی پژوهشی بیمارستان و بخش16

ـ شرکت در آموزش هاي ضمن خدمت ، باز آموزي و 17

ـ مشارکت در برنامه شستشوي اتاق18

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد19

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با وظایف و اصول کار در اطاق عمل 

ـ برخورداري از قدرت جسمانی و روحی براي کارکردن در اطاق عمل 

ـ شناخت وسایل و تجهیزات پزشکی مورد مصرف در اطاق عمل و نحوه کاربري آنها 

ـ آگاهی با روش صحیح ارسال نمونه ها به آزمایشگاه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه   پرستاري:  واحد سازمانی   تکنسین اتاق عمل  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم بهیاري :سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار  :  سطح باالتر 

  کاردان اتاق عمل ، تکنسین اتاق عمل ، کارشناس هوشبري ، کاردان هوشبري ، تکنسین هوشبري، اتاق عملکارشناس : هـم سطح 

  منشی  : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

اتاق عمل با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاري و اسـتانداردهاي مراقبتـی    تکنسینشرح وظایف 

  :به شرح زیر می باشد

  .ـ دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه1

: شـامل  (کارآیی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحی قبل از شـروع عمـل   ـ اطمینان یافتن از سالم بودن و 2

  .و گزارش هر گونه نقص یا خرابی به مسئول مافوق. . .) ساکشن ، دستگاه الکترو کوتر ، چراغ سیالتیک و 

  .و نقایص به مسئول مافوق ـ اطالع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی و کمبودها3

  .ـ آشنایی با روش هاي استریلیزاسیون و ضدعفونی و به کارگیري آنها4

  . . .ـ کنترل اتاق عمل از نظر نور کافی ، سیستم برق رسانی ، درجه حرارت ، رطوبت ، پاکیزگی ، ایمنی و 5

  .جراحیـ آماده نمودن اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی الزم بر طبق لیست عمل 6

اجـازه عمـل و           : ماننـد  ( ـ کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی براي اطمینـان از کامـل بـودن مـدارك پزشـکی مـورد نیـاز        7

  . . .).آمادگی هاي عمل ، داروهاي قبل از عمل ، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیورآالت و 

  .یلـ کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته هاي وسا8

  :ـ ایفاي نقش سیار قبل از عمل 9

  ـ برقراري ارتباط و ارائه آموزش هاي الزم به بیمار

  ـ کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی

  ـ کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات

که هیچ گونه صدمه اي به وي وارد نگردد و پوشـش و  ـ هدایت بیمار به تخت عمل ، قرار دادن بیمار بر روي تخت به نحوي 

  .حریم بیمار حفظ شود

  ـ تنظیم تخت جراحی و چراغ ها بر حسب نوع و ناحیه عمل

  ـ قرار دادن کلیه دستگاه ها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز 

  :ـ ایفاي نقش سیار حین عمل 10

اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار،کمک بـه جراحـان و پرسـتار اسـکراب در پوشـیدن      ـ حضور در تمام طول عمل و 

  . . .گان و دستکش و 

  ـ باز نمودن پوشش هاي اولیه بسته هاي استریل و نخ ها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها 

  ـ پرب منطقه عمل

  اتمام به همراه تیم جراحی و جمع آوري آنها پس از استفاده قبل از. . . ـ شمارش و ثبت نخ ، گاز ، لنگ گاز ، درن و 

  ـ کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل

  ـ پیش بینی نیازمندي هاي گروه جراحی و آماده نمودن آنها

  ـ توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار ، گزارش به تیم و تامین وضعیت جدید در جهت اصالح تغییر به وجود آمده

ري و جمع آوري نمونه بر طبق سیاست بیمارستان و ثبت مشخصات بر روي ظرف حـاوي نمونـه و فرسـتادن آن بـه     ـ نگهدا

  آزمایشگاه بر طبق دستورالعلمل و دریافت رسید

  زمان تورنیک: ـ ثبت و کنترل زمان هاي در خواست شده گروه جراحی مانند 

  :ـ ایفاي نقش سیار پس از پایان عمل 11
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  ـ برداشتن پوشش ها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

  ـ خارج نودن وسایل مربوطه به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي

  جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوري و ارائه گزارش شفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحی

وسـایل جراحـی ، نـخ ،    : شامل ( تریل بر روي آنها 

در شـروع و  . . .  گاز ، لنگ گاز ، قیچی ، پنس ، سوزن ، نخ ، درن ها و 

  احی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحی

  و پوشاندن بیمار با پوشش هاي استریل

  ـ اطالع به تیم جراحی در صورت خیس بودن شان ها جهت جلوگیري از سوختگی با کوتر

  ـ برداشتن پوشش هاي استریل با رعایت موازین شرعی و حریم بیمار و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

  ـ جمع آوري و شستشوي وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مراکز استریلیزاسیون بر حسب سیاست بیمارستان

  

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  ان محل جراحی

ـ برداشتن پوشش ها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

  ـ تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده بود

ـ خارج نودن وسایل مربوطه به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي

جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوري و ارائه گزارش شفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحی

  :در حین عمل) اسکراب ( ـ ایفاي نقش دست شسته 

  ـ دست شستن بر طبق دستورالعمل

  ـ پوشیدن گان و دستکش استریل

تریل بر روي آنها ـ پوشاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل اس

گاز ، لنگ گاز ، قیچی ، پنس ، سوزن ، نخ ، درن ها و ( ـ شمارش ، کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده 

  در طول عمل و پایان عمل به همراه فرد سیار

احی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحیـ کنترل لوازم جراحی درون ست هاي جر

و پوشاندن بیمار با پوشش هاي استریل) درپ ( ـ کمک در شستن نهایی پوست بیمار 

  ـ نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عمل

ـ اطالع به تیم جراحی در صورت خیس بودن شان ها جهت جلوگیري از سوختگی با کوتر

  :نقش دست شسته در پایان عمل 

ـ برداشتن پوشش هاي استریل با رعایت موازین شرعی و حریم بیمار و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

  ـ گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به مسئول ریکاوري

  رد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیدهـ تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موا

ـ جمع آوري و شستشوي وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مراکز استریلیزاسیون بر حسب سیاست بیمارستان

  .ـ شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل

  .ـ مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استانداردها

  .ي آموزشی پژوهشی بیمارستان و بخشـ همکاري در اجراي برنامه ها

  . . .  .ـ شرکت در آموزش هاي ضمن خدمت ، باز آموزي و 

  .ـ مشارکت در برنامه شستشوي اتاق  عمل طبق سیاست هاي جاري بیمارستان

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنایی با وظایف و اصول کار در اطاق عمل 

  ـ برخورداري از قدرت جسمانی و روحی براي کارکردن در اطاق عمل 

  ـ شناخت وسایل و تجهیزات پزشکی مورد مصرف در اطاق عمل و نحوه کاربري آنها 

  به آزمایشگاه ـ آگاهی با روش صحیح ارسال نمونه ها 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

ان محل جراحیـ کمک در پانسم

ـ برداشتن پوشش ها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

ـ تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده بود

ـ خارج نودن وسایل مربوطه به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي

جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوري و ارائه گزارش شفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحیـ کمک در 

ـ ایفاي نقش دست شسته 12

ـ دست شستن بر طبق دستورالعمل

ـ پوشیدن گان و دستکش استریل

ـ پوشاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل اس

  . . . )درن ها ، گاز و 

ـ شمارش ، کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده 

در طول عمل و پایان عمل به همراه فرد سیار

ـ کنترل لوازم جراحی درون ست هاي جر

ـ کمک در شستن نهایی پوست بیمار 

ـ نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عمل

ـ اطالع به تیم جراحی در صورت خیس بودن شان ها جهت جلوگیري از سوختگی با کوتر

نقش دست شسته در پایان عمل  ـ ایفاي13

  ـ کمک به پانسمان عمل 

ـ برداشتن پوشش هاي استریل با رعایت موازین شرعی و حریم بیمار و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري

ـ گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به مسئول ریکاوري

ـ تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موا

ـ جمع آوري و شستشوي وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مراکز استریلیزاسیون بر حسب سیاست بیمارستان

ـ شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل14

ـ مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استانداردها15

ـ همکاري در اجراي برنامه ها16

ـ شرکت در آموزش هاي ضمن خدمت ، باز آموزي و 17

ـ مشارکت در برنامه شستشوي اتاق  عمل طبق سیاست هاي جاري بیمارستان18

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد19

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با وظایف و اصول کار در اطاق عمل 

ـ برخورداري از قدرت جسمانی و روحی براي کارکردن در اطاق عمل 

ـ شناخت وسایل و تجهیزات پزشکی مورد مصرف در اطاق عمل و نحوه کاربري آنها 

ـ آگاهی با روش صحیح ارسال نمونه ها 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه پرستاري  : واحد سازمانی   کاردان هوشبري کارشناس یا: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دوسال : تجربه مورد نیاز   دیپلم هوشبريیافوقلیسانس :موردنیازتحصیالتسطح  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار :  سطح باالتر 

  کاردان اتاق عمل ، تکنسین اتاق عمل ، کارشناس هوشبري ، کاردان هوشبري ، تکنسین هوشبري، اتاق عملکارشناس:   هـم سطح 

  منشی  : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

اسـتانداردهاي  کاردان هوشبري با تکیه بر منشـور حقـوق مـددجو،مبتنی بـر فرآینـد پرسـتاري و       کارشناس یا شرح وظایف 

:مراقبتی به شرح زیر می باشد

  .ـ دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستاران اتاق عمل1

دستگاه هـاي  :شامل(ـ اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاه ها و تجهیرات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاري2

  .گزارش هر گونه نقص یا خرابی به سرپرستار و. . .)پالس اکسی متر و مانیتور،ساکشن،بیهوشی،

  .ـ اطالع از وجود داروهاي مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش موارد ناکافی و یا کمبود ها3

  .ـ آشنایی با روش هاي استریلیزاسیون و ضدعفونی و کاربرد آن و رعایت در تمام مراحل عمل4

  .مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی ـ آماده نمودن کلیه دستگاه ها و لوازم5

آزمایشـات  اجازه عمـل، :مانند(ـ کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی براي اطمینان از کامل بودن مدارك پزشکی مورد نیاز6

  . . .)آماده بودن خون و مشاوره،نوار قلب،ضروري،

  :ـ اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار7

  مار با پروندده و لیست عمل و دستبند مشخصاتـ کنترل نام بی

  ـ هدایت بیمار به تخت عمل

  ـ همراهی بیمار از ابتدا تا انتهاي عمل

  ـ دادن توضیحات در مورد بیهوشی

  ـ کنترل عالئم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی 

  ثابت نمودن سر بیمار IVـ بر قراري 

  نیاز بیهوشی به پزشکـ در اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد 

  ـ کنترل گازهاي بیهوشی جهت پرهیز از استفاده آنها به جاي یکدیگر

  ـ اجراي دستورات و همکاري با پزشک

  :ـ اقدامات و تدابیر حین بیهوشی بیمار8

  ـ کنترل عالئم حیاتی

  ـ مانیتورینگ یا کنترل سطح بیهوشی

  ـ کنترل راه هوایی بیمار،کنترل جذب و دفع

  شدن دستورات شفاهیـ مکتوب 

  ـ حفظ پوشش و رعایت حریم بیمار طبق موازین شرعی

  ـ ثبت دقیق کلیه موارد در فرم مربوطه

  ـ حفاظت از بیمار جهت جلوگیري از سوختگی با کوتر
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  ـ کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العمل ها و فلکس ها و ورود به مرحله هوشیاري

  ـ تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد،کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوري

 سـطح هوشـیاري،   داروها، روش بیهوشی،

به مسئول  . . .)مشکالت و عوارض ثبت قبل و حین بی هوشی و 

  .ـ همکاري و اجراي برنامه هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه

ئول ـ تحویل فرم هاي تکمیل شده گزارشات و دارو و موارد کتبی الزم در مراحـل قبـل،حین و بعـد از بیهوشـی بـه مسـ      

  .طبق سیاست هاي جاري بیمارستان

  .اع گرددـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارج

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  :ـ اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار

  هوش آوردن بیماره ـ کمک و همکاري با پزشک در ب

  ت آنها و گزارش مواد غیر طبیعی

ـ کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العمل ها و فلکس ها و ورود به مرحله هوشیاري

ـ تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد،کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوري

روش بیهوشی، عالئم حیاتی،(به ریکاوري و گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار

مشکالت و عوارض ثبت قبل و حین بی هوشی و  مایعات دریافتی و خون، خونریزي،

  .جهت عمل بعديـ ضدعفونی و آماده کردن کلیه وسایل مربوط به بیهوشی 

ـ همکاري و اجراي برنامه هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه

  . . .).باز آموزي و (ـ شرکت در برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت

ـ تحویل فرم هاي تکمیل شده گزارشات و دارو و موارد کتبی الزم در مراحـل قبـل،حین و بعـد از بیهوشـی بـه مسـ      

  .ـ همکاري در انجام عملیات احیاء قلبی تنفسی در اتاق عمل

  .ـ همکاري کامل با تیم عمل جراحی

طبق سیاست هاي جاري بیمارستان)واشینگ(ـ مشارکت در برنامه شستشو اتاق عمل

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارج

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی با طرز کار انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات و داروهاي مورد مصرف 

  ـ آشنایی با شرایط بیهوشی بیماران مختلف 

  ـ برخورداري از دقت و تسلط کامل در استفاده و کنترل دستگاه هاي مربوطه 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

ـ اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار9

ـ کمک و همکاري با پزشک در ب

ت آنها و گزارش مواد غیر طبیعیـ کنترل عالئم حیاتی،ثب

ـ کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العمل ها و فلکس ها و ورود به مرحله هوشیاري

  ـ محافظت از سرو واندام

ـ تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد،کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوري

به ریکاوري و گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمارـ انتقال بیمار 10

خونریزي، رنگ پوست، رفلکس ها،

  .ریکاوري

ـ ضدعفونی و آماده کردن کلیه وسایل مربوط به بیهوشی 11

ـ همکاري و اجراي برنامه هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه12

ـ شرکت در برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت13

ـ تحویل فرم هاي تکمیل شده گزارشات و دارو و موارد کتبی الزم در مراحـل قبـل،حین و بعـد از بیهوشـی بـه مسـ      14

  .ریکاوري

ـ همکاري در انجام عملیات احیاء قلبی تنفسی در اتاق عمل15

ـ همکاري کامل با تیم عمل جراحی16

ـ مشارکت در برنامه شستشو اتاق عمل17

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارج18

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی با طرز کار انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات و داروهاي مورد مصرف 

ـ آشنایی با شرایط بیهوشی بیماران مختلف 

ـ برخورداري از دقت و تسلط کامل در استفاده و کنترل دستگاه هاي مربوطه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   پرستاري  :  واحد سازمانی   تکنسین هوشبري : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم بهیاري :سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار :  سطح باالتر 

  عمل ، کارشناس هوشبري ، کاردان هوشبري ، تکنسین هوشبري کاردان اتاق عمل ، تکنسین اتاق، اتاق عملکارشناس:   هـم سطح 

  منشی  : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

هوشبري با تکیه بر منشور حقوق مددجو،مبتنی بر فرآیند پرستاري و استانداردهاي مراقبتی بـه شـرح    تکنسینشرح وظایف 

:زیر می باشد

  .سرپرستاران اتاق عمل ـ دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از1

دسـتگاه هـاي   :شامل(ـ اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاه ها و تجهیرات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاري2

  .و گزارش هر گونه نقص یا خرابی به سرپرستار. . .)بیهوشی،ساکشن،مانیتور،پالس اکسی متر و 

  .نات بیهوشی موجود و گزارش موارد ناکافی و یا کمبود هاـ اطالع از وجود داروهاي مورد نیاز و امکا3

  .ـ آشنایی با روش هاي استریلیزاسیون و ضدعفونی و کاربرد آن و رعایت در تمام مراحل عمل4

  .ـ آماده نمودن کلیه دستگاه ها و لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی5

اجـازه عمل،آزمایشـات   :ماننـد (طمینان از کامل بودن مدارك پزشکی مـورد نیـاز  ـ کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی براي ا6

  . . .)ضروري،نوار قلب،مشاوره،آماده بودن خون و 

  :ـ اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار7

  ـ کنترل نام بیمار با پروندده و لیست عمل و دستبند مشخصات

  ـ هدایت بیمار به تخت عمل

  دا تا انتهاي عملـ همراهی بیمار از ابت

  ـ دادن توضیحات در مورد بیهوشی

  ـ کنترل عالئم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی 

  ثابت نمودن سر بیمار IVـ بر قراري 

  ـ در اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی به پزشک

  ـ کنترل گازهاي بیهوشی جهت پرهیز از استفاده آنها به جاي یکدیگر

  دستورات و همکاري با پزشکـ اجراي 

  :ـ اقدامات و تدابیر حین بیهوشی بیمار8

  ـ کنترل عالئم حیاتی

  ـ مانیتورینگ یا کنترل سطح بیهوشی

  ـ کنترل راه هوایی بیمار،کنترل جذب و دفع

  ـ مکتوب شدن دستورات شفاهی

  ـ حفظ پوشش و رعایت حریم بیمار طبق موازین شرعی

  مربوطه ـ ثبت دقیق کلیه موارد در فرم

  ـ حفاظت از بیمار جهت جلوگیري از سوختگی با کوتر

  :ـ اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار9
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  مرحله هوشیاري

  ـ تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد،کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوري

ــم حیــاتی،روش بیهوشی،داروها،ســطح  عالئ

بـه  . . .)ا،رنگ پوست،خونریزي،مایعات دریافتی و خون،مشکالت و عوارض ثبت قبل و حین بی هوشـی و  

  .ـ همکاري و اجراي برنامه هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه

ـ تحویل فرم هاي تکمیل شده گزارشات و دارو و موارد کتبی الزم در مراحـل قبـل،حین و بعـد از بیهوشـی بـه مسـئول       

  .طبق سیاست هاي جاري بیمارستان

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  هوش آوردن بیماره ـ کمک و همکاري با پزشک در ب

  ـ کنترل عالئم حیاتی،ثبت آنها و گزارش مواد غیر طبیعی

مرحله هوشیاريـ کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العمل ها و فلکس ها و ورود به 

ـ تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد،کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوري

ــم حیــاتی،روش بیهوشی،داروها،ســطح (ـــ انتقــال بیمــار بــه ریکــاوري و گــزارش مکتــوب آخــرین وضــعیت بیمــار   عالئ

ا،رنگ پوست،خونریزي،مایعات دریافتی و خون،مشکالت و عوارض ثبت قبل و حین بی هوشـی و  

  .ـ ضدعفونی و آماده کردن کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت عمل بعدي

ـ همکاري و اجراي برنامه هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه

  . . .).باز آموزي و (شرکت در برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت

ـ تحویل فرم هاي تکمیل شده گزارشات و دارو و موارد کتبی الزم در مراحـل قبـل،حین و بعـد از بیهوشـی بـه مسـئول       

  .ـ همکاري در انجام عملیات احیاء قلبی تنفسی در اتاق عمل

  .یـ همکاري کامل با تیم عمل جراح

طبق سیاست هاي جاري بیمارستان)واشینگ(ـ مشارکت در برنامه شستشو اتاق عمل

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  و تجهیزات و داروهاي مورد مصرف  ـ  آشنایی با طرز کار انواع دستگاه ها و وسایل

  ـ آشنایی با شرایط بیهوشی بیماران مختلف 

  ـ برخورداري از دقت و تسلط کامل در استفاده و کنترل دستگاه هاي مربوطه 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

ـ کمک و همکاري با پزشک در ب

ـ کنترل عالئم حیاتی،ثبت آنها و گزارش مواد غیر طبیعی

ـ کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العمل ها و فلکس ها و ورود به 

  ـ محافظت از سرو واندام

ـ تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد،کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوري

ـــ انتقــال بیمــار بــه ریکــاوري و گــزارش مکتــوب آخــرین وضــعیت بیمــار  10

ا،رنگ پوست،خونریزي،مایعات دریافتی و خون،مشکالت و عوارض ثبت قبل و حین بی هوشـی و  هوشیاري،رفلکس ه

  .مسئول ریکاوري

ـ ضدعفونی و آماده کردن کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت عمل بعدي11

ـ همکاري و اجراي برنامه هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه12

شرکت در برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت ـ13

ـ تحویل فرم هاي تکمیل شده گزارشات و دارو و موارد کتبی الزم در مراحـل قبـل،حین و بعـد از بیهوشـی بـه مسـئول       14

  .ریکاوري

ـ همکاري در انجام عملیات احیاء قلبی تنفسی در اتاق عمل15

ـ همکاري کامل با تیم عمل جراح16

ـ مشارکت در برنامه شستشو اتاق عمل17

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد18

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی با طرز کار انواع دستگاه ها و وسایل

ـ آشنایی با شرایط بیهوشی بیماران مختلف 

ـ برخورداري از دقت و تسلط کامل در استفاده و کنترل دستگاه هاي مربوطه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه   پرستاري :  واحد سازمانی   بهیار : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم بهیاري :سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار ، پرستار :  سطح باالتر 

  بهیار :   هـم سطح 

  کمک بهیار ، منشی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

پرستاري و استانداردهاي مراقبتـی فعالیـت   عالوه بر وظایف عمومی ، با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند 

  .هاي زیر را در امر مراقبت از مددجویان و بیماران تحت نظارت مسئول شیفت انجام می دهد

  ـ کسب دستور و برنامه کار از مسئول شیفت1

  ه بخشاز مراکز بهداشتی درمانی و انتقال بیمار از بخش ب/ ـ کمک در امر پذیرش،ترخیص و انتقال مددجویان به 2

  تامین بهداشت پوست و مو تامین بهداشت دهان و دندان: ـ تامین نیازهاي بهداشتی اولیه مددجو شامل 3

کمک در دادن غذا به بیمارانی که نمی توانند به تنهایی غـذا بخورنـد و   : ـ کمک در تامین نیازهاي تغذیه اي مددجو شامل 4

  )گاواژ(تغذیه به وسیله لوله معده 

  . . . )استفاده از لوله ، لگن ، انما ، تعویض ، کیسه کلستوئی و : (نیازهاي دفعی مددجو ـ تامین 5

  )استفاده از کیف آب گرم ، یخ ، پاشویه و غیره ( ـ کمک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن 6

  و برانکارد) با بیمار، بدون بیمار ( ـ آماده نمودن تخت ها 7

  ه رفتن ويـ کمک به خروج بیمار از تخت و را8

  ـ کنترل عالیم حیاتی ، جذب و دفع مایعات و ثبت در پرونده9

  ـ گرفتن نمونه هاي آزمایشگاهی شامل مدفوع ، ادرار ، خلط10

  ـ حضور در زمان تحویل شیفت با حضور پرسنل و گزارش اقدامات انجام شده11

ه کلیـه تغییـرات حـال مـددجویان و گـزارش بـه       ـ برقراري ارتباط موثر و مداوم با مددجویان و پاسخ بـه آنهـا و مالحظـ   12

  سرپرست مربوطه و ارائه آموزش هاي الزم به مددجو و همکاران زیر گروه

  ـ گزارش و ثبت مراقبت هاي انجام شده بطور کامل از بیماران در پرونده بالینی بیماران13

  پرستاري  ـ انجام آمادگی هاي قبل و پس از عمل جراحی بر اساس استانداردهاي موجود14

  ـ پذیرش و آماده سازي مددجو جهت ترخیص و انتقال15

دادن /برقراري ارتبـاط ( ـ آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی با رعایت منشور حقوق بیمار شامل 16

در /جهـت معاینـه  حفظ محـیط مناسـب   /برداشتن پوشش از محل معاینه و در معرض قرار دادن آن/وضعیت مناسب به بیمار

  )دسترس قرار دادن وسایل معاینه 

  ـ آماده کردن وسایل جهت استریلیزاسیون17

عضـالنی ، زیرپوسـتی ، داخـل    (، کشـیدن بخیـه ، تزریقـات     EKGـ انجام پروسیجرهایی مانند تعویض پانسمان ، انجام 18

  کمپرس ها تحت نظارت مسئول شیفت) پوستی ، تزریق واکسن 

  )مانند کمک در بکار بردن چوب زیر بغل و پروتزها ( انبخشی مددجو ـ کمک در امر تو19

  ـ انجام و مشارکت در امور مراقبت از جسد طبق موازین شرعی20

  ـ حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیري از بروز حوادث احتمالی21
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  .ـ  انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  ـ  آشنایی دقیق با اصول و موازین بهیاري و توانائی اعمال آن در حیطه مسئولیت هاي شغل 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  ـ شرکت در کالس هاي ضمن خدمت و بازآموزي مصوب

  طبق دستور مسئول شیفت ـ انجام سایر امور حرفه اي

ـ  انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی دقیق با اصول و موازین بهیاري و توانائی اعمال آن در حیطه مسئولیت هاي شغل 

  ـ مهارت در امور نسبتاً دقیق پرستاري بالینی و انجام تزریقات وردیدي و عضالنی 

  ـ آشنائی الزم با  طرز استفاه از ابزار و دستگاه هاي بیمارستانی در بخش مورد نظر 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

ـ شرکت در کالس هاي ضمن خدمت و بازآموزي مصوب22

ـ انجام سایر امور حرفه اي23

ـ  انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد24

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی دقیق با اصول و موازین بهیاري و توانائی اعمال آن در حیطه مسئولیت هاي شغل 

ـ مهارت در امور نسبتاً دقیق پرستاري بالینی و انجام تزریقات وردیدي و عضالنی 

ـ آشنائی الزم با  طرز استفاه از ابزار و دستگاه هاي بیمارستانی در بخش مورد نظر 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  پزشکی  بر گرفته شده از طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و کتاب مرجع خدمات پرستاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش

درست کردن برانکارد و آماده نمودن صندلی چرخـدار  

  .و انتقال بیمار از تخت به صندلی چرخدار و یا برانکارد و بالعکس

انواع حمام ها و شستن دست و صـورت و تراشـیدن موضـع عمـل ،     

  .ـ انجام دستورات سرپایی پرستاران و بهیاران و مراجعه به قسمت هاي مختلف بیمارستان به همین منظور

  .مراهی و کمک به حمل بیماران تا اتاق عمل و سایر قسمت ها نظیر رادیولوژي و فیزیوتراپی و غیره

ـ مراقبت در نظارت و بهداشتی نگاه داشتن اتاق ها و قسمت اي مختلف بخش و تمیز کردن وسـایل کـار و همچنـین کمـک در     

ـ همکاري در گرفتن عالئم حیاتی بیماران و مراقبت از بیمارانی که در تراکنش و یا چادر اکسیژن هستند و یا داراي لولـه معـده   

  .ت آنها

ـ همکاري در حفظ اموال و اثاثه بخش و رعایت صرفه جویی و همچنین مراقبت از البسه و لوازم شخصی بیمار هنگام پـذیرش  

  .براي معاینه و درمان زنان باردار و سایر مسائل مربوطه

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   پرستاري  :  واحد سازمانی 

1   دو سال : تجربه مورد نیاز   سیکل

  سوپروایزر ، سرپرستار ، پرستار ، بهیار 

بر گرفته شده از طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و کتاب مرجع خدمات پرستاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش

  .ـ کمک به بیماران تازه وارد و تعویض لباس و بستري کردن آنها

درست کردن برانکارد و آماده نمودن صندلی چرخـدار   ـ همکاري در آماده کردن تخت بیماران و ضدعفونی کردن وسایل اتاق و

و انتقال بیمار از تخت به صندلی چرخدار و یا برانکارد و بالعکس) تحت نظارت مافوق(بیمار در تخت 

  .ـ آماده کردن بیمار براي صرف غذا و در صورت لزوم دادن غذا به بیمار

انواع حمام ها و شستن دست و صـورت و تراشـیدن موضـع عمـل ،      ماساژ، نیازهاي بهداشتی بیمار نظیر دهان شویه،

  .دادن لگن و لوله و دادن انواع تنقیه تحت نظارت مافوق و غیره

ـ انجام دستورات سرپایی پرستاران و بهیاران و مراجعه به قسمت هاي مختلف بیمارستان به همین منظور

مراهی و کمک به حمل بیماران تا اتاق عمل و سایر قسمت ها نظیر رادیولوژي و فیزیوتراپی و غیره

ـ مراقبت در نظارت و بهداشتی نگاه داشتن اتاق ها و قسمت اي مختلف بخش و تمیز کردن وسـایل کـار و همچنـین کمـک در     

  .ون و اتوکالوپانسمان و آماده کردن وسایل جهت استریلیزلسی

ـ همکاري در گرفتن عالئم حیاتی بیماران و مراقبت از بیمارانی که در تراکنش و یا چادر اکسیژن هستند و یا داراي لولـه معـده   

  .می باشند و توجه به تغییرات بیمار و گزارش به پرستار بخش

ت آنهاـ انجام دستورات بیماران در حد مقررات بیمارستان و کوشش براي جلب رضای

  .ـ دریافت سفارشات بخش از داروخانه و انبار و چیدن آنها در محل هاي الزم

ـ همکاري در حفظ اموال و اثاثه بخش و رعایت صرفه جویی و همچنین مراقبت از البسه و لوازم شخصی بیمار هنگام پـذیرش  

براي معاینه و درمان زنان باردار و سایر مسائل مربوطهـ کمک به پزشک ، ماما ، پرستار و بهیار در درمانگاه ها 

  .ـ کمک به ماما و پرستار و مسئولین مربوطه در اداره کالس هاي بهداشتی

  .ـ ارائه گزارش هاي الزم به مقام مافوق

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  داشتن اطالعات کافی در زمینه کمک هاي اولیه بهداشتی و درمانی 

  ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  کمک بهیار  : عنوان پست 

سیکل:سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

سوپروایزر ، سرپرستار ، پرستار ، بهیار مترون ،: سطح باالتر 

  کمک بهیار :   هـم سطح 

  ــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

بر گرفته شده از طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و کتاب مرجع خدمات پرستاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش

ـ کمک به بیماران تازه وارد و تعویض لباس و بستري کردن آنها1

ـ همکاري در آماده کردن تخت بیماران و ضدعفونی کردن وسایل اتاق و2

  .و جز این ها

بیمار در تخت  غلطاندن و دادن ـ حرکت3

ـ آماده کردن بیمار براي صرف غذا و در صورت لزوم دادن غذا به بیمار4

نیازهاي بهداشتی بیمار نظیر دهان شویه،ـ برآوردن 5

دادن لگن و لوله و دادن انواع تنقیه تحت نظارت مافوق و غیره

ـ انجام دستورات سرپایی پرستاران و بهیاران و مراجعه به قسمت هاي مختلف بیمارستان به همین منظور6

مراهی و کمک به حمل بیماران تا اتاق عمل و سایر قسمت ها نظیر رادیولوژي و فیزیوتراپی و غیرهـ ه7

ـ مراقبت در نظارت و بهداشتی نگاه داشتن اتاق ها و قسمت اي مختلف بخش و تمیز کردن وسـایل کـار و همچنـین کمـک در     8

پانسمان و آماده کردن وسایل جهت استریلیزلسی» ست « آماده کردن 

ـ همکاري در گرفتن عالئم حیاتی بیماران و مراقبت از بیمارانی که در تراکنش و یا چادر اکسیژن هستند و یا داراي لولـه معـده   9

می باشند و توجه به تغییرات بیمار و گزارش به پرستار بخش

ـ انجام دستورات بیماران در حد مقررات بیمارستان و کوشش براي جلب رضای10

ـ دریافت سفارشات بخش از داروخانه و انبار و چیدن آنها در محل هاي الزم11

ـ همکاري در حفظ اموال و اثاثه بخش و رعایت صرفه جویی و همچنین مراقبت از البسه و لوازم شخصی بیمار هنگام پـذیرش  12

  .و ترخیص

ـ کمک به پزشک ، ماما ، پرستار و بهیار در درمانگاه ها 13

ـ کمک به ماما و پرستار و مسئولین مربوطه در اداره کالس هاي بهداشتی14

ـ ارائه گزارش هاي الزم به مقام مافوق15

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد16

ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز  آموزش

ـ  داشتن اطالعات کافی در زمینه کمک هاي اولیه بهداشتی و درمانی 

ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  کننده وظایفتعیین 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   پرستاري  : واحد سازمانی   منشی  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  دو سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم:سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار ، پرستار  ، بهیار :  سطح باالتر 

  ــــ:   هـم سطح 

  ـــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

شرح ذیل عهده دار می  منشی بخش پرستاري مسئولیت انجام کلیه امور دفتري بخش را زیر نظر مستقیم سرپرستار به

  .باشد

  ـ کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار یا پرستار مسئول1

  :ـ انجام امور اداري مربوط به پذیرش ، بستري و ترخیص بیماران شامل 2

طبق ضوابط    . . . بیمار و تحویل به خانواده .  . . ـ راهنماي بیماران در موقع بستري به اتاق ، گرفتن لباس ، اشیاء قیمتی و   

  مرکز     

  ـ دریافت پرونده بیمار هنگام پذیرش  

  ـ آماده کردن پرونده بیماران بخش  

  ـ تکمیل روزانه کلیه فرم ها و اوراق پرونده با مشخصات بیمار  

  . . .ـ کنترل روزانه و نگهداري پرونده بیمارران ، الصاق اوراق آزمایشات و   

  در داخل یا خارج مرکز. . . ـ گرفتن وقت براي بیماران بستري جهت انجام آزمایشات ، عکس و   

  از داخل یا خارج مرکز. . . ـ پی گیري دریافت جواب آزمایشات ، مشاوره ها و   

  ـ جمع آوري و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل به حسابداري امور بیماران بیمارستان   

  ـ کنترل برگ خروج بیماران در موقع ترخیص  

  ـ تحویل کلیشه رادیولوژي و بقیه اوراقی که باید در موقع خروج به بیمار داده شود  

ـ مرتب نگه داشتن ایستگاه پرستاري و آماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش از قبیل برگه عالئم حیاتی ، درخواست 3

  آزمایش و غیره 

ق اداري و در خواست هاي مختلف در صورت لزوم ارسال و پیگیري آن به بخش ها و سایر قسمت هاي اداري، ـ تنظیم اورا4

  :درمانی و خدماتی مرکز شامل 

  ـ تهیه آمار روزانه بیماران  

  ـ تهیه لیست رژیم غذایی بیماران و ارسال به امور تغذیه بیمارستان  

پاکنویس برنامه کاري کارکنان و ارسال به دفتر ) نوشتن ، تایپ ، تکثیر(ـ آماده کردن یادداشت ها مورد نیاز بخش   

  پرستاري

  ـ فرستادن اوراق مشاوره پزشکی و اوراق مختلف به بخش ها و دفتر پرستاري  

  ات و پیگیري امور مربوط به آنـ آماده نمودن و نوشتن برگ در خواست هاي انبار ، خریدهاي مستقیم ، تعمیر  

ـ ثبت و ورود اطالعات و نسخ دارویی ، وسایل مصرفی و درخواست آزمایشگاه و رادیولوژي به رایانه با هماهنگی سرپرست   

  مربوطه 

  ـ پاسخ به تلفن ها ، دریافت و رساندن پیغام ها به پزشکان ، کادر پرستاري ، کارکنان و بیماران5

  ت و سئواالت بیمار و خانواده در امور پذیرش و ترخیصـ رسیدگی به مشکال6
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  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  ـ شرکت در دوره هاي آموزشی شغلی

  ـ انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی با امور دفتري و تشکیل پرونده و تهیه لیست و آمار و گزارشات  

  ... ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

  ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  سازمانیعنوان پست 

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

ـ شرکت در دوره هاي آموزشی شغلی7

ـ انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق8

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد9

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی با امور دفتري و تشکیل پرونده و تهیه لیست و آمار و گزارشات  

ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

عنوان پست   مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  .منشی بخش اورژانس مسئولیت انجام کلیه امور دفتري بخش را زیر نظر مستقیم سرپرستار به شرح ذیل عهده دار می باشد

  ـ صحبت با پزشک براي نوشتن خالصه پرونده کلیه بیماران از جمله ترك با مسئولیت شخصی

  

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   پرستاري :  واحد سازمانی   منشی اورژانس  

1   دو سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار ، پرستار ، بهیار 

منشی بخش اورژانس مسئولیت انجام کلیه امور دفتري بخش را زیر نظر مستقیم سرپرستار به شرح ذیل عهده دار می باشد

  ـ تحویل دفاتر از منشی شیفت قبل

  ـ کنترل برنامه شیفتی مسئوالن و پزشکان شیفت همان روز

  اورژانسـ پر کردن تابلوي ورودي درب 

  ـ پر کردن فرم آماري روزانه اورژانس

  ـ مشخص کردن سطوح تریاژ بیماران در دفتر

  ـ تشکیل پرونده براي بیماران

ـ صحبت با پزشک براي نوشتن خالصه پرونده کلیه بیماران از جمله ترك با مسئولیت شخصی

  تري در اورژانس نیستندـ گرفتن رضایت از بیمارانی که حاضر به بس

  ـ ارجاع بیمارانی که دستور بستري در اورژانس دارند به صندوق

  ـ جمع آوري آمار مربوط به شاخص هاي بخش اورژانس 

  ـ گرفتن آمار تخت هاي ویژه از مسئولین شیفت بخش هاي مربوطه

  )پیگیري مشاوره ها(ـ هماهنگ کردن جهت انجام مشاوره با پزشکان متخصص 

  ،آزمایشگاهCT Scanـ هماهنگی جهت اقدامات پاراکلینیک مثل رادیولوژي،

  ـ هماهنگی با بخش ها جهت انتقال بیماران بستري

  ـ پیگیري دریافت نسخه دارویی بیماران از داروخانه

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

  ... ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و  

  ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

منشی اورژانس  : عنوان پست 

دیپلم :سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مترون ، سوپروایزر ، سرپرستار ، پرستار ، بهیار :  سطح باالتر 

  ــــ:   هـم سطح 

  ـــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

منشی بخش اورژانس مسئولیت انجام کلیه امور دفتري بخش را زیر نظر مستقیم سرپرستار به شرح ذیل عهده دار می باشد

ـ تحویل دفاتر از منشی شیفت قبل1

ـ کنترل برنامه شیفتی مسئوالن و پزشکان شیفت همان روز2

ـ پر کردن تابلوي ورودي درب 3

  ـ نوشتن دفتر اورژانس4

ـ پر کردن فرم آماري روزانه اورژانس5

ـ مشخص کردن سطوح تریاژ بیماران در دفتر6

ـ تشکیل پرونده براي بیماران7

ـ صحبت با پزشک براي نوشتن خالصه پرونده کلیه بیماران از جمله ترك با مسئولیت شخصی8

ـ گرفتن رضایت از بیمارانی که حاضر به بس9

ـ ارجاع بیمارانی که دستور بستري در اورژانس دارند به صندوق10

ـ جمع آوري آمار مربوط به شاخص هاي بخش اورژانس 11

ـ گرفتن آمار تخت هاي ویژه از مسئولین شیفت بخش هاي مربوطه12

ـ هماهنگ کردن جهت انجام مشاوره با پزشکان متخصص 13

ـ هماهنگی جهت اقدامات پاراکلینیک مثل رادیولوژي،14

ـ هماهنگی با بخش ها جهت انتقال بیماران بستري15

ـ پیگیري دریافت نسخه دارویی بیماران از داروخانه16

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد17

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و  

ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

)رافی ، درمانگاه هاي سرپائی 

کپی و لیست کردن هزینه هاي موسسه خیریه سرمدي و ولیعصر و تحویل آن به مسئولین مربوطه 

  .یف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  متصدي هدایت بیمار
تاریخ تهیه   پرستاري : واحد سازمانی 

1
  دو سال : تجربه مورد نیاز   لیسانس

  مترون ، سوپروایزر

معرفی خود به بیمار و همراهان و آشنائی بیمار با بخش و تجهیزات 

هماهنگی با مسئولین بخش جهت بستري بیماران در بخش هاي مربوطه 

... ) ساعت مالقات و ( دادن اطالعات الزم در مورد قوانین بیمارستان 

رافی ، درمانگاه هاي سرپائی رادیولوژي ، ماموگ( آگاهی دادن در مورد واحدهاي پاراکلینیک و مانند آن 

اطالع رسانی در مورد انواع بیمه هاي بیمارستان و مراکز درمانی تحت قرارداد

تکمیل فرم هاي نظرسنجی از بیماران سرپائی 

کپی و لیست کردن هزینه هاي موسسه خیریه سرمدي و ولیعصر و تحویل آن به مسئولین مربوطه 

یف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظا

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

  ـ آشنائی با نحوه برخورد صحیح با بیمار و همراه آن  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مریم سادات هاشمی  مترون  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي هدایت بیمار: عنوان پست 

welcome nursing  
لیسانس:سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مترون ، سوپروایزر:  سطح باالتر 

  ــــ:   هـم سطح 

  ـــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

معرفی خود به بیمار و همراهان و آشنائی بیمار با بخش و تجهیزات .1

هماهنگی با مسئولین بخش جهت بستري بیماران در بخش هاي مربوطه .2

دادن اطالعات الزم در مورد قوانین بیمارستان .3

آگاهی دادن در مورد واحدهاي پاراکلینیک و مانند آن .4

اطالع رسانی در مورد انواع بیمه هاي بیمارستان و مراکز درمانی تحت قرارداد.5

تکمیل فرم هاي نظرسنجی از بیماران سرپائی .6

کپی و لیست کردن هزینه هاي موسسه خیریه سرمدي و ولیعصر و تحویل آن به مسئولین مربوطه .7

انجام سایر اموري که در حدود وظا.8

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

ـ آشنائی با نحوه برخورد صحیح با بیمار و همراه آن  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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  : عنوان پست 

  سونوگرافی و سی تی اسکن ،مسئول فنی رادیولوژي 

  :  واحد سازمانی 

  رادیولوژي و سی تی اسکن  
: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي
  ــــ : تجربه مورد نیاز   رادیولوژي    متخصص: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  پرسنل رادیولوژي ، سونوگرافی و  سی تی اسکن ، مسئول فیزیک بهداشت : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  سرپرستی کلیه امور فنی و اداري بخش -1

وزارت بی اانی،داروئی و تجهیزات بخش و تطبیق آنها بـا اسـتانداردهاي ارزشـی   مکنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، ساخت -2

  پزشکیبهداشت،درمان و آموزش 

  و کارکنان فنی و اداري واحد تحت سرپرستی و سی تی اسکن کنترل حضور و غیاب و عملکرد کیفی پزشکان رادیولوژي  -3

  تعیین اولویت پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانسی -4

  نظارت بر برآورد تنظیم درخواست تجهیزات پزشکی و مصرفی -5

  ده و نوبت کاري درج شده در پروانه مسئول فنی واحد زیربطحضور مستمر و فعال در ساعات تعیین ش -6

  نظارت بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهاي موجود در بخش -7

  درمانی-نظارت بر حسن انجام خدماتی تشخیصی -8

  ک خدمات تشخیصی و درمانینظارت بر ثبت گزارش دقیق عملکرد آمار و اطالعات مربوط به بخش به تفکی -9

  پیروي و رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل هاي صادره از سوي مراجع ذیصالح در ارتباط به حرفه شغلی -10

  تهیه و تنظیم برنامه کاري قسمتهاي مختلف واحد -11

  ...وبررسی و نظارت بر ایمنی کارکنان از نظر مخاطرات کار با پرتوهاي یونیزان،ضوابط ساختمانی  -12

  رعایت سلسله مراتب اداري -13

  اجراي دقیق شئونات اسالمی در محیط کار -14

  به کارگیري اخالق اسالمی و رفتار مناسب با همکاران، بیماران و همراهان بیمار -15

  حضور فعال در بخش رادیولوژي در ساعات مقرر -16

  حرفه شغلیانجام رادیواسکپی و تزریق مواد حاجب با داروي مرتبط با  -17

  انجام خدمات تشخیصی سونوگرافی و ارائه گزارش آن -18

  نظارت بر انجام سی تی اسکن و ارائه گزارش آن -19

  نظارت بر انجام عکسبرداریهاي ساده و ارائه گزارش آن -20

  .انجام سایر اموري که در حدود مقررات از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد-21
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  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : و مهارت هاي مورد نیاز 

  مدیریت بیماران به ویژه در شرایط اورژانس 

interventionـ توانائی انجام گرافی هاي تخصصی به ویژه موارد نیازمند به 

  وسونوگرافی 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و مهارت هاي مورد نیاز آموزش ها ، توانایی ها 

مدیریت بیماران به ویژه در شرایط اورژانس ـ توانائی 

ـ توانائی انجام گرافی هاي تخصصی به ویژه موارد نیازمند به 

وسونوگرافی  CTـ آشنائی کامل با 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

، مسئول فنی بیمارستان ، مسئول فنی رادیولوژي ، سونوگرافی و  سی تی 

موجـود در  بازرسی مناطق پرتوگیري یا مناطق تشعشع و نظارت بر تغییـرات فیزیکـی و تجهیـزات فیزیکـی و تجهیـزات      

  کنترل آزمایشات دوره اي پرتوکاران و یادآوري براي انجام این آزمایشات به پرتوکاران

ارسال پرونده هاي پرتوکاران شروع به کارکرده به مسئولین مربوطه در معاونت هاي درمـان و پیگیـري الزم تـا برقـراري     

  دوره هاي حفاظتی الزم جهت پرتوکاران

  نظارت و همکاري در امور ارتقا و استانداردسازي بخش ها زیر نظر مسئول مربوطه

اي پرتـوي بـا همـاهنگی    در خصوص وضعیت نشـت هـاي احتمـالی پرتـو و آلـودگی هـ      

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  مسئول فیزیک بهداشت  
  :  واحد سازمانی 

  رادیولوژي و سی تی اسکن  
تاریخ تهیه 

1/
  دو سال : تجربه مورد نیاز   لیسانس رادیولوژي   

، مسئول فنی بیمارستان ، مسئول فنی رادیولوژي ، سونوگرافی و  سی تی جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، 

  بررسی پرونده هاي پرتوگیران

بازرسی مناطق پرتوگیري یا مناطق تشعشع و نظارت بر تغییـرات فیزیکـی و تجهیـزات فیزیکـی و تجهیـزات      

  اطمینان از وضعیت حفاظتی حوزه ي موردنظر

  نظارت بر استفاده صحیح از فیلم بج

  ثبت و نگهداري سوابق فیلم بج

کنترل آزمایشات دوره اي پرتوکاران و یادآوري براي انجام این آزمایشات به پرتوکاران

  حیت مسئولین مراکز تست مقبولیت دستگاههاي مرکز با توجه به صال

  پیگیري امور فیلم بج ها و ارسال آن به طور مرتب به واحد قانونی

ارسال پرونده هاي پرتوکاران شروع به کارکرده به مسئولین مربوطه در معاونت هاي درمـان و پیگیـري الزم تـا برقـراري     

دوره هاي حفاظتی الزم جهت پرتوکاران اريزهمکاري و هماهنگی با واحد آموزش جهت برگ

  پیگیري امور مربوط به اخذ مجوزهاي قانونی جهت نصب دستگاههاي جدید

نظارت و همکاري در امور ارتقا و استانداردسازي بخش ها زیر نظر مسئول مربوطه

در خصوص وضعیت نشـت هـاي احتمـالی پرتـو و آلـودگی هـ      ) ساالنه(

  واحدهاي طب کار و حفظ گزارشات ساالنه

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با استانداردهاي حفاظت در برابر اشعه 

  ـ آشنائی با تأثیرات رادیوبیولوژي اشعه 

  ـ آشنائی با دستگاه هاي پرتوبخش و اصول کالیبراسیون دستگاه ها 

  ـ آشنائی با اصول دزیمتري اشعه 

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول فنی رادیولوژي ، 

اسکن     تی سی و سونوگرافی
  علی نوابیدکتر 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول فیزیک بهداشت  : عنوان پست 

لیسانس رادیولوژي   : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  اسکن 

  ـــــ:  هـم سطح 

  ـــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

بررسی پرونده هاي پرتوگیران -1

بازرسی مناطق پرتوگیري یا مناطق تشعشع و نظارت بر تغییـرات فیزیکـی و تجهیـزات فیزیکـی و تجهیـزات       -2

  بخش مربوطه

اطمینان از وضعیت حفاظتی حوزه ي موردنظر -3

نظارت بر استفاده صحیح از فیلم بج -4

ثبت و نگهداري سوابق فیلم بج -5

کنترل آزمایشات دوره اي پرتوکاران و یادآوري براي انجام این آزمایشات به پرتوکاران -6

تست مقبولیت دستگاههاي مرکز با توجه به صال -7

پیگیري امور فیلم بج ها و ارسال آن به طور مرتب به واحد قانونی -8

ارسال پرونده هاي پرتوکاران شروع به کارکرده به مسئولین مربوطه در معاونت هاي درمـان و پیگیـري الزم تـا برقـراري      -9

  حق اشعه پرتوکاران

همکاري و هماهنگی با واحد آموزش جهت برگ -10

پیگیري امور مربوط به اخذ مجوزهاي قانونی جهت نصب دستگاههاي جدید -11

نظارت و همکاري در امور ارتقا و استانداردسازي بخش ها زیر نظر مسئول مربوطه -12

(نظارت و کنترل منظم -13

واحدهاي طب کار و حفظ گزارشات ساالنه

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گرددـ  14

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با استانداردهاي حفاظت در برابر اشعه  

ـ آشنائی با تأثیرات رادیوبیولوژي اشعه 

ـ آشنائی با دستگاه هاي پرتوبخش و اصول کالیبراسیون دستگاه ها 

ـ آشنائی با اصول دزیمتري اشعه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  منشیکارشناس رادیولوژي ، کاردان رادیولوژي ، تکنسین رادیولوژي ، کمک تکنسین رادیولوژي ، 

  :عالوه بر شرح وظایف کارشناس رادیولوژي وظایف زیر برعهده سوپروایزر رادیولوژي است

  کیفی قسمتهاي بخش و ارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژي

  یزات مورد نیاز از جمله فیلم و موارد مصرفی

  مصرف و نحوه نگهداري صحیح آنها

بازبینی ،کنترل دائمی و بموقع کلیه دستگاههاي رادیولوژي و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوط و پیگیري جهـت تعمیـر   

  اقی و استعالجی

  رادیولوژي

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

ــونوگرافی   ــوژي و سـ ــئول رادیولـ ــناس مسـ کارشـ
  : واحد سازمانی 

  رادیولوژي و  سی تی اسکن 
تاریخ تهیه 

  سالچهار: تجربه مورد نیاز   لیسانس رادیولوژي   

  ي ، سونوگرافی و سی تی اسکن مسئول فنی رادیولوژ

کارشناس رادیولوژي ، کاردان رادیولوژي ، تکنسین رادیولوژي ، کمک تکنسین رادیولوژي ، 

عالوه بر شرح وظایف کارشناس رادیولوژي وظایف زیر برعهده سوپروایزر رادیولوژي است

  ایجاد هماهنگی الزم بین قسمتهاي مختلف رادیولوژي

کیفی قسمتهاي بخش و ارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژي

  رفع مشکالت با استفاده از چارتهاي کنترل کیفی

یزات مورد نیاز از جمله فیلم و موارد مصرفیهعهده داشتن مسئولیت انبار داخلی و فعالیت در زمینه تهیه به موقع تج

مصرف و نحوه نگهداري صحیح آنها خیاز نظر تار... کنترل دائمی تجهیزات مصرفی داروها و 

  تنظیم برنامه هاي روزانه و کشیک رادیولوژي

بازبینی ،کنترل دائمی و بموقع کلیه دستگاههاي رادیولوژي و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوط و پیگیري جهـت تعمیـر   

اقی و استعالجیایجاد هماهنگی الزم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصیهاي اجباري،استحق

  همکاري با مسئول آموزش واحد در امر آموزش پرسنل واحد

  داشتن همکاري الزم و به موقع با مسئول فیزیک بهداشت مرکز

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

رادیولوژيـ آشنائی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی رادیولوژي و قابلیت اعمال آنها در کلینیک 

  ـ مهارت در انجام رادیوگرافی هاي تخصصی 

  ـ توانائی ارزیابی و کنترل عملکرد کارکنان 

  ـ توانائی سرپرستی فعالیت ها و آموزش و راهنمائی عوامل تخصصی واحد متبوع 

  ـ قابلیت شناخت و کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي پیشرفته رادیوگرافی  

نام و نام   سازمانی عنوان پست

  خانوادگی

و تاریخ  امضاء

مسئول فنی رادیولوژي ، 

  اسکن تی سی و سونوگرافی
  علی نوابیدکتر 

  رئیس بیمارستان 
فرهاد دکتر 

  دریانی

  

  :عنوان پست 

ــونوگرافی   ــوژي و سـ ــئول رادیولـ ــناس مسـ کارشـ

  )سوپروایزر(

لیسانس رادیولوژي   : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی رادیولوژ:  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

کارشناس رادیولوژي ، کاردان رادیولوژي ، تکنسین رادیولوژي ، کمک تکنسین رادیولوژي ، :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

عالوه بر شرح وظایف کارشناس رادیولوژي وظایف زیر برعهده سوپروایزر رادیولوژي است

ایجاد هماهنگی الزم بین قسمتهاي مختلف رادیولوژي-1

کیفی قسمتهاي بخش و ارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژيبررسی و اخذ کنترل -2

رفع مشکالت با استفاده از چارتهاي کنترل کیفی-3

عهده داشتن مسئولیت انبار داخلی و فعالیت در زمینه تهیه به موقع تج-4

کنترل دائمی تجهیزات مصرفی داروها و -5

تنظیم برنامه هاي روزانه و کشیک رادیولوژي- 6

بازبینی ،کنترل دائمی و بموقع کلیه دستگاههاي رادیولوژي و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوط و پیگیري جهـت تعمیـر   -7

  بموقع دستگاه

ایجاد هماهنگی الزم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصیهاي اجباري،استحق-8

همکاري با مسئول آموزش واحد در امر آموزش پرسنل واحد-9

داشتن همکاري الزم و به موقع با مسئول فیزیک بهداشت مرکز -10

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی رادیولوژي و قابلیت اعمال آنها در کلینیک 

ـ مهارت در انجام رادیوگرافی هاي تخصصی 

ـ توانائی ارزیابی و کنترل عملکرد کارکنان 

ـ توانائی سرپرستی فعالیت ها و آموزش و راهنمائی عوامل تخصصی واحد متبوع 

ـ قابلیت شناخت و کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي پیشرفته رادیوگرافی  

عنوان پست  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  :است سی تی اسکن

  سی تی اسکن

  یزات مورد نیاز از جمله فیلم و موارد مصرفی

  خ مصرف و نحوه نگهداري صحیح آنها

و ارائه نتایج به مسئول فنـی مربـوط و پیگیـري جهـت     

  استحقاقی و استعالجی

  ـ آشنائی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی سی تی اسکن و قابلیت اعمال آنها در کلینیک سی تی اسکن 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  )سوپروایزر(اسکن تی سی
  : واحد سازمانی 

  رادیولوژي و  سی تی اسکن
تاریخ تهیه 

  سالچهار: تجربه مورد نیاز   لیسانس رادیولوژي   

  ي ، سونوگرافی و سی تی اسکن مسئول فنی رادیولوژ

  منشیکارشناس رادیولوژي ، 

سی تی اسکنعالوه بر شرح وظایف کارشناس رادیولوژي وظایف زیر برعهده سوپروایزر 

  سی تی اسکن ایجاد هماهنگی الزم بین قسمتهاي مختلف 

سی تی اسکنبررسی و اخذ کنترل کیفی قسمتهاي بخش و ارائه نتایج به مسئول فنی 

  رفع مشکالت با استفاده از چارتهاي کنترل کیفی

یزات مورد نیاز از جمله فیلم و موارد مصرفیهعهده داشتن مسئولیت انبار داخلی و فعالیت در زمینه تهیه به موقع تج

خ مصرف و نحوه نگهداري صحیح آنهایاز نظر تار... و  کنترل دائمی تجهیزات مصرفی داروها

  سی تی اسکنتنظیم برنامه هاي روزانه و کشیک 

و ارائه نتایج به مسئول فنـی مربـوط و پیگیـري جهـت      سی تی اسکنبازبینی ،کنترل دائمی و بموقع کلیه دستگاههاي 

استحقاقی و استعالجی مرخصیهاي اجباري،ایجاد هماهنگی الزم بین پرسنل جهت استفاده از 

  همکاري با مسئول آموزش واحد در امر آموزش پرسنل واحد

  داشتن همکاري الزم و به موقع با مسئول فیزیک بهداشت مرکز

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی سی تی اسکن و قابلیت اعمال آنها در کلینیک سی تی اسکن 

  ـ مهارت در انجام رادیوگرافی هاي تخصصی 

  ـ توانائی ارزیابی و کنترل عملکرد کارکنان 

  ـ توانائی سرپرستی فعالیت ها و آموزش و راهنمائی عوامل تخصصی واحد متبوع 

  ـ قابلیت شناخت و کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي پیشرفته سی تی اسکن 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول فنی رادیولوژي ، 

  اسکن تی سی و سونوگرافی
  علی نوابیدکتر 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

سی مسئول کارشناس:پست عنوان

لیسانس رادیولوژي   : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی رادیولوژ:  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

کارشناس رادیولوژي ، :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

عالوه بر شرح وظایف کارشناس رادیولوژي وظایف زیر برعهده سوپروایزر 

ایجاد هماهنگی الزم بین قسمتهاي مختلف -1

بررسی و اخذ کنترل کیفی قسمتهاي بخش و ارائه نتایج به مسئول فنی -2

رفع مشکالت با استفاده از چارتهاي کنترل کیفی-3

عهده داشتن مسئولیت انبار داخلی و فعالیت در زمینه تهیه به موقع تج-4

کنترل دائمی تجهیزات مصرفی داروها-5

تنظیم برنامه هاي روزانه و کشیک - 6

بازبینی ،کنترل دائمی و بموقع کلیه دستگاههاي -7

  تعمیر بموقع دستگاه

ایجاد هماهنگی الزم بین پرسنل جهت استفاده از -8

همکاري با مسئول آموزش واحد در امر آموزش پرسنل واحد-9

داشتن همکاري الزم و به موقع با مسئول فیزیک بهداشت مرکز -10

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی سی تی اسکن و قابلیت اعمال آنها در کلینیک سی تی اسکن 

ـ مهارت در انجام رادیوگرافی هاي تخصصی 

ـ توانائی ارزیابی و کنترل عملکرد کارکنان 

ـ توانائی سرپرستی فعالیت ها و آموزش و راهنمائی عوامل تخصصی واحد متبوع 

ـ قابلیت شناخت و کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي پیشرفته سی تی اسکن 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  کارشناس رادیولوژي : عنوان پست 

  )سی تی اسکن (                    

  :  واحد سازمانی 

: تاریخ تهیه   رادیولوژي و سی تی اسکن  

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي
  سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس رادیولوژي   : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  ) سوپروایزر(مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن  ،  کارشناس مسئول سی تی اسکن :  سطح باالتر 

  کارشناس رادیولوژي : هـم سطح 

  ـــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  بررسی شرایط بیمار از جهات آمادگیهاي قبلی نظیر تخلیه مواضع و استفاده از مواد حاجب و غیره-1

  سی تی اسکن بررسی تاریخچه بیماري و شرایط حیاتی بیمار قبل از اقدامات -2

شند و اتخاذ تمهیداتی بـراي رفـع   مشاوره با مسئولین ذیربط در مورد بیمارانیکه احتمال حساسیت بمواد حاجب را دارا با-3

  این اشکال با تائید پزشک 

  هاي انجام شده بمنظور هماهنگی و اعالم نتیجهسی تی اسکن مذاکره و مشاوره با پزشک متخصص در موارد -4

  سی تی اسکن براي پزشک متخصص به منظور درج نتایج نهائی  سی تی اسکن انعکاس و انتقال یافته هاي ناشی از -5

     شرایط حیاتی بیمار بمنظور تشخیص شرایط و زمان مناسب جهت اجـازه انتقـال بیمـار بـه بیـرون از بخـش       مراقبت در- 6

  سی تی اسکن

 سی تـی اسـکن  هماهنگی و نظارت مستمر و موثر براي ارزیابی کم و کیف نحوه انجام وظیفه شاغلین سطوح پائین تر در -7

  نظیر کارشناس مبتدي ، کاردان و غیره

  جام برنامه هاي تحقیقاتی با همکاري و تحت نظارت پزشک متخصص رادیولوژي با مسئول فنی واحدطرح ریزي و ان-8

  شرکت در برنامه هاي آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی-9

  مطالعه به منظور انتخاب روشهاي مناسب براي کار با پرتوهاي یونساز-10

  و ارائه نتایج حاصله به مسئولین مافوق سی تی اسکنکهاي پیچیده و پیشرفته مطالعه در مورد تکنی-11

  رعایت سلسله مراتب اداري-12

  اجراي دقیق شئونات اسالمی در محیط کار-13

  به کارگیري اخالق اسالمی و رفتار مناسب با همکاران ،بیماران و همراهان-14

  تحویل گرفتن نسخه درخواستی-15

  سی تی اسکنفراخوانی و هدایت بیمار به اتاق -16

  احراز هویت بیمار با مشخصات اسمی مورد انتظار-17

  کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با عالئم کلینیکی بیمار-18

  ارائه دستورات و راهنمائی الزم به بیمار به منظور آماده نمودن و قرارگرفتن  در جایگاه عکسبرداري-19

  وضعیت صحیح براي بیمار به نحوي که مشاهده عضو بیمار عکسبرداري امکان پذیر باشد انتخاب-20

  تنظیم و به کارانداختن دستگاه مولداشعه با توجه به مدت زمان و انرژي تشعشع الزم و رعایت سایر عوامل فنی-21

پیگیري واحد فیلم چاپ شده از پرینتر-22

  رافی گرفته شده از بیمارکنترل کیفی کلیشه یا نگاره رادیوگ-23

  ضمیمه کردن کلیشه رادیوگرافی و نسخه درخواستی به پاکت-24

  نوشتن تعداد و سایز فیلم مصرفی و کد پرتوکار بر روي نسخه-25
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  حامل کلیشه رادیوگرافی و نسخه مربوط به درخواست آن، به متصدي امورپذیرش

شده در سیستم رایانه در غیـاب متصـدي امـور پـذیرش واحـد بـا درج اطالعـات کـد         

  

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد

  ـ آگاهی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی سی تی اسکن  و قابلیت اعمال آنها در کلینیک مربوطه

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

حامل کلیشه رادیوگرافی و نسخه مربوط به درخواست آن، به متصدي امورپذیرش

شده در سیستم رایانه در غیـاب متصـدي امـور پـذیرش واحـد بـا درج اطالعـات کـد         ثبت آماري عکسبرداریهاي انجام 

  ...رادیولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کدفیلم مصرفی،کدتعرفه و نوع خدمات و

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی سی تی اسکن  و قابلیت اعمال آنها در کلینیک مربوطه

  ـ توانائی و قابلیت انجام سی تی اسکن هاي تخصصی 

  ـ شناخت و کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي سی تی اسکن 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  پست سازمانی عنوان

مسئول فنی رادیولوژي ، 

  اسکن تی سی و سونوگرافی
  علی نوابی دکتر 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

حامل کلیشه رادیوگرافی و نسخه مربوط به درخواست آن، به متصدي امورپذیرش تتحویل پاک- 26

ثبت آماري عکسبرداریهاي انجام - 27

رادیولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کدفیلم مصرفی،کدتعرفه و نوع خدمات و

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد- 28

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی سی تی اسکن  و قابلیت اعمال آنها در کلینیک مربوطه

ـ توانائی و قابلیت انجام سی تی اسکن هاي تخصصی 

ـ شناخت و کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي سی تی اسکن 

عنوان  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  کارشناس رادیولوژي : عنوان پست 
  :  واحد سازمانی 

  رادیولوژي و سی تی اسکن  
: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي
  سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس رادیولوژي   : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  ) سوپروایزر(مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن  ،  کارشناس مسئول رادیولوژي و سونوگرافی :  سطح باالتر 

  کارشناس رادیولوژي ، کاردان رادیولوژي : هـم سطح 

  ـــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  استفاده از مواد حاجب و یا روغن کرچک و غیرهبررسی شرایط بیمار از جهات آمادگیهاي قبلی نظیر تخلیه مواضع و -1

  بررسی تاریخچه بیماري و شرایط حیاتی بیمار قبل از اقدامات رادیوگرافی-2

فلوروسکوپی،آنژیوگرافی و یا سایر کارهاي اختصاصی بـا حضـور پزشـک    : اعی در انجام کارهاي روزمره ازجملهستشریک م-3

  متخصص رادیولوژي

مورد بیمارانیکه احتمال حساسیت بمواد حاجب را دارا باشند و اتخاذ تمهیـداتی بـراي رفـع    مشاوره با مسئولین ذیربط در -4

  این اشکال با تائید پزشک 

  مذاکره و مشاوره با پزشک متخصص در موارد رادیوگرافیهاي انجام شده بمنظور هماهنگی و اعالم نتیجه-5

  پزشک متخصص به منظور درج نتایج نهائی رادیوگرافی انعکاس و انتقال یافته هاي ناشی از رادیوگرافی و اسکوپی براي- 6

مراقبت در شرایط حیاتی بیمار بمنظور تشخیص شرایط و زمان مناسب جهـت اجـازه انتقـال بیمـار بـه بیـرون از بخـش        -7

  رادیولوژي

ژي نظیـر  هماهنگی و نظارت مستمر و موثر براي ارزیابی کم و کیف نحوه انجام وظیفه شاغلین سطوح پائین تر در رادیولو-8

  کارشناس مبتدي،کاردان و غیره

  طرح ریزي و انجام برنامه هاي تحقیقاتی با همکاري و تحت نظارت پزشک متخصص رادیولوژي با مسئول فنی واحد-9

  شرکت در برنامه هاي آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی-10

  کار با پرتوهاي یونسازمطالعه به منظور انتخاب روشهاي مناسب براي -11

نظارت بر نحوه نگهداري و کاربرد دستگاهها و چشمه هاي مولد پرتوهاي یونساز و همکاري با سازمانها و مراکـز ذیصـالح   -12

  کنترل و پیشگیري از نشت پرتوها

  مطالعه در مورد تکنیکهاي پیچیده و پیشرفته رادیوگرافی و ارائه نتایج حاصله به مسئولین مافوق-13

  رعایت سلسله مراتب اداري-14

  اجراي دقیق شئونات اسالمی در محیط کار-15

  به کارگیري اخالق اسالمی و رفتار مناسب با همکاران ،بیماران و همراهان-16

  تحویل گرفتن نسخه درخواستی،کاغذزیرنویس مشخصات اسمی بیمار از متصدي پذیرش واحدمربوطه-17

  رادیوگرافی فراخوانی و هدایت بیمار به اتاق-18

  احراز هویت بیمار با مشخصات اسمی مورد انتظار-19

  کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با عالئم کلینیکی بیمار-20

  ارائه دستورات و راهنمائی الزم به بیمار به منظور آماده نمودن و قرارگرفتن  در جایگاه عکسبرداري-21

  که مشاهده عضو بیمار عکسبرداري امکان پذیر باشد انتخاب و ضعیت صحیح براي بیمار به نحوي-22

  )انتقال و به کارگیري(استفاده از کاست و فیلم مناسب-23
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  فنی تنظیم و به کارانداختن دستگاه مولداشعه با توجه به مدت زمان و انرژي تشعشع الزم و رعایت سایر عوامل

  حامل کلیشه رادیوگرافی و نسخه مربوط به درخواست آن، به متصدي امورپذیرش

ثبت آماري عکسبرداریهاي انجام شده در سیستم رایانه در غیـاب متصـدي امـور پـذیرش واحـد بـا درج اطالعـات کـد         

  

  CRدر دستگاه ..)مشخصات،شرایط،مارکرگذاري و

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد

  رادیولوژي و قابلیت اعمال آنها در کلینیک مربوطه

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  
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  به کاربردن عالمتهاي وضعیتی راست و چپ در کلیه گرافی ها

تنظیم و به کارانداختن دستگاه مولداشعه با توجه به مدت زمان و انرژي تشعشع الزم و رعایت سایر عوامل

CRپیگیري واحد فیلم چاپ شده از دستگاه پروسسورتاریکخانه یا پرینتر

  کنترل کیفی کلیشه یا نگاره رادیوگرافی گرفته شده از بیمار

  ضمیمه کردن کلیشه رادیوگرافی و نسخه درخواستی به پاکت

  نوشتن تعداد و سایز فیلم مصرفی و کد پرتوکار بر روي نسخه

حامل کلیشه رادیوگرافی و نسخه مربوط به درخواست آن، به متصدي امورپذیرش

ثبت آماري عکسبرداریهاي انجام شده در سیستم رایانه در غیـاب متصـدي امـور پـذیرش واحـد بـا درج اطالعـات کـد         

  ...رادیولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کدفیلم مصرفی،کدتعرفه و نوع خدمات و

مشخصات،شرایط،مارکرگذاري و(ماده نمودن کلیشه رادیوگرافی جهت چاپ 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

رادیولوژي و قابلیت اعمال آنها در کلینیک مربوطهـ آگاهی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی 

  ـ توانائی و قابلیت انجام رادیوگرافی هاي تخصصی 

  ـ توانائی ارزیابی و کنترل عملکرد کارکنان سطوح پائین تر رادیولوژي 

  ـ شناخت و کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي رادیوگرافی  

و تاریخ  امضاء  نام خانوادگینام و   عنوان پست سازمانی

مسئول فنی رادیولوژي ، 

      اسکن تی سی و سونوگرافی
   علی نوابی دکتر

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

به کاربردن عالمتهاي وضعیتی راست و چپ در کلیه گرافی ها-24

تنظیم و به کارانداختن دستگاه مولداشعه با توجه به مدت زمان و انرژي تشعشع الزم و رعایت سایر عوامل-25

پیگیري واحد فیلم چاپ شده از دستگاه پروسسورتاریکخانه یا پرینتر-26

کنترل کیفی کلیشه یا نگاره رادیوگرافی گرفته شده از بیمار-27

ضمیمه کردن کلیشه رادیوگرافی و نسخه درخواستی به پاکت-28

نوشتن تعداد و سایز فیلم مصرفی و کد پرتوکار بر روي نسخه-29

حامل کلیشه رادیوگرافی و نسخه مربوط به درخواست آن، به متصدي امورپذیرش تتحویل پاک-30

ثبت آماري عکسبرداریهاي انجام شده در سیستم رایانه در غیـاب متصـدي امـور پـذیرش واحـد بـا درج اطالعـات کـد         -31

رادیولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کدفیلم مصرفی،کدتعرفه و نوع خدمات و

ماده نمودن کلیشه رادیوگرافی جهت چاپ تنظیم و آ-32

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد-33

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آگاهی وسیع نظري با اصول و مبانی علمی 

ـ توانائی و قابلیت انجام رادیوگرافی هاي تخصصی 

ـ توانائی ارزیابی و کنترل عملکرد کارکنان سطوح پائین تر رادیولوژي 

ـ شناخت و کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي رادیوگرافی  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  کاردان رادیولوژي : عنوان پست 
  :  واحد سازمانی 

  رادیولوژي و سی تی اسکن  
: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي
  سال دو: تجربه مورد نیاز   فوق دیپلم رادیولوژي   : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  )سوپروایزر( سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي و سونوگرافی مسئول فنی رادیولوژي ـ :  سطح باالتر 

  کارشناس رادیولوژي ، کاردان رادیولوژي : هـم سطح 

  ـــــــ : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

درمـورد بیمـاران   تاریخچه بیماري و شرایط حیاتی بیمار بصورت پرسشـهاي حضـوري و یـا مطالعـه پرونـده بیمـار       گرفتن -1

  بستري

و اطـاق عمـل بوسـیله دسـتگاههاي پرتابـل       CCUو  ICUهماهنگی و اقدام براي انجام رادیوگرافیهاي الزم در بخـش  -2

  رادیوگرافی

مشاوره و مذاکره با کارشناس بمنظور هماهنگی و اعالم و درج نتایج رادیوگرافی بوسیله دستگاههاي پرتابـل در فرمهـاي   -3

  مربوطه

  شرایط حیاتی بیمار به منظور تشخیص زمان مناسب ترخیص بیمار با هماهنگی کارشناس مربوطمراقبت در -4

هماهنگی و اقدام براي تامین و تدارك لوازم و وسـایل موردنیـاز در بخـش رادیولـوژي بـا موافقـت و مشـاوره کارشـناس         -5

  رادیولوژي

و کمـک در انجـام رادیوگرافیهـاي نسـبتا      هماهنگی و اقدام براي انجـام کلیـه رادیوگرافیهـاي غیرتخصصـی و همکـاري     - 6

  تخصصی با کارشناس

هماهنگی و اقدام براي استقرار مناسب بیمار برروي تخت رادیولوژي بنحویکه امکان تهیه عکس الزم از مواضع مـوردنظر  -7

  .بیمار مقدورباشد

  طهتحویل گرفتن نسخه درخواستی،کاغذزیرنویس مشخصات اسمی بیمار از متصدي پذیرش واحد مربو-8

  فراخوانی و هدایت بیمار به اتاق رادیوگرافی-9

  احراز هویت بیمار با مشخصات اسمی موردانتظار -10

  کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با عالئم کلینیکی بیمار -11

  )انتقال و به کارگیري(استفاده از کاست و فیلم مناسب -12

  کلیه گرافیهابه کار بردن عالمتهاي وضعیتی راست و چپ در  -13

  تنظیم و به کار انداختن دستگاه مولد اشعه با توجه به مدت زمان و انرژي تشعشع الزم و رعایت سایر عوامل فنی -14

  راهنمایی بیمار به اطاق انتظار پس از خاتمه کار -15

  پیگیري و اخذ فیلم چاپ شده از دستگاه پروسسسور تاریکخانه -16

  ه رادیوگرافی گرفته شده از بیمارکنترل کیفی کلیشه یا نگار -17

  نوشتن تعداد و سایر فیلم مصرفی و کد پرتوکار در روي نسخه -18

  تحویل پاکت حامل کلیشه رادیوگرافی و نسخه مربوط به درخواست آن، به متصدي امور پذیرش -19

رش واحد یا درج اطالعـات کـد   ثبت آماري عکسبرداریهاي انجام شده در سیستم رایانه واحد در غیاب متصدي امور پذی -20

  ...رادیوتکنولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کدفیلم مصرفی،کدتعرفه و نوع خدمات و 

  نظارت بر کنترل فنی دستگاه رادیوگرافی و اعالم نقایص احتمالی آن به شخص مافوق -21
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  استفاده در بخش            

CRدر دستگاه  ..)مشخصات،شرایط،مارکرگذاري و 

  کارشناس

  استفاده از شبکه هاي مناسب جهت حفاظت مناطق حساس بیمار در مقابل اشعه و قراردادن کاست مناسب در دستگاه

  کارکنان رادیولوژي

  کنترل کلیدهاي دستگاه رادیوگرافی و هماهنگی براي تهیه داروهاي موردنیاز واحد رادیولوژي

  ي و کمک در رفع مشکالت آنان 

  .ن شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  ـ توانائی انجام کلیه رادیوگرافی هاي غیرتخصصی و ساده و نسبتاً تخصصی با هماهنگی کارشناس 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  آماده نمودن اطاق و دستگاههاي رادیوگرافی

  ظارت بر تمیز کردن آنهابررسی و حفاظت کاستها و ن

  تهیه و آماده نمودن دارو از جمله باریم و یا داروهاي تزریقی

استفاده در بخش             دکنترل و نظارت بر شستشوي و تمیزکردن ملزومات و تجهیزات مور

مشخصات،شرایط،مارکرگذاري و (تنظیم و آماده نمودن کلیشه هاي رادیولوژي جهت چاپ 

کارشناس مستقیمانجام رادیوگرافیهاي تخصصی و حساس در مواقع لزوم تحت نظارت 

استفاده از شبکه هاي مناسب جهت حفاظت مناطق حساس بیمار در مقابل اشعه و قراردادن کاست مناسب در دستگاه

کارکنان رادیولوژيرعایت کامل اصول و مقررات ایمنی در مقابل اشعه براي کلیه 

کنترل کلیدهاي دستگاه رادیوگرافی و هماهنگی براي تهیه داروهاي موردنیاز واحد رادیولوژي

ي و کمک در رفع مشکالت آنان ژهاي رادیولو آموزش تئوري و عملی کارآموزان،کمک تکنسینها و تکنسین

ن شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیی

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با اصول علمی و نظري رادیولوژي 

ـ توانائی انجام کلیه رادیوگرافی هاي غیرتخصصی و ساده و نسبتاً تخصصی با هماهنگی کارشناس 

  ي رادیوگرافی  ـ شناخت و توانائی کاربرد تجهیزات و دستگاه ها

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول فنی رادیولوژي ، 

  اسکن تی سی و سونوگرافی
  شریفیدکتر 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

آماده نمودن اطاق و دستگاههاي رادیوگرافی -22

بررسی و حفاظت کاستها و ن -23

تهیه و آماده نمودن دارو از جمله باریم و یا داروهاي تزریقی -24

کنترل و نظارت بر شستشوي و تمیزکردن ملزومات و تجهیزات مور -25

تنظیم و آماده نمودن کلیشه هاي رادیولوژي جهت چاپ  -26

انجام رادیوگرافیهاي تخصصی و حساس در مواقع لزوم تحت نظارت  -27

استفاده از شبکه هاي مناسب جهت حفاظت مناطق حساس بیمار در مقابل اشعه و قراردادن کاست مناسب در دستگاه -28

رعایت کامل اصول و مقررات ایمنی در مقابل اشعه براي کلیه  -29

کنترل کلیدهاي دستگاه رادیوگرافی و هماهنگی براي تهیه داروهاي موردنیاز واحد رادیولوژي -30

آموزش تئوري و عملی کارآموزان،کمک تکنسینها و تکنسین -31

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیی -32

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با اصول علمی و نظري رادیولوژي 

ـ توانائی انجام کلیه رادیوگرافی هاي غیرتخصصی و ساده و نسبتاً تخصصی با هماهنگی کارشناس 

ـ شناخت و توانائی کاربرد تجهیزات و دستگاه ها

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  )سوپروایزر( و سونوگرافی  مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي

  مناسب و قرار گرفتن روي تخت رادیولوژي

  ات الزم از بیمار در مورد سابقه بیماري و علت رجوع و احتماال حساسیتهاي داروئی و ارائه آنها بمسئول مافوق

  کارشناس 

  

  با دستور پزشک معالج 

پـس از آمـاده کـردن و سـوار کـردن دسـتگاه و تنظـیم        

قرار دادن کاست در دستگاه و تنظیم شرایط دستگاه از نظر آمپروولتاژ و زمان مناسب با توجه بنـوع رادیـوگرافی بـا نظـر     

  .رادیوگرافی به بخشها بمنظور تهیه عکسهائی که مجاز میباشد

  . انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  تکنسین رادیولوژي 
  :  واحد سازمانی 

  رادیولوژي و سی تی اسکن  
تاریخ تهیه 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم رادیولوژي   

مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي

  تکنسین رادیولوژي ، کمک تکنسین رادیولوژي 

مناسب و قرار گرفتن روي تخت رادیولوژياقدام به آماده کردن بیمار از جهات پوشیدن لباس 

ات الزم از بیمار در مورد سابقه بیماري و علت رجوع و احتماال حساسیتهاي داروئی و ارائه آنها بمسئول مافوق

کارشناس انجام رادیوگرافیهاي ساده و کمک در رادیوگرافیهاي حساس تحت نظارت 

  ن پس از انجام رادیوگرافی موردنیاز آنهمکاري و کمک براي راه انداختن بیمارا

با دستور پزشک معالج انجام رادیوگرافیهاي مجاز بوسیله دستگاههاي پرتابل رادیوگرافی 

پـس از آمـاده کـردن و سـوار کـردن دسـتگاه و تنظـیم        ) سی سی یو(کارکردن با تلویزیون در اطاق عمل و یا در بخش 

  ظر مسئول مربوطهدوربین آن جهت نشان دادن مواضع عمل طبق ن

قرار دادن کاست در دستگاه و تنظیم شرایط دستگاه از نظر آمپروولتاژ و زمان مناسب با توجه بنـوع رادیـوگرافی بـا نظـر     

  خارج کردن کاست از دستگاه و ارائه آن به تاریکخانه جهت ظهور و ثبوت فیلم

رادیوگرافی به بخشها بمنظور تهیه عکسهائی که مجاز میباشدانتقال دستگاههاي پرتابل 

  رعایت اصول ایمنی در مقابل اشعه براي خود و همکاران

  مراقبت از دستگاهها و وسایل و تجهیزات رادیولوژي

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ توانائی انجام رادیوگرافی هاي بسیار ساده 

  ـ آشنایی با کاربرد دستگاه هاي رادیولوژي 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول فنی رادیولوژي ، 

  اسکن تی سی و سونوگرافی
  علی نوابیدکتر 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تکنسین رادیولوژي : عنوان پست 

دیپلم رادیولوژي   : سطح تحصیالت مورد نیاز 

  : سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي:  سطح باالتر 

تکنسین رادیولوژي ، کمک تکنسین رادیولوژي :  هـم سطح 

  ــــــ :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

اقدام به آماده کردن بیمار از جهات پوشیدن لباس -1

ات الزم از بیمار در مورد سابقه بیماري و علت رجوع و احتماال حساسیتهاي داروئی و ارائه آنها بمسئول مافوقعاخذ اطال-2

انجام رادیوگرافیهاي ساده و کمک در رادیوگرافیهاي حساس تحت نظارت -3

همکاري و کمک براي راه انداختن بیمارا-4

انجام رادیوگرافیهاي مجاز بوسیله دستگاههاي پرتابل رادیوگرافی -5

کارکردن با تلویزیون در اطاق عمل و یا در بخش - 6

دوربین آن جهت نشان دادن مواضع عمل طبق ن

قرار دادن کاست در دستگاه و تنظیم شرایط دستگاه از نظر آمپروولتاژ و زمان مناسب با توجه بنـوع رادیـوگرافی بـا نظـر     -7

  مسئول مربوطه

خارج کردن کاست از دستگاه و ارائه آن به تاریکخانه جهت ظهور و ثبوت فیلم-8

انتقال دستگاههاي پرتابل هماهنگی جهت  - 9

رعایت اصول ایمنی در مقابل اشعه براي خود و همکاران -10

مراقبت از دستگاهها و وسایل و تجهیزات رادیولوژي -11

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -12

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی انجام رادیوگرافی هاي بسیار ساده 

ـ آشنایی با کاربرد دستگاه هاي رادیولوژي 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: بعدي تاریخ بازنگري

  ) سوپروایزر ( مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي و سونوگرافی 

  آماده کردن کاستها و گذاشتن فیلم خام در داخل آنها و ارائه آنها جهت مصرف، متناسب با انواع رادیوگرافی هاي مربوطه

  .درحاشیه فیلم منعکس گردد تیکت رویا

ریختن محلول هاي ظهور و ثبوت فیلم و آب در محل مخصوص دستگاه جهت انجام اتوماتیـک رادیـوگرافی هـاي الزم و    

نیز تخلیه و تعویض محلولها در مواقع لزوم با توجه به میزان رادیوگرافی هـاي انجـام شـده و نـوع محلـول هـا بـا تائیـد         

است فیلم هاي مربوط به دستگاه پانورامیک و بریدن فیلم ها و قرار دادن آنها در کاسـت هـا جهـت انجـام     

  .لزوم و جمع کردن نقره 

همکاري و اقدام به تهیه و تدارك و انتقال و تمرکز داروهاي ظهور و ثبوت فیلم هاي رادیوگرافی در محل مناسب جهـت  

هاي ظهور و ثبوت و ا نواع فیلم هاي مورد نیاز و تحویل گرفتن آنها از انبار جهت مصـارف  

  .شستشو و آماده کردن وسایل الزم براي انجام کارهاي اختصاصی به منظور استرلیزه کردن آنها 

  .فوق ارجاء گردد 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  تکنسین رادیولوژي 
  :  واحد سازمانی 

  رادیولوژي و سی تی اسکن  
تاریخ تهیه 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   پایان دوره راهنمایی    

مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي و سونوگرافی 

  تکنسین رادیولوژي ، کمک تکنسین رادیولوژي 

  اقدام به امور تنظیف دستگاهها و کاست هاي فیلم و محیط تاریکخانه

  آماده کردن دارو و محلول هاي ظهور و ثبوت فیلم جهت استفاده روزمره

  رادیوگرافی هاي مختلفروشن کردن دستگاهها جهت آماده شدن براي انجام 

آماده کردن کاستها و گذاشتن فیلم خام در داخل آنها و ارائه آنها جهت مصرف، متناسب با انواع رادیوگرافی هاي مربوطه

رویا را از بیمار مشخصات تا زیردستگاه فیلم قراردادن و فیلم

  ثبوت فیلم هاي رادیوگرافی

ریختن محلول هاي ظهور و ثبوت فیلم و آب در محل مخصوص دستگاه جهت انجام اتوماتیـک رادیـوگرافی هـاي الزم و    

نیز تخلیه و تعویض محلولها در مواقع لزوم با توجه به میزان رادیوگرافی هـاي انجـام شـده و نـوع محلـول هـا بـا تائیـد         

است فیلم هاي مربوط به دستگاه پانورامیک و بریدن فیلم ها و قرار دادن آنها در کاسـت هـا جهـت انجـام     

  .رادیوگرافی هاي فک باالو پایین 

  .همکاري و کمک در انجام رادیوگرافی هاي ساده در صورت لزوم و نیاز 

لزوم و جمع کردن نقره درست کردن دارو براي دستگاه نقره گیر و تعویض دارو در موارد 

  .کمک در انتقال بیماران براي انجام رادیوگرافی و آماده کردن آنها 

همکاري و اقدام به تهیه و تدارك و انتقال و تمرکز داروهاي ظهور و ثبوت فیلم هاي رادیوگرافی در محل مناسب جهـت  

.  

هاي ظهور و ثبوت و ا نواع فیلم هاي مورد نیاز و تحویل گرفتن آنها از انبار جهت مصـارف  تهیه صورت موارد نیاز به دارو

شستشو و آماده کردن وسایل الزم براي انجام کارهاي اختصاصی به منظور استرلیزه کردن آنها 

فوق ارجاء گردد انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب ما

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنایی با خطرات پرتوگیري اشعه ایکس و شیوه محافظت از آن براي خود یا بیماران

  ـ توانائی ظهور و ثبوت فیلم هاي رادیوگرافی و تهیه محلول هاي ظهور و ثبوت 

و تاریخ  امضاء  خانوادگینام و نام   عنوان پست سازمانی

مسئول فنی رادیولوژي ، 

  اسکن تی سی و سونوگرافی
  علی نوابیدکتر 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تکنسین رادیولوژي کمک  :عنوان پست 

پایان دوره راهنمایی    : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي و سونوگرافی :  سطح باالتر 

تکنسین رادیولوژي ، کمک تکنسین رادیولوژي : هـم سطح 

  ــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

اقدام به امور تنظیف دستگاهها و کاست هاي فیلم و محیط تاریکخانه-1

آماده کردن دارو و محلول هاي ظهور و ثبوت فیلم جهت استفاده روزمره-2

روشن کردن دستگاهها جهت آماده شدن براي انجام -3

آماده کردن کاستها و گذاشتن فیلم خام در داخل آنها و ارائه آنها جهت مصرف، متناسب با انواع رادیوگرافی هاي مربوطه-4

فیلم پاي اتیکتهاي چسباندن-5

ثبوت فیلم هاي رادیوگرافیاقدام به ظهور و - 6

ریختن محلول هاي ظهور و ثبوت فیلم و آب در محل مخصوص دستگاه جهت انجام اتوماتیـک رادیـوگرافی هـاي الزم و    -7

نیز تخلیه و تعویض محلولها در مواقع لزوم با توجه به میزان رادیوگرافی هـاي انجـام شـده و نـوع محلـول هـا بـا تائیـد         

  مسوولین ذیربط

است فیلم هاي مربوط به دستگاه پانورامیک و بریدن فیلم ها و قرار دادن آنها در کاسـت هـا جهـت انجـام     آماده کردن ک-8

رادیوگرافی هاي فک باالو پایین 

همکاري و کمک در انجام رادیوگرافی هاي ساده در صورت لزوم و نیاز  -9

درست کردن دارو براي دستگاه نقره گیر و تعویض دارو در موارد -10

کمک در انتقال بیماران براي انجام رادیوگرافی و آماده کردن آنها  -11

همکاري و اقدام به تهیه و تدارك و انتقال و تمرکز داروهاي ظهور و ثبوت فیلم هاي رادیوگرافی در محل مناسب جهـت  -12

.مصارف کلینیک رادیولوژي 

تهیه صورت موارد نیاز به دارو -13

  .رادیولوژي 

شستشو و آماده کردن وسایل الزم براي انجام کارهاي اختصاصی به منظور استرلیزه کردن آنها  -14

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب ما -15

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با خطرات پرتوگیري اشعه ایکس و شیوه محافظت از آن براي خود یا بیماران

ـ توانائی ظهور و ثبوت فیلم هاي رادیوگرافی و تهیه محلول هاي ظهور و ثبوت 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ) سوپروایزر( مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي و سونوگرافی 

بیمارانی که نیاز به آمادگی دارند یا نیاز به نوبت قبلی خواهند داشت

 شــماره نظــام پزشــکی معــالج،: ثبــت آمــاري عکســبرداري یــا خــدمات انجــام شــده در رایانــه پــذیرش واحــد شــامل   

...

واحد کاري توجه به شرح خدمات انجام شده و مشخصات اسمی

تعیین و اعـالم تعرفـه مصـوب بـراي مـراجعین مشـمول پرداخـت فرانشـیز و یـا درخواسـتهاي آزاد و ارجـاع آنـان بـه              

اســکن یــا گــزارش ســونوگرافی پــس از رویــت نــام بیمــاران و درج مشخصــات آنــان بــر روي پاکــت و  

ــه      ــوژي دارد ب ــزارش پزشــک متخصــص رادیول ــه گ ــاز ب ــه نی ــایج ســایر خــدماتی ک ــا نت ــوگرافی ی ارجــاع کلیشــه رادی

  انتقال نوع خدمات درخواستی به پزشک متخصصص رادیولوژي با سایر کادر فنی

  داشتن آمادگی،ارجاع به پزشک متخصص و کادر فنی

  مافوق

تایپ ماشینی گزارشات ارجاع داده شده از سوي پزشک متخصص رادیولوژي یا سرپرست مافوق

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

    

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  منشی رادیولوژي و سونوگرافی
  :  واحد سازمانی 

  رادیولوژي و سی تی اسکن  
تاریخ تهیه 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم    

مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي و سونوگرافی 

کنترل دفترچه بیمار شامل تطبیق با هویت بیمار، تاریخ اعتبار

بیمارانی که نیاز به آمادگی دارند یا نیاز به نوبت قبلی خواهند داشت

تحویل فرم آمادگی یا فرم برائت یا رضایتنامه به بیمار و ارائه راهنمایهاي الزم

ثبــت آمــاري عکســبرداري یــا خــدمات انجــام شــده در رایانــه پــذیرش واحــد شــامل   

... پرتوکار یا شماره نظام پزشکی متخصص رادیولوژي و کد

توجه به شرح خدمات انجام شده و مشخصات اسمی اب نانسخ مراجع ممهورکردن

تعیین و اعـالم تعرفـه مصـوب بـراي مـراجعین مشـمول پرداخـت فرانشـیز و یـا درخواسـتهاي آزاد و ارجـاع آنـان بـه              

اســکن یــا گــزارش ســونوگرافی پــس از رویــت نــام بیمــاران و درج مشخصــات آنــان بــر روي پاکــت و  

ارائه به بیمار یا بخش مربوط

ــه      ــوژي دارد ب ــزارش پزشــک متخصــص رادیول ــه گ ــاز ب ــه نی ــایج ســایر خــدماتی ک ــا نت ــوگرافی ی ارجــاع کلیشــه رادی

  نویس فیلم و تحویل آن به پرسنل فنیدرج مشخصات اسمی در کاغذ زیر

انتقال نوع خدمات درخواستی به پزشک متخصصص رادیولوژي با سایر کادر فنی

داشتن آمادگی،ارجاع به پزشک متخصص و کادر فنی: راهنمائی و هدایت بیمار جهت اخذ خدمات شامل

مافوقه مسئولین تحویل مکاتبات و مرسوالت اداري بپاسخگوئی به تلفنهاي بخش و 

  مرتب نمودن تابلوهاي اعالنات بخش

تایپ ماشینی گزارشات ارجاع داده شده از سوي پزشک متخصص رادیولوژي یا سرپرست مافوق

  تهیه صورت و آمار رادیوگرافی هاي انجام شده جهت ارائه به مسئول مربوطه 

  انجام سایر مواردي که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع میگردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

  ... ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

  ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول فنی رادیولوژي ، 

  اسکن تی سی و سونوگرافی
  علی نوابیدکتر 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

منشی رادیولوژي و سونوگرافی:عنوان پست 

دیپلم    : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول رادیولوژي و سونوگرافی :  سطح باالتر 

  منشی:  هـم سطح 

  ـــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  پذیرش بیمار-1

کنترل دفترچه بیمار شامل تطبیق با هویت بیمار، تاریخ اعتبار-2

بیمارانی که نیاز به آمادگی دارند یا نیاز به نوبت قبلی خواهند داشتتعیین وقت الزم براي -3

تحویل فرم آمادگی یا فرم برائت یا رضایتنامه به بیمار و ارائه راهنمایهاي الزم-4

ثبــت آمــاري عکســبرداري یــا خــدمات انجــام شــده در رایانــه پــذیرش واحــد شــامل   -5

کد شرح خدمات انجام شده،

ممهورکردن و قیمت گذاري- 6

تعیین و اعـالم تعرفـه مصـوب بـراي مـراجعین مشـمول پرداخـت فرانشـیز و یـا درخواسـتهاي آزاد و ارجـاع آنـان بـه              -7

انیصندوق مالی مرکز درم

اســکن یــا گــزارش ســونوگرافی پــس از رویــت نــام بیمــاران و درج مشخصــات آنــان بــر روي پاکــت و   تحویــل عکــس،-8

ارائه به بیمار یا بخش مربوط

ــه     -9 ــوژي دارد ب ــزارش پزشــک متخصــص رادیول ــه گ ــاز ب ــه نی ــایج ســایر خــدماتی ک ــا نت ــوگرافی ی ارجــاع کلیشــه رادی

پزشک رادیولوژیست

درج مشخصات اسمی در کاغذ زیر-10

انتقال نوع خدمات درخواستی به پزشک متخصصص رادیولوژي با سایر کادر فنی-11

راهنمائی و هدایت بیمار جهت اخذ خدمات شامل-12

پاسخگوئی به تلفنهاي بخش و -13

مرتب نمودن تابلوهاي اعالنات بخش-14

تایپ ماشینی گزارشات ارجاع داده شده از سوي پزشک متخصص رادیولوژي یا سرپرست مافوق-15

تهیه صورت و آمار رادیوگرافی هاي انجام شده جهت ارائه به مسئول مربوطه -16

انجام سایر مواردي که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع میگردد-17

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه 

/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ) سوپروایزر( مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول سی تی اسکن 

به آمادگی دارند یا نیاز به نوبت قبلی خواهند داشت

شــماره نظــام پزشــکی معــالج ، : ثبــت آمــاري عکســبرداري یــا خــدمات انجــام شــده در رایانــه پــذیرش واحــد شــامل  

...نظام پزشکی متخصص رادیولوژي و

باتوجه به شرح خدمات انجام شده و مشخصات اسمی واحد کاري

تعیـین و اعــالم تعرفـه مصــوب بـراي مــراجعین مشـمول پرداخــت فرانشـیز و یــا درخواسـتهاي آزاد و ارجــاع آنـان بــه        

اســکن یــا گــزارش ســونوگرافی پــس از رویـت نــام بیمــاران و درج مشخصــات آنــان بــر روي پاکــت و  

ــه      ــوژي دارد ب ــزارش پزشــک متخصــص رادیول ــه گ ــاز ب ــایج ســایر خــدماتی کــه نی ــا نت ــوگرافی ی ارجــاع کلیشــه رادی

  انتقال نوع خدمات درخواستی به پزشک متخصصص رادیولوژي با سایر کادر فنی

  داشتن آمادگی ، ارجاع به پزشک متخصص و کادر فنی

  پاسخگوئی به تلفنهاي بخش و تحویل مکاتبات و مرسوالت اداري به مسئولین مافوق

تایپ ماشینی گزارشات ارجاع داده شده از سوي پزشک متخصص رادیولوژي یا سرپرست مافوق

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

    

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  منشی  سی تی اسکن 
  :  واحد سازمانی 

  رادیولوژي و سی تی اسکن  
تاریخ تهیه 

1
  سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم    

مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول سی تی اسکن 

کنترل دفترچه بیمار شامل تطبیق با هویت بیمار، تاریخ اعتبار

به آمادگی دارند یا نیاز به نوبت قبلی خواهند داشتتعیین وقت الزم براي بیمارانی که نیاز 

تحویل فرم آمادگی یا فرم برائت یا رضایتنامه به بیمار و ارائه راهنمایهاي الزم

ثبــت آمــاري عکســبرداري یــا خــدمات انجــام شــده در رایانــه پــذیرش واحــد شــامل  

نظام پزشکی متخصص رادیولوژي و شرح خدمات انجام شده،کد پرتوکار یا شماره

باتوجه به شرح خدمات انجام شده و مشخصات اسمی واحد کاري نسخ مراجعان ممهورکردن

تعیـین و اعــالم تعرفـه مصــوب بـراي مــراجعین مشـمول پرداخــت فرانشـیز و یــا درخواسـتهاي آزاد و ارجــاع آنـان بــه        

صندوق مالی مرکز درمانی

اســکن یــا گــزارش ســونوگرافی پــس از رویـت نــام بیمــاران و درج مشخصــات آنــان بــر روي پاکــت و  

ارائه به بیمار یا بخش مربوط

ــه      ــوژي دارد ب ــزارش پزشــک متخصــص رادیول ــه گ ــاز ب ــایج ســایر خــدماتی کــه نی ــا نت ــوگرافی ی ارجــاع کلیشــه رادی

  یل آن به پرسنل فنیدرج مشخصات اسمی در کاغذ زیرنویس فیلم و تحو

انتقال نوع خدمات درخواستی به پزشک متخصصص رادیولوژي با سایر کادر فنی

داشتن آمادگی ، ارجاع به پزشک متخصص و کادر فنی: راهنمائی و هدایت بیمار جهت اخذ خدمات شامل

پاسخگوئی به تلفنهاي بخش و تحویل مکاتبات و مرسوالت اداري به مسئولین مافوق

  ودن تابلوهاي اعالنات بخش

تایپ ماشینی گزارشات ارجاع داده شده از سوي پزشک متخصص رادیولوژي یا سرپرست مافوق

  تهیه صورت و آمار رادیوگرافی هاي انجام شده جهت ارائه به مسئول مربوطه 

  انجام سایر مواردي که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع میگردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

  ... ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

  ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول فنی رادیولوژي ، 

  اسکن تی سی و سونوگرافی
  شریفیدکتر 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

منشی  سی تی اسکن  :عنوان پست 

دیپلم    : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی رادیولوژي ـ سونوگرافی و سی تی اسکن ،  کارشناس مسئول سی تی اسکن :  سطح باالتر 

  منشی:  هـم سطح 

  ـــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  پذیرش بیمار-1

کنترل دفترچه بیمار شامل تطبیق با هویت بیمار، تاریخ اعتبار-2

تعیین وقت الزم براي بیمارانی که نیاز -3

تحویل فرم آمادگی یا فرم برائت یا رضایتنامه به بیمار و ارائه راهنمایهاي الزم-4

ثبــت آمــاري عکســبرداري یــا خــدمات انجــام شــده در رایانــه پــذیرش واحــد شــامل  -5

شرح خدمات انجام شده،کد پرتوکار یا شماره

ممهورکردن و قیمت گذاري- 6

تعیـین و اعــالم تعرفـه مصــوب بـراي مــراجعین مشـمول پرداخــت فرانشـیز و یــا درخواسـتهاي آزاد و ارجــاع آنـان بــه        -7

صندوق مالی مرکز درمانی

اســکن یــا گــزارش ســونوگرافی پــس از رویـت نــام بیمــاران و درج مشخصــات آنــان بــر روي پاکــت و  تحویـل عکــس ،  -8

ارائه به بیمار یا بخش مربوط

ــه     -9 ــوژي دارد ب ــزارش پزشــک متخصــص رادیول ــه گ ــاز ب ــایج ســایر خــدماتی کــه نی ــا نت ــوگرافی ی ارجــاع کلیشــه رادی

پزشک رادیولوژیست

درج مشخصات اسمی در کاغذ زیرنویس فیلم و تحو-10

انتقال نوع خدمات درخواستی به پزشک متخصصص رادیولوژي با سایر کادر فنی-11

راهنمائی و هدایت بیمار جهت اخذ خدمات شامل-12

پاسخگوئی به تلفنهاي بخش و تحویل مکاتبات و مرسوالت اداري به مسئولین مافوق-13

ودن تابلوهاي اعالنات بخشمرتب نم-14

تایپ ماشینی گزارشات ارجاع داده شده از سوي پزشک متخصص رادیولوژي یا سرپرست مافوق-15

تهیه صورت و آمار رادیوگرافی هاي انجام شده جهت ارائه به مسئول مربوطه -16

انجام سایر مواردي که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع میگردد-17

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی رادیولوژي ، 

سونوگرافی

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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تاریخ تهیه  آزمایشگاه  :  واحد سازمانی   مسئول فنی آزمایشگاه  : عنوان پست 

1/3/92  
  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي
آسیب شناسی دکتراي : سطح تحصیالت مورد نیاز 

  بالینی و تشریحی

  : تجربه مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

کارشــناس آزمایشــگاه ،  کــاردان آزمایشــگاه ، تکنســین آزمایشــگاه ،                                     کارشــناس مســئول آزمایشــگاه ،  :  ســطح پــائین تــر   

  کمک تکنسین آزمایشگاه ، منشی 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  اجرا و نظارت بر حفظ شئونات پزشکی و مقررات کشور .1

  رعایت کامل آیین نامه ها و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .2

  ارائه کلیه اطالعات درخواست شده توسط  سیستم نظارت بر امور آزمایشگاهها در هر زمان به مسئول مربوطه .3

  فنی  تعیین اهداف ، دامنه کاري و طیف فعالیت هاي آزمایشگاه متناسب با مدرك تحصیلی مسئول یا مسئولین.4

  تامین منابع انسانی کافی و با کفایت .5

.تقسیم کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان و تعیین جانشین براي تمامی فعالیت ها .6

اجراي برنامه آموزشی و ارزیابی صالحیت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بعد از آن بطور دوره اي .7

وح کاري مختلف در آزمایشگاه نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان در سط.8

اطمینان از فراهم بودن تجهیزات با توجه به انواع آزمایش ها و طیـف خـدمات ارائـه شـده در آزمایشـگاه و نظـارت       .9

برانتخاب و خرید تجهیزات 

.نظارت بر فعالیت هاي کنترل و نگهداري و ارزیابی کیفیت عملکرد تجهیزات .10

ز نظر امکان انجام فعالیت ها با کیفیت مطلوب و رعایت مالحظات ایمنی اطمینان از تامین فضاي کاري مناسب ا.11

اطمینان از تامین ایمنی کارکنان در برابر مخاطرات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیک .12

نظارت بر فعالیت هاي قبل از انجام آزمایش ، شامل پذیرش ، جمع آوري و آماده سازي و انتقال نمونه .13

نظارت بر روند انجام آزمایش و اطمینان از بکارگیري روش هاي معتبر و صحه گذاري شده جهت انجام آزمایشـها  .14

و اجراي برنامه هاي کنترل کیفی داخلی و شرکت در برنامه ارزیابی کیفی خارجی و بکارگیري نتایج بدست آمـده از  

ه فعالیت هاي کنترل کیفی در جهت بهبود کیفیت عملکرد آزمایشگا

نظارت بر فعالیت هاي پس از انجام آزمایش و کنترل  برگه گزارش نتایج و در موارد مقتضـی ارائـه توصـیه هـاي     .15

الزم در برگه گزارش 

.نظارت بر نگه داري و بایگانی سوابق فنی .16

نظارت بر روند خرید در آزمایشگاه و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان اقالم آزمایشگاهی .17

نظارت بر رعایت و اجراي اصول مستند سازي در آزمایشگاه شامل تدوین مدارك و نگهداري سوابق .18

بـه طـرق مختلـف مثـل     ) مواردي که با اصول انجام کـار انطبـاق ندارنـد    ( شناسایی خطا ها و موارد عدم انطباق .19

و ....ها یـا کارکنـان فنـی و    بازرسی و ممیزي دوره اي در آزمایشگاه و یا دریافت پـس خورانـد از مسـئولین واحـد    

متعاقب آن انجام اقدام اصالحی جهت رفع خطاهـا و مشـکالت و در نهایـت پـی گیـري انجـام اثـر بخـش اقـدامات          

.اصالحی و نگهداري مستندات مربوطه 

شناسایی منابع بالقوه بروز خطا در واحدهاي مختلف آزمایشگاه و برنامه ریزي جهت اقدامات پیشگیرانه .20
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ضایت ، نظر سنجی و رسیدگی به شکایات کلیه دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاه

آزمایشگاهی که نمونـه جهـت انجـام آزمـایش بـه      

، مسئولیت ها یی که بعهده مسـئول فنـی اسـت و آگـاه نمـودن کلیـه کارکنـان        

ـ توانائی اداره آزمایشگاه تشخیص طبی بر مبناي مسئولیت هاي تدوین شده و حفظ و ارتقـاء سـطح توانـائی بـا آمـوزش هـاي مـداوم        

ـ توانائی حفظ سطح کارائی آزمایشگاه همگام با نیازهاي همکاران پزشک بالینی و تامین نیازهـاي مـرتبط و ارائـه خـدمات تشخیصـی      

توانائی توضیح عالئم آزمایشگاهی منطبق با بالین بیمار و ارسال گزارش نتایج و توانائی ارائه راه حل هاي پیشنهادي جهت تشـخیص  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

ضایت ، نظر سنجی و رسیدگی به شکایات کلیه دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاه

آزمایشگاهی که نمونـه جهـت انجـام آزمـایش بـه      ( نظارت بر نحوه انتخاب و پایش عملکرد آزمایشگاههاي ارجاع 

) .آنجا ارسال می گردد 

. نظارت بر انجام ممیزي سیستم کیفیت 

، مسئولیت ها یی که بعهده مسـئول فنـی اسـت و آگـاه نمـودن کلیـه کارکنـان         آگاهی کامل از اختیارات ، وظایف

  .درمورد اختیارات ، وظایف و مسئولیت هاي مسئول  فنی 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی اداره آزمایشگاه تشخیص طبی بر مبناي مسئولیت هاي تدوین شده و حفظ و ارتقـاء سـطح توانـائی بـا آمـوزش هـاي مـداوم        

ـ توانائی حفظ سطح کارائی آزمایشگاه همگام با نیازهاي همکاران پزشک بالینی و تامین نیازهـاي مـرتبط و ارائـه خـدمات تشخیصـی      

توانائی توضیح عالئم آزمایشگاهی منطبق با بالین بیمار و ارسال گزارش نتایج و توانائی ارائه راه حل هاي پیشنهادي جهت تشـخیص  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    ناصري نیادکتر   درمانمدیر 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

ضایت ، نظر سنجی و رسیدگی به شکایات کلیه دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاهمیزان ر.21

نظارت بر نحوه انتخاب و پایش عملکرد آزمایشگاههاي ارجاع .22

آنجا ارسال می گردد 

نظارت بر انجام ممیزي سیستم کیفیت .23

آگاهی کامل از اختیارات ، وظایف.24

درمورد اختیارات ، وظایف و مسئولیت هاي مسئول  فنی 

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی اداره آزمایشگاه تشخیص طبی بر مبناي مسئولیت هاي تدوین شده و حفظ و ارتقـاء سـطح توانـائی بـا آمـوزش هـاي مـداوم        

  کشوري و بین المللی 

ـ توانائی حفظ سطح کارائی آزمایشگاه همگام با نیازهاي همکاران پزشک بالینی و تامین نیازهـاي مـرتبط و ارائـه خـدمات تشخیصـی      

  نوین 

توانائی توضیح عالئم آزمایشگاهی منطبق با بالین بیمار و ارسال گزارش نتایج و توانائی ارائه راه حل هاي پیشنهادي جهت تشـخیص  ـ 

  نهائی

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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 تاریخ تهیه

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ، مسئول فنی بیمارستان ، مسئول فنی آزمایشگاه 

  کارشناس آزمایشگاه ، کاردان آزمایشگاه ، تکنسین آزمایشگاه ، کمک تکنسین آزمایشگاه ، منشی 

نظارت بر ورود و خروج  پرسنل آزمایشگاه ، اعطاء  مرخصی هاي روزانه و ساعتی ،  محاسبه اضافه کـاري هـا و ارسـال آن    

  برنامه ریزي کشیک پرسنل آزمایشگاه در شیفت هاي مختلف و روزهاي تعطیل با مشارکت کلیه همکاران

هاي عفونی و خشـک و شستشـوي وسـایل    

  مرتفع کردن نیازهاي تدارکاتی از قبیل روپوش ، کفش و ملزومات پرسنل و آزمایشگاه

  نظارت بر انبار آزمایشگاه و تنظیم لیست هاي  انبار بر اساس برنامه مدون انبارش

  ح وظایف کلیه همکاران آزمایشگاه و توانائی هدایت و رهبري آنان در انجام شرح وظایف

نظارت بر استاندارد نمـودن دسـتگاه هـاي آزمایشـگاهی و حسـن انجـام آن توسـط کارکنـان و ثبـت آن در فـرم هـاي            

مله کارگزینی ، انبـار ، تاسیسـات ، خـدمات عمـومی بـه منظـور رفـع نیازهـاي         

  

  ـ شناخت اصول علمی و تخصصی علوم آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات تشخیص پزشکی 

  ـ شناخت و کار با کلیه وسایل و تجهیزات و دستگاه هاي مدرن آزمایشگاه و تشخیص صحت و سقم کار آنها 

  ه تشخیص طبی ـ توانائی شناخت و طرز تهیه انواع محلول ها و معرف ها و مواد شیمیائی مورد استفاده آزمایشگا

  ـ قابلیت تدوین دستورالعمل براي تهیه انواع محلول ها و محیط هاي کشت و معرف ها و مواد شیمیائی مورد نیاز براي آزمایش ها 

  ـ توانائی راهنمائی و آموزش و کنترل آزمایش هاي انجام شده و سرپرستی فعالیت هاي سطوح مختلف کارکنان آزمایشگاه 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه  آزمایشگاه  :  واحد سازمانی   کارشناس مسئول آزمایشگاه  

:1   سالچهار : تجربه مورد نیاز  لیسانس علوم آزمایشگاهی 

، مسئول فنی بیمارستان ، مسئول فنی آزمایشگاه جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، 

کارشناس آزمایشگاه ، کاردان آزمایشگاه ، تکنسین آزمایشگاه ، کمک تکنسین آزمایشگاه ، منشی 

نظارت بر ورود و خروج  پرسنل آزمایشگاه ، اعطاء  مرخصی هاي روزانه و ساعتی ،  محاسبه اضافه کـاري هـا و ارسـال آن    

  برنامه هفتگی و ماهیانهبه کارگزینی و امور مالی بر اساس 

  تهیه مواد و محلول هاي آزمایشگاهی بر اساس نیاز بخش هاي آزمایشگاه

برنامه ریزي کشیک پرسنل آزمایشگاه در شیفت هاي مختلف و روزهاي تعطیل با مشارکت کلیه همکاران

هاي عفونی و خشـک و شستشـوي وسـایل    نظارت بر کار پرسنل خدماتی آزمایشگاه از نظر کارهاي بهداشتی ، دفع زباله 

  براساس دستورالعمل هاي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرتفع کردن نیازهاي تدارکاتی از قبیل روپوش ، کفش و ملزومات پرسنل و آزمایشگاه

نظارت بر انبار آزمایشگاه و تنظیم لیست هاي  انبار بر اساس برنامه مدون انبارش

ح وظایف کلیه همکاران آزمایشگاه و توانائی هدایت و رهبري آنان در انجام شرح وظایف

نظارت بر استاندارد نمـودن دسـتگاه هـاي آزمایشـگاهی و حسـن انجـام آن توسـط کارکنـان و ثبـت آن در فـرم هـاي            

  مستندسازي و منطبق بر سواالت مندرج در فرم

مله کارگزینی ، انبـار ، تاسیسـات ، خـدمات عمـومی بـه منظـور رفـع نیازهـاي         هماهنگی با واحد داخل بیمارستان از ج

  آزمایشگاه در جهت رفع نیازهاي مستند سازيهماهنگی و همکاري با کارکنان 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ شناخت اصول علمی و تخصصی علوم آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات تشخیص پزشکی 

ـ شناخت و کار با کلیه وسایل و تجهیزات و دستگاه هاي مدرن آزمایشگاه و تشخیص صحت و سقم کار آنها 

ـ توانائی شناخت و طرز تهیه انواع محلول ها و معرف ها و مواد شیمیائی مورد استفاده آزمایشگا

ـ قابلیت تدوین دستورالعمل براي تهیه انواع محلول ها و محیط هاي کشت و معرف ها و مواد شیمیائی مورد نیاز براي آزمایش ها 

ـ توانائی راهنمائی و آموزش و کنترل آزمایش هاي انجام شده و سرپرستی فعالیت هاي سطوح مختلف کارکنان آزمایشگاه 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  پست سازمانی عنوان

    میراعلمیدکتر   مسئول فنی آزمایشگاه 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کارشناس مسئول آزمایشگاه  : عنوان پست 

لیسانس علوم آزمایشگاهی : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

کارشناس آزمایشگاه ، کاردان آزمایشگاه ، تکنسین آزمایشگاه ، کمک تکنسین آزمایشگاه ، منشی :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

نظارت بر ورود و خروج  پرسنل آزمایشگاه ، اعطاء  مرخصی هاي روزانه و ساعتی ،  محاسبه اضافه کـاري هـا و ارسـال آن     -1

به کارگزینی و امور مالی بر اساس 

تهیه مواد و محلول هاي آزمایشگاهی بر اساس نیاز بخش هاي آزمایشگاه -2

برنامه ریزي کشیک پرسنل آزمایشگاه در شیفت هاي مختلف و روزهاي تعطیل با مشارکت کلیه همکاران -3

نظارت بر کار پرسنل خدماتی آزمایشگاه از نظر کارهاي بهداشتی ، دفع زباله  -4

براساس دستورالعمل هاي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرتفع کردن نیازهاي تدارکاتی از قبیل روپوش ، کفش و ملزومات پرسنل و آزمایشگاه -5

نظارت بر انبار آزمایشگاه و تنظیم لیست هاي  انبار بر اساس برنامه مدون انبارش -6

ح وظایف کلیه همکاران آزمایشگاه و توانائی هدایت و رهبري آنان در انجام شرح وظایفآشنائی با شر -7

نظارت بر استاندارد نمـودن دسـتگاه هـاي آزمایشـگاهی و حسـن انجـام آن توسـط کارکنـان و ثبـت آن در فـرم هـاي             -8

مستندسازي و منطبق بر سواالت مندرج در فرم

هماهنگی با واحد داخل بیمارستان از ج -9

  آزمایشگاه

هماهنگی و همکاري با کارکنان  -10

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ شناخت اصول علمی و تخصصی علوم آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات تشخیص پزشکی 

ـ شناخت و کار با کلیه وسایل و تجهیزات و دستگاه هاي مدرن آزمایشگاه و تشخیص صحت و سقم کار آنها 

ـ توانائی شناخت و طرز تهیه انواع محلول ها و معرف ها و مواد شیمیائی مورد استفاده آزمایشگا

ـ قابلیت تدوین دستورالعمل براي تهیه انواع محلول ها و محیط هاي کشت و معرف ها و مواد شیمیائی مورد نیاز براي آزمایش ها 

ـ توانائی راهنمائی و آموزش و کنترل آزمایش هاي انجام شده و سرپرستی فعالیت هاي سطوح مختلف کارکنان آزمایشگاه 

عنوان  مسئول مربوطه

مسئول فنی آزمایشگاه   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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تاریخ تهیه  آزمایشگاه  :  واحد سازمانی   )پرسنل فنی(کارشناس آزمایشگاه  : عنوان پست 

:1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس علوم آزمایشگاهی: سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول فنی آزمایشگاه ، کارشناس مسئول آزمایشگاه :  سطح باالتر 

  کارشناس آزمایشگاه ، کاردان آزمایشگاه :  هـم سطح 

  ـــــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

از بخش نمونه گیري...دریافت تمامی نمونه ها به صورت لخته و-1

جداسازي و آماده سازي نمونه ها-2

  گرفتن لیست کاري و تطبق نمونه ها با لیست کاري-3

درخواست هاتطبق نمونه ها با لیست -4

  موجود در بخشآشنائی وتوانائی  کار با دستگاه هاي -5

  بر اساس دستورالعمل مربوطه) طبق تست لیست بخش(آشنایی و توانایی انجام کلیه آزمایشات دستی و دستگاهی- 6

توانـائی تفسـیرچارت کنتـرل کیفـی لـوي جنینگـز       (انجام برنامه کنترل کیفی داخلی بر اساس دستورالعمل مربوطه-7

)وانجام اقدامات اصالحی و ثبت سوابق آن در صورت لزوم

  .تکرار آزمایش هایی که بر اساس دستورالعمل مربوطه نیاز به تکرار دارند -8

مدیر فنی در موارد ضروريوایزر وسوپرحل مشکالت واحد تحت نظر با-9

و کیـت هـا   lot.no، انجام دهنـده فرد ، تاریخ ،  شامل ساعت(ثبت کلیه اطالعات مربوط به هر ران در ورك کاري-10

...)ومصرفی مواد

   LOG BOOKثبت دفاتر -11

و اعالم آن طبق دستورالعمل مربوطه CRITICALموارد  و گزارشثبت -12

انجام و جوابدهی آزمایشات اورژانس براساس جدول زمانبندي آزمایش اورژانس-13

و پی گیري نتایج بعد از ارسال و ثبت موارد اقدام اصالحی در صورت لزوم انجام آزمایشات کنترل کیفی خارجی-14

و اعالم موارد خرابـی   بخشطبق جدول رفع عیوب موجود در دستورالعمل فنی تجهیزدستگاه هاي  عیوبتوانائی رفع -15

دستگاه هاي بخش به سوپروایزر آزمایشگاه

سرویس دستگاه در مواقع الزم/تکمیل فرم تعمیرات-16

در زمانهاي مشخص شده و درخواست موارد مورد نیاز از انبار انبار داخلی بخشموجودي بررسی -17

وثبت در دفتر تکراراعالم مواردي که به هر دلیل نیاز به تکرار نمونه گیري دارد -18

و تحویل برگـه هـاي کـار     بستري سیستمو بیماران بستري در  دفاتروارد کردن جواب آزمایشات بیماران سرپائی در -19

به بخش جوابدهی

  پوشش دادن سایر بخش ها با صالح دید سوپروایزر در زمان مرخصی پرسنل-20
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آزمایشـاتی  انجام امور مربوط به مستند سازي درخصوص آزمایشات قدیم که در دستورالعمل آن تغییر ایجاد شده یا 

  انجام وتکمیل فرم نگهداري تجهیزات بخش قبل از بکار گیري تجهیز و زمان تحویل به شیفت دوم

  ـ شناخت اصول علمی و تخصصی علوم آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات تخصصی تشخیص طبی 

  ـ شناخت کلیه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام انواع آزمایش هاي کمک تشخیصی  

  ـ شناخت و طرز تهیه انواع محلول ها و مواد شیمیائی و معرف ها ي مورد استفاده در آزمایشگاه طبی 

  . ـ توانائی راهنمائی و آموزش و کنترل آزمایش هائیکه توسط سطوح پائین تر انجام می شود

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  بایگانی نمونه ها طبق دستورالعمل مربوطه

چک کردن دوباره جوابها

انجام امور مربوط به مستند سازي درخصوص آزمایشات قدیم که در دستورالعمل آن تغییر ایجاد شده یا 

که جدیدا به لیست بخش اضافه شده است

انجام وتکمیل فرم نگهداري تجهیزات بخش قبل از بکار گیري تجهیز و زمان تحویل به شیفت دوم

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ شناخت اصول علمی و تخصصی علوم آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات تخصصی تشخیص طبی 

ـ شناخت کلیه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام انواع آزمایش هاي کمک تشخیصی  

ـ شناخت و طرز تهیه انواع محلول ها و مواد شیمیائی و معرف ها ي مورد استفاده در آزمایشگاه طبی 

ـ توانائی راهنمائی و آموزش و کنترل آزمایش هائیکه توسط سطوح پائین تر انجام می شود

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    میراعلمیدکتر   مسئول فنی آزمایشگاه 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

بایگانی نمونه ها طبق دستورالعمل مربوطه-21

چک کردن دوباره جوابها-22

انجام امور مربوط به مستند سازي درخصوص آزمایشات قدیم که در دستورالعمل آن تغییر ایجاد شده یا -23

که جدیدا به لیست بخش اضافه شده است

انجام وتکمیل فرم نگهداري تجهیزات بخش قبل از بکار گیري تجهیز و زمان تحویل به شیفت دوم-24

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ شناخت اصول علمی و تخصصی علوم آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات تخصصی تشخیص طبی 

ـ شناخت کلیه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام انواع آزمایش هاي کمک تشخیصی  

ـ شناخت و طرز تهیه انواع محلول ها و مواد شیمیائی و معرف ها ي مورد استفاده در آزمایشگاه طبی 

ـ توانائی راهنمائی و آموزش و کنترل آزمایش هائیکه توسط سطوح پائین تر انجام می شود

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی آزمایشگاه   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیهآزمایشگاه  : واحد سازمانی   )پرسنل فنی ( کاردان آزمایشگاه  : عنوان پست 

:1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   آزمایشگاهی علومدیپلمفوق: سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  کارشناس مسئول آزمایشگاهمسئول فنی آزمایشگاه ، :  سطح باالتر 

  کارشناس آزمایشگاه ، کاردان آزمایشگاه :  هـم سطح 

  ـــــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

از بخش نمونه گیري....دریافت تمامی نمونه ها به صورت لخته و-1

جداسازي و آماده سازي نمونه ها-2

  گرفتن لیست کاري و تطبق نمونه ها با لیست کاري-3

تطبق نمونه ها با لیست درخواست ها-4

  موجود در بخشآشنائی وتوانائی  کار با دستگاه هاي -5

  بر اساس دستورالعمل مربوطه) طبق تست لیست بخش(آشنایی و توانایی انجام کلیه آزمایشات دستی و دستگاهی- 6

کنترل کیفـی لـوي جنینگـز و   توانائی تفسیرچارت (انجام برنامه کنترل کیفی داخلی بر اساس دستورالعمل مربوطه-7

)انجام اقدامات اصالحی و ثبت سوابق آن در صورت لزوم

  .تکرار آزمایش هایی که بر اساس دستورالعمل مربوطه نیاز به تکرار دارند -8

حل مشکالت فنی با مشورت از کارشناسان مسئول آزمایشگاه-9

و کیـت هـا   lot.no، فرد انجام دهنـده ، خ تاری،  شامل ساعت(ثبت کلیه اطالعات مربوط به هر ران در ورك کاري-10

...)ومصرفی مواد

   LOG BOOKثبت دفاتر -11

و اعالم آن طبق دستورالعمل مربوطه CRITICALموارد  و گزارشثبت -12

انجام و جوابدهی آزمایشات اورژانس براساس جدول زمانبندي آزمایش اورژانس-13

و پی گیري نتایج بعد از ارسال و ثبت موارد اقدام اصالحی در صورت لزوم انجام آزمایشات کنترل کیفی خارجی-14

و اعالم موارد خرابـی   بخشطبق جدول رفع عیوب موجود در دستورالعمل فنی تجهیزدستگاه هاي  عیوبتوانائی رفع -15

دستگاه هاي بخش به سوپروایزر آزمایشگاه

سرویس دستگاه در مواقع الزم/تکمیل فرم تعمیرات-16

در زمانهاي مشخص شده و درخواست موارد مورد نیاز از انبار انبار داخلی بخشموجودي بررسی -17

وثبت در دفتر تکراراعالم مواردي که به هر دلیل نیاز به تکرار نمونه گیري دارد -18

و تحویل برگـه هـاي کـار     بستري سیستمو بیماران بستري در  دفاتروارد کردن جواب آزمایشات بیماران سرپائی در -19

بخش جوابدهی به

  پوشش دادن سایر بخش ها با صالح دید سوپروایزر در زمان مرخصی پرسنل-20
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انجام امور مربوط به مستند سازي درخصوص آزمایشات قدیم که در دستورالعمل آن تغییر ایجاد شده یا آزمایشـاتی  

  انجام وتکمیل فرم نگهداري تجهیزات بخش قبل از بکار گیري تجهیز و زمان تحویل به شیفت دوم

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  بایگانی نمونه ها طبق دستورالعمل مربوطه

چک کردن دوباره جوابها

انجام امور مربوط به مستند سازي درخصوص آزمایشات قدیم که در دستورالعمل آن تغییر ایجاد شده یا آزمایشـاتی  

بخش اضافه شده است 

انجام وتکمیل فرم نگهداري تجهیزات بخش قبل از بکار گیري تجهیز و زمان تحویل به شیفت دوم

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنایی با اصول علمی آزمایشات تشخیص طبی و توانائی انجام آن ها 

  ـ آشنائی با وسایل و تجهیزات و دستگاه هاي آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

  ـ توانائی انجام آزمایش هاي ساده و همکاري در انجام آزمایش هاي حساس و  تخصصی  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    میراعلمیدکتر   مسئول فنی آزمایشگاه 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

بایگانی نمونه ها طبق دستورالعمل مربوطه-21

چک کردن دوباره جوابها-22

انجام امور مربوط به مستند سازي درخصوص آزمایشات قدیم که در دستورالعمل آن تغییر ایجاد شده یا آزمایشـاتی  -23

 که جدیدا به لیست

انجام وتکمیل فرم نگهداري تجهیزات بخش قبل از بکار گیري تجهیز و زمان تحویل به شیفت دوم-24

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با اصول علمی آزمایشات تشخیص طبی و توانائی انجام آن ها 

ـ آشنائی با وسایل و تجهیزات و دستگاه هاي آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

ـ توانائی انجام آزمایش هاي ساده و همکاري در انجام آزمایش هاي حساس و  تخصصی  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی آزمایشگاه   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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 تاریخ تهیه

:1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: بعديتاریخ بازنگري 

چک ایستگاه نمونه گیري در اول وقت و زمان تحویل شیفت از نظر تکمیل مواد و لوازم مورد نیاز

ارائه اطالعات شرایط قبل از انجام آزمایش به مراجعه کننده طبق دستورالعمل هاي استاندارد موجود

ارائه و تکمیل فرم برگ دوم در صورت نداشتن شرایط انجام آزمایش یا آزمایشات زماندار

بخش و آزمایشگاه ستورالعمل موجود وارائه نتایج آزمایش به پرستار

) ...ساعت نمونه گیري و ،مانند نام نمونه گیر 

در زمانهاي مشخص شده

دفتر تکرار

  انجام امور مربوط به مستند سازي و بازنگري مستندات در محدوده بخش نمونه گیري

  ـ توانائی انجام امور ساده آزمایشگاهی اعم از پذیرش و نمونه گیري و انجام آزمایش هاي بسیار ساده و آزمایش هاي روتین و استاندارد 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه  آزمایشگاه  :  واحد سازمانی   )واحد نمونه گیري( تکنسین آزمایشگاه 

  سال دو : تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مسئول فنی آزمایشگاه ، کارشناس مسئول آزمایشگاه

  تکنسین آزمایشگاه ، کمک تکنسین آزمایشگاه 

چک ایستگاه نمونه گیري در اول وقت و زمان تحویل شیفت از نظر تکمیل مواد و لوازم مورد نیاز

چک و کنترل کیفی تمام مواد و لوازم مورد نیاز در هر سري تحویل

ایجاد ارتباط منطقی با مراجعه کنندگان  سرپایی وبیماران بستري

احراز هویت فرد نمونه دهنده

ارائه اطالعات شرایط قبل از انجام آزمایش به مراجعه کننده طبق دستورالعمل هاي استاندارد موجود

انجام فرایند نمونه گیري طبق دستورالعمل مربوطه

ارائه و تکمیل فرم برگ دوم در صورت نداشتن شرایط انجام آزمایش یا آزمایشات زماندار

ستورالعمل موجود وارائه نتایج آزمایش به پرستارطبق داورژانس در صورت نیاز 

رعایت اصول حفاظت و ایمنی طبق دستورالعمل و آموزش هاي ارائه شده

  گرفتن لیست کاري و تطبیق نمونه ها با لیست کاري

حل مشکالت فنی و غیرفنی از کارشناسان مربوطه بخش در حال فعالیت 

مانند نام نمونه گیر ( به نمونه گیري در رکوئست نمونه دهندهثبت کلیه اطالعات مربوط 

اورژانس

در زمانهاي مشخص شده و درخواست موارد مورد نیاز از انبار انبار داخلی بخش

دفتر تکراروثبت در اعالم مواردي که به هر دلیل نیاز به تکرار نمونه گیري دارد 

انجام امور مربوط به مستند سازي و بازنگري مستندات در محدوده بخش نمونه گیري

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با اصول علمی آزمایشات تشخیص پزشکی 

  ـ آشنائی نسبی با وسایل و تجهیزات و دستگاه هاي آزمایشگاه تشخیص طبی 

ـ توانائی انجام امور ساده آزمایشگاهی اعم از پذیرش و نمونه گیري و انجام آزمایش هاي بسیار ساده و آزمایش هاي روتین و استاندارد 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    میراعلمیدکتر   مسئول فنی آزمایشگاه 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تکنسین آزمایشگاه : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی آزمایشگاه ، کارشناس مسئول آزمایشگاه:  سطح باالتر 

تکنسین آزمایشگاه ، کمک تکنسین آزمایشگاه :  هـم سطح 

  ـــــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

چک ایستگاه نمونه گیري در اول وقت و زمان تحویل شیفت از نظر تکمیل مواد و لوازم مورد نیاز-1

چک و کنترل کیفی تمام مواد و لوازم مورد نیاز در هر سري تحویل-2

ایجاد ارتباط منطقی با مراجعه کنندگان  سرپایی وبیماران بستري-3

احراز هویت فرد نمونه دهنده-4

ارائه اطالعات شرایط قبل از انجام آزمایش به مراجعه کننده طبق دستورالعمل هاي استاندارد موجود-5

انجام فرایند نمونه گیري طبق دستورالعمل مربوطه- 6

ارائه و تکمیل فرم برگ دوم در صورت نداشتن شرایط انجام آزمایش یا آزمایشات زماندار-7

اورژانس در صورت نیاز  انجام تستهاي-8

رعایت اصول حفاظت و ایمنی طبق دستورالعمل و آموزش هاي ارائه شده-9

گرفتن لیست کاري و تطبیق نمونه ها با لیست کاري-10

حل مشکالت فنی و غیرفنی از کارشناسان مربوطه بخش در حال فعالیت -11

ثبت کلیه اطالعات مربوط -12

اورژانس تقدم نمونه گیري-13

انبار داخلی بخشبررسی موجودي -14

اعالم مواردي که به هر دلیل نیاز به تکرار نمونه گیري دارد -15

انجام امور مربوط به مستند سازي و بازنگري مستندات در محدوده بخش نمونه گیري-16

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با اصول علمی آزمایشات تشخیص پزشکی 

ـ آشنائی نسبی با وسایل و تجهیزات و دستگاه هاي آزمایشگاه تشخیص طبی 

ـ توانائی انجام امور ساده آزمایشگاهی اعم از پذیرش و نمونه گیري و انجام آزمایش هاي بسیار ساده و آزمایش هاي روتین و استاندارد 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی آزمایشگاه   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    

127

شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

 تاریخ تهیه

:1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

محیطی و آسپیراسیون و رنگ آمیزي اسالیدهاي الم خون 

)اعم از ترشحات واژن و مایعات داخل بدن 

  ـ توانائی انجام امور ساده آزمایشگاهی اعم از پذیرش و نمونه گیري و انجام آزمایش هاي بسیار ساده و آزمایش هاي روتین و استاندارد 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیهآزمایشگاه  :  واحد سازمانی   )واحد پاتولوژي ( تکنسین آزمایشگاه 

  سال دو : تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مسئول فنی آزمایشگاه ، کارشناس مسئول آزمایشگاه

  تکنسین آزمایشگاه ، کمک تکنسین آزمایشگاه 

  دریافت تمامی نمونه ها به صورت بیوپسی یا بافت کامل 

  تطبق نمونه ها با لیست کاري

  تطبق نمونه ها با لیست درخواست ها

:انجام کارهاي تکنیکی پاتولوژي شامل 

و پروسستیک نمونه  هاي پاتولوژي پاس دادن بافت ها 

طبق استاندارد یله پارافین بلوك کردن و قالبگیري بافت ها بوس

تهیه الم از نمونه ها برش دادن بافت ها بوسیله دستگاه میکروتوم و 

....و  H& Dرنگ آمیزي اسالیدها به روش 

) مونثه کردن و لپنل زدن ( چسباندن الم ها 

و رنگ آمیزي اسالیدهاي الم خون ) تریکروم و گیمسا (رنگ آمیزي هاي اختصاصی 

مغز استخوان بر اساس دستورالعمل مربوطه

بایگانی و فایل کردن کل بلوك هاي پارافینی و اسالیدهاي تهیه شده

:انجام کارهاي تکنیکی سیتولوژیشامل 

اعم از ترشحات واژن و مایعات داخل بدن ( رنگ آمیزي پاپ اسمیر به روش سنتی 

رنگ آمیزي پاپ اسمیر به روش پیشرفته 

  انجام برنامه کنترل کیفی داخلی بر اساس دستورالعمل مربوطه

  .تکرار آزمایش هایی که بر اساس دستورالعمل مربوطه نیاز به تکرار دارند

  سوال از مدیر فنی در موارد ضروري

  بایگانی نمونه ها طبق دستورالعمل مربوطه

  به پزشک و یا بیمار ) موارد بحرانی ( ثبت بدخیمی 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با اصول علمی آزمایشات تشخیص پزشکی 

  ـ آشنائی نسبی با وسایل و تجهیزات و دستگاه هاي آزمایشگاه تشخیص طبی 

ـ توانائی انجام امور ساده آزمایشگاهی اعم از پذیرش و نمونه گیري و انجام آزمایش هاي بسیار ساده و آزمایش هاي روتین و استاندارد 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    میراعلمی دکتر  مسئول فنی آزمایشگاه 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تکنسین آزمایشگاه : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی آزمایشگاه ، کارشناس مسئول آزمایشگاه:  سطح باالتر 

تکنسین آزمایشگاه ، کمک تکنسین آزمایشگاه :  هـم سطح 

  ـــــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

دریافت تمامی نمونه ها به صورت بیوپسی یا بافت کامل  -1

تطبق نمونه ها با لیست کاري -2

تطبق نمونه ها با لیست درخواست ها-3

  .انجام آزمایش -4

 انجام کارهاي تکنیکی پاتولوژي شامل

1-  پاس دادن بافت ها

2- بلوك کردن و قالبگیري بافت ها بوس

3-  برش دادن بافت ها بوسیله دستگاه میکروتوم و

4-  رنگ آمیزي اسالیدها به روش

5  -.. چسباندن الم ها

6 -  رنگ آمیزي هاي اختصاصی

مغز استخوان بر اساس دستورالعمل مربوطه

7- بایگانی و فایل کردن کل بلوك هاي پارافینی و اسالیدهاي تهیه شده

 انجام کارهاي تکنیکی سیتولوژیشامل

1-  رنگ آمیزي پاپ اسمیر به روش سنتی

2-  رنگ آمیزي پاپ اسمیر به روش پیشرفته

انجام برنامه کنترل کیفی داخلی بر اساس دستورالعمل مربوطه-5

تکرار آزمایش هایی که بر اساس دستورالعمل مربوطه نیاز به تکرار دارند - 6

سوال از مدیر فنی در موارد ضروري-7

بایگانی نمونه ها طبق دستورالعمل مربوطه-8

ثبت بدخیمی گزارش موارد م-9

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با اصول علمی آزمایشات تشخیص پزشکی 

ـ آشنائی نسبی با وسایل و تجهیزات و دستگاه هاي آزمایشگاه تشخیص طبی 

ـ توانائی انجام امور ساده آزمایشگاهی اعم از پذیرش و نمونه گیري و انجام آزمایش هاي بسیار ساده و آزمایش هاي روتین و استاندارد 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی آزمایشگاه   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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 تاریخ تهیه

:1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

چک ایستگاه نمونه گیري در اول وقت و زمان تحویل شیفت از نظر تکمیل مواد و لوازم مورد نیاز

رائه اطالعات شرایط قبل از انجام آزمایش به مراجعه کننده طبق دستورالعمل هاي استاندارد موجود

ارائه و تکمیل فرم برگ دوم در صورت نداشتن شرایط انجام آزمایش یا آزمایشات زماندار

طبق دستورالعمل موجود وارائه نتایج آزمایش به پرستاربخش و آزمایشگاه

...)ساعت نمونه گیري و ،مانند نام نمونه گیر 

در زمانهاي مشخص شده

وثبت در دفتر تکرار

  انجام امور مربوط به مستند سازي و بازنگري مستندات در محدوده بخش نمونه گیري

  انواع آزمایش هاـ آشنائی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و مواد و ملزومات مصرفی و سیر تسلسل و جریان 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه  آزمایشگاه :واحد سازمانی  ) واحدنمونه گیري(تکنسین آزمایشگاه

  سال دو: تجربه مورد نیاز   پایان دوره راهنمائی 

  مسئول فنی آزمایشگاه ، کارشناس مسئول آزمایشگاه

  تکنسین آزمایشگاه ، کمک تکنسین آزمایشگاه 

چک ایستگاه نمونه گیري در اول وقت و زمان تحویل شیفت از نظر تکمیل مواد و لوازم مورد نیاز

چک و کنترل کیفی تمام مواد و لوازم مورد نیاز در هر سري تحویل

ایجاد ارتباط منطقی با مراجعه کنندگان  سرپایی وبیماران بستري

احراز هویت فرد نمونه دهنده

رائه اطالعات شرایط قبل از انجام آزمایش به مراجعه کننده طبق دستورالعمل هاي استاندارد موجود

انجام فرایند نمونه گیري طبق دستورالعمل مربوطه

ارائه و تکمیل فرم برگ دوم در صورت نداشتن شرایط انجام آزمایش یا آزمایشات زماندار

طبق دستورالعمل موجود وارائه نتایج آزمایش به پرستاربخش و آزمایشگاه)گلوکویاب

رعایت اصول حفاظت و ایمنی طبق دستورالعمل و آموزش هاي ارائه شده

  گرفتن لیست کاري و تطبیق نمونه ها با لیست کاري

مدیر فنی در موارد ضروري

مانند نام نمونه گیر (ثبت کلیه اطالعات مربوط به نمونه گیري در رکوئست نمونه دهنده

اورژانس

در زمانهاي مشخص شده و درخواست موارد مورد نیاز از انبار انبار داخلی بخش

وثبت در دفتر تکرارز به تکرار نمونه گیري دارد اعالم مواردي که به هر دلیل نیا

انجام امور مربوط به مستند سازي و بازنگري مستندات در محدوده بخش نمونه گیري

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و مواد و ملزومات مصرفی و سیر تسلسل و جریان 

  ـ آشنائی با اصطالحات آزمایشگاهی و عناوین آزمایش ها 

  ـ آشنائی با شیوه هاي نمونه گیري و توانائی کمک در تهیه آنها 

  ـ آشنائی با اصول بهداشت فردي و بهداشت محیط و بهداشت حرفه اي  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    میراعلمیدکتر   مسئول فنی آزمایشگاه 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تکنسین آزمایشگاه کمک:عنوان پست

پایان دوره راهنمائی : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی آزمایشگاه ، کارشناس مسئول آزمایشگاه:  سطح باالتر 

تکنسین آزمایشگاه ، کمک تکنسین آزمایشگاه :  هـم سطح 

  ـــــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

چک ایستگاه نمونه گیري در اول وقت و زمان تحویل شیفت از نظر تکمیل مواد و لوازم مورد نیازـ  1

چک و کنترل کیفی تمام مواد و لوازم مورد نیاز در هر سري تحویلـ  2

ایجاد ارتباط منطقی با مراجعه کنندگان  سرپایی وبیماران بستريـ  3

احراز هویت فرد نمونه دهندهـ  4

رائه اطالعات شرایط قبل از انجام آزمایش به مراجعه کننده طبق دستورالعمل هاي استاندارد موجوداـ  5

انجام فرایند نمونه گیري طبق دستورالعمل مربوطهـ  6

ارائه و تکمیل فرم برگ دوم در صورت نداشتن شرایط انجام آزمایش یا آزمایشات زماندارـ  7

گلوکویاب(poctانجام تستهاي ـ  8

رعایت اصول حفاظت و ایمنی طبق دستورالعمل و آموزش هاي ارائه شدهـ  9

گرفتن لیست کاري و تطبیق نمونه ها با لیست کاريـ  10

مدیر فنی در موارد ضروريسوپر وایزر وسوال از ـ  11

ثبت کلیه اطالعات مربوط به نمونه گیري در رکوئست نمونه دهندهـ  12

اورژانس تقدم نمونه گیريـ  13

انبار داخلی بخشبررسی موجودي ـ  14

اعالم مواردي که به هر دلیل نیاـ  15

انجام امور مربوط به مستند سازي و بازنگري مستندات در محدوده بخش نمونه گیريـ  16

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و مواد و ملزومات مصرفی و سیر تسلسل و جریان 

ـ آشنائی با اصطالحات آزمایشگاهی و عناوین آزمایش ها 

ـ آشنائی با شیوه هاي نمونه گیري و توانائی کمک در تهیه آنها 

ـ آشنائی با اصول بهداشت فردي و بهداشت محیط و بهداشت حرفه اي  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی آزمایشگاه   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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تاریخ تهیه  آزمایشگاه  :  واحد سازمانی   منشی : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال دو : تجربه مورد نیاز   دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: بعديتاریخ بازنگري 

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول فنی آزمایشگاه ، کارشناس مسئول آزمایشگاه:  سطح باالتر 

  منشی :  هـم سطح 

  ـــــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

و ارتباط مناسب تلفنیارتباط مناسب با ارباب و رجوع ـ  1

ثبت تماس هاي تلفنی طبق فرمت استانداردـ  2

نسخ بیمه و آزاد از مراجعین و تهیه لیست و گزارش جهت سازمان هاي بیمه گر تحت پوشش و داراي قرارداددریافت ـ  3

احراز هویت مراجعه کنندهـ  4

چک شرایط مربوط به انجام آزمایشات ـ  5

دستورالعمل هاي آماده سازي قبل از انجام آزمایش در دسترس قراردادنـ  6

انجام پذیرش مراجعه کننده در نرم افزار پذیرش طبق دستورالعمل مربوطهـ  7

چک پذیرش انجام شدهـ  8

مشخص شدن قیمت هر تست در دفترچه بیمهـ  9

رعایت حق تقدم مراجعیین اورژانسیـ  10

وقراهنمایی مناسب مراجعه کننده به صندـ  11

راهنمایی مناسب مراجعه کننده به نمونه گیريـ  12

  گرفتن لیست کاري و انتقال به بخش هاي فنیـ  13

چک پذیرش انجام شده در شیفت قبلیـ  14

مدیر فنی در موارد ضروريسوپر وایزر وسوال از ـ  15

سرویس دستگاه در مواقع الزم/تکمیل فرم تعمیراتـ  16

در زمانهاي مشخص شده و درخواست موارد مورد نیاز از انبار داخلی بخشانبار بررسی موجودي ـ  17

وثبت در دفتر تکرارتکرار نمونه گیري  اطالع رسانی جهتـ  18

و تحویل برگه هاي کار به  بستري سیستمو بیماران بستري در  دفاتروارد کردن جواب آزمایشات بیماران سرپائی در ـ  19

بخش جوابدهی

سایر همکاران با صالح دید سوپروایزر در زمان مرخصی پرسنل پوشش دادنـ  20

  بایگانی سوابق طبق دستورالعمل مربوطهـ  21

انجام امور مربوط به مستند سازي و بازنگري مستنداتدرمحدوده بخش پذیرش و جوابدهیـ  22

ارجاع نمونه ها طبق دستورالعمل مربوطهـ  23

  العمل مربوطهانجام فرایند جوابدهی طبق دستورـ  24
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  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

  ... ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

  ـ مسلط به تایپ فارسی و التین

و تاریخ  امضاء  خانوادگینام و نام   عنوان پست سازمانی

    میراعلمیدکتر   مسئول فنی آزمایشگاه 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري  

ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

ـ مسلط به تایپ فارسی و التین

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی آزمایشگاه   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

هماهنگی و گرفتن تصمیم براي ارائه برنامه هاي درمانی قابل آموزش به بیماران و یا وابستگان آنها 

بکارگیري کلیه وسایل الکتروتراپی و مکانوتراپی و مهارتهاي تخصصی و علمی به منظور نوتوانی بیماران 

کـه توسـط عوامـل کارشناسـی                    تقسیم کار و ایجاد هماهنگی و نظـارت الزم بـراي محـل مختلـف درمـان هـاي الزم      

هماهنگی براي فراهم نمودن وسایل و تجهیزات الزم متناسب با درمان هاي اتخاذ شده بـراي شـروع درمـان بیمـاران     

معاینه بیماران به منظور تشخیص وضعیت بیماران با همـاهنگی و مشـاورت پزشـک متخصـص و اتخـاذ نـوع درمـان        

هماهنگی و نظارت براي انجام امور تنظیف کلیه وسایل و تجهیزات و تخت ها به طور مستمر 

هماهنگی براي تهیه گزارش وضعیت بیماران و مراحل مختلف درمان هاي گوناگون به منظـور کنتـرل رونـد بیمـاري     

  .ومسئولیتهاي تعیین شده ازطرف مافوق ارجاع گردد

  ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مرتبط با امور فیزیوتراپی و توانبخشی  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه فیزیوتراپی   :  واحد سازمانی   مسئول فنی فیزیوتراپی 

1   ـــــ : تجربه مورد نیاز   لیسانس فیزیوتراپی  

  ، مسئول فنی بیمارستان  جانشین رئیس بیمارستان، رئیس بیمارستان 

  کارشناس مسئول فیزیوتراپی ، کارشناس فیزیوتراپی ، منشی  

هماهنگی و اقدام براي ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی براي بیماران بستري 

هماهنگی و گرفتن تصمیم براي ارائه برنامه هاي درمانی قابل آموزش به بیماران و یا وابستگان آنها 

بکارگیري کلیه وسایل الکتروتراپی و مکانوتراپی و مهارتهاي تخصصی و علمی به منظور نوتوانی بیماران 

تقسیم کار و ایجاد هماهنگی و نظـارت الزم بـراي محـل مختلـف درمـان هـاي الزم      

هماهنگی براي فراهم نمودن وسایل و تجهیزات الزم متناسب با درمان هاي اتخاذ شده بـراي شـروع درمـان بیمـاران     

معاینه بیماران به منظور تشخیص وضعیت بیماران با همـاهنگی و مشـاورت پزشـک متخصـص و اتخـاذ نـوع درمـان        

ناسب با شرایط بیماري 

هماهنگی و نظارت براي انجام امور تنظیف کلیه وسایل و تجهیزات و تخت ها به طور مستمر 

هماهنگی براي تهیه گزارش وضعیت بیماران و مراحل مختلف درمان هاي گوناگون به منظـور کنتـرل رونـد بیمـاري     

ومسئولیتهاي تعیین شده ازطرف مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که درحدودوظایف 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با اصول و موازین علمی فیزیوتراپی 

  ـ تسلط بر دانش کاربردي اصول فیزیوتراپی و توانبخشی 

ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مرتبط با امور فیزیوتراپی و توانبخشی  

  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

     دکتر ناصري نیا  درمانمدیر 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول فنی فیزیوتراپی : عنوان پست 

لیسانس فیزیوتراپی  : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

کارشناس مسئول فیزیوتراپی ، کارشناس فیزیوتراپی ، منشی  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

هماهنگی و اقدام براي ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی براي بیماران بستري -1

هماهنگی و گرفتن تصمیم براي ارائه برنامه هاي درمانی قابل آموزش به بیماران و یا وابستگان آنها -2

بکارگیري کلیه وسایل الکتروتراپی و مکانوتراپی و مهارتهاي تخصصی و علمی به منظور نوتوانی بیماران -3

تقسیم کار و ایجاد هماهنگی و نظـارت الزم بـراي محـل مختلـف درمـان هـاي الزم      -4

. انجام می گیرد

هماهنگی براي فراهم نمودن وسایل و تجهیزات الزم متناسب با درمان هاي اتخاذ شده بـراي شـروع درمـان بیمـاران     -5

مختلف 

معاینه بیماران به منظور تشخیص وضعیت بیماران با همـاهنگی و مشـاورت پزشـک متخصـص و اتخـاذ نـوع درمـان        - 6

ناسب با شرایط بیماري مت

هماهنگی و نظارت براي انجام امور تنظیف کلیه وسایل و تجهیزات و تخت ها به طور مستمر -7

هماهنگی براي تهیه گزارش وضعیت بیماران و مراحل مختلف درمان هاي گوناگون به منظـور کنتـرل رونـد بیمـاري     -8

جهت ارائه پزشک 

انجام سایر اموري که درحدودوظایف -9

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با اصول و موازین علمی فیزیوتراپی 

ـ تسلط بر دانش کاربردي اصول فیزیوتراپی و توانبخشی 

ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مرتبط با امور فیزیوتراپی و توانبخشی  

  ـ آشنائی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   فیزیوتراپی :  واحد سازمانی   کارشناس مسئول فیزیوتراپی  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال چهار: تجربه مورد نیاز   لیسانس فیزیوتراپی  : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول فنی فیزیوتراپی   :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  کارشناس فیزیوتراپی ، منشی  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

واتخاذ نوع درمان  معاینه بیماران بمنظور تشخیص شرایط ووضعیت بیماري آنان باهماهنگی ومشاورت پزشک متخصص-1

متناسب باشرایط بیماري

هماهنگی براي فراهم نمودن وسایل وتجهیزات الزم متناسب باانواع درمانهاي اتخاذ شـده بـراي شـروع درمـان بیمـاران      -2

مختلف

تلـف درمانهـاي الزم کـه توسـط عوامـل     نظـارت الزم بـراي مراحـل مخ   اعمال کنترل وهماهنگی وایجادوتقسیم کار-3

.انجام می گیردکارشناسی 

بکارگیري کلیه وسایل وتجهیزات فیزیکی والکتریکی ویامکانیکی ازقبل طراحـی شـده ویاتسـتهاي ورزشـی ومهارتهـاي      -4

نوتوانی بیماران مختلفمنظوره علمی بتخصصی و

مهاي فوقـانی  بررسی وکمک براي نوتوانی بیمارانیکه دچارفلج یکطرفه بدن شده اند ویابیمارانیکه توانایی اسـتفاده ازانـدا  -5

ازدست داده اند ویابیماران فلج مغزي ونخاعی بوسیله تجویزواعمال درمانهاي الکتروتراپی وآموزش اسـتفاده  ویاتحتانی را

بمنظور بازتوانی اعضاي معلول)پی ان اف(ازوسایل کمکی نظیر بریس وچوب زیربغل وکاربرد عملی تستهاي ورزشی

همراهان ویاخودبیمارجهت انجام فعالیتهائیکه بتوانند تواناییهاي جسـمی  ه الزم باقدام براي ارائه آموزشهاي وهماهنگی- 6

.ازدست رفته شان رابازیابند

توانبخشـی  ارائـه خـدمات درمـانی فیزیـوتراپی و    اتخاذ تصمیم براي برنامه ریزي زمانی الزم بـراي انجـام و  هماهنگی و-7

وضع بیمار تاحصول نتیجـه  ل کلینیک وکنترل روند بهبودمرتب ومنظم ومستمر درمحوضعیت بیماران بطورمتناسب با

امکانکاربرد روشهاي درمانی مناسب عنداللزوم ومطلوب و

یا وابستگان آنهاانتقال به بیماران وتصمیم براي ارائه برنامه درمانی قابل آموزش واتخاذهماهنگی و-8

هاي بیمارستانبخشخشی براي بیماران بستري درهماهنگی واقدام براي ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی وتوانب-9

تأمین دستگاه هاي موردنیاز جهت کلینیک وتجهیزات ولوازم وخریدپیشنهاد براي تدارك وبرآورد وهماهنگی و-10

آموزشهاي موردنیاز کارکنان

معلول جسـمی  هماهنگی باپزشک مسئول به منظورانجام خدمات پاراکلینیکی مناسب جهت بیماران آسیب دیده و-11

قبل ازشروع درمانهاي فیزیوتراپی وبعدازآن

تسـتها و آمـوزش هـا و  روشها وبکارگیري دستگاه ها وتوانبخشی بااتخاذ روشهاي مناسب درمانهاي فیزیوتراپی و-12

سرپرسـتی کلیـه   بر می گرداند،اعصاب حسی وحرکتی بیماران راهائیکه به نحوي توانائیهاي طبیعی مفاصل ومکانیسم

توانبخشیزمینه فیزیوتراپی ومتبوع درجهت تحقق مسئولیتهاي سازمانی براي ارائه خدمات بهینه درعالیتهاي واحدف

  مستمرتختها به طوراطاقها وتنظیف کلیه وسایل وتجهیزات وهماهنگی ونظارت براي انجام امور-13
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بیمـاري   گون بـه منظـور کنتـرل رونـد    هماهنگی براي تهیه گزارش وضعیت بیماران ومراحل مختلف درمانهاي گونا

هماهنگی واقدام براي طراحی وتهیه آتل مناسب درمان فیزیوتراپی وبریس وسایروسایل کمکی درمانهاي توانبخشی

  .زطرف مافوق ارجاع گردد

  ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مرتبط با امور فیزیوتراپی و توانبخشی  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

هماهنگی براي تهیه گزارش وضعیت بیماران ومراحل مختلف درمانهاي گونا

هماهنگی واقدام براي طراحی وتهیه آتل مناسب درمان فیزیوتراپی وبریس وسایروسایل کمکی درمانهاي توانبخشی

هماهنگی براي تهیه آمارهاي مختلف جهت ارائه به مقام مافوق

زطرف مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که درحدودوظایف ومسئولیتهاي تعیین شده ا

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با اصول و موازین علمی فیزیوتراپی 

  ـ تسلط بر دانش کاربردي اصول فیزیوتراپی و توانبخشی 

ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مرتبط با امور فیزیوتراپی و توانبخشی  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  سارا موقر  مسئول فنی فیزیوتراپی 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

هماهنگی براي تهیه گزارش وضعیت بیماران ومراحل مختلف درمانهاي گونا-14

جهت ارائه پزشک

هماهنگی واقدام براي طراحی وتهیه آتل مناسب درمان فیزیوتراپی وبریس وسایروسایل کمکی درمانهاي توانبخشی-15

هماهنگی براي تهیه آمارهاي مختلف جهت ارائه به مقام مافوق-16

انجام سایر اموري که درحدودوظایف ومسئولیتهاي تعیین شده ا-17

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با اصول و موازین علمی فیزیوتراپی 

ـ تسلط بر دانش کاربردي اصول فیزیوتراپی و توانبخشی 

ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مرتبط با امور فیزیوتراپی و توانبخشی  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی فیزیوتراپی   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

هماهنگی با کارشناس مسئول فیزیوتراپی به منظور تعیین نوع درمـان فیزیـوتراپی روي انـواع بیمـاران معرفـی شـده و یـا        

از تکنیکهـا و دانـش فیزیـوتراپی و کـاربرد     

هماهنگی و اقدام براي فراهم نمودن وسایل و تجهیزات الزم به منظور شروع درمان الزم براي بیماران 

تخصصـی و  بکارگیري کلیه وسایل فیزیکی و یا دستی اعم از وسایل از قبل طراحی شده و یا قسمتهاي ورزشی و مهارتهاي 

علمی به منظور برگرداندن توانائیهاي طبیعی جسم و اعضاء آسیب دیده بیماران مختلف

بررسی و کمک براي نوتراپی بیمارانی که دچار فلج یکطرف بدن شده اند و یـا بیمـارانی کـه توانـائی اسـتفاده از انـدامهاي       

ا نخـاعی بوسـیله تجـویز و اعمـال درمانهـاي الکتروتراپـی       

بـه  )  پـی ان اف (درمانی و آموزش استفاده از وسایل کمکی نظیر بریس و یا چوب زیربغل و کاربرد عملی تستهاي ورزشـی  

اهان و یا خود بیمار جهـت انجـام اقـداماتی کـه میتواننـد از آن طریـق       

هماهنگی و اقدام براي درمان بیمارانی که دچار نارسائیهاي تنفسی و ریوي هستند با توصـیه و اسـتفاده روشـهاي درمـانی     

هماهنگی و اتخاذ تصمیم براي برنامه ریزي زمانی الزم براي انجام و ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی متناسـب بـا وضـعیت    

به بیماران و یا بستگان آنها

کاربرد تکنیکهاي فیزیوتراپی به منظور بازتوانی طبیعی مفاصل و عضالت و اعصاب حسی و حرکتی بیماران

هماهنگی وپیش بینی و برآورد اقالم مورد نیاز اعم از ابزار و تجهیزات درمانی فیزیوتراپی و مواد مصرفی با توجه به میـزان  

هماهنگی براي تهیه آتل مناسب درمان فیزیوتراپی و یا بریس و یا پروتزهاي الزم براي بیماران و تهیه گزارشـات وضـعیت   

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه فیزیوتراپی   :  واحد سازمانی   کارشناس فیزیوتراپی

1   سال دو : تجربه مورد نیاز   لیسانس  فیزیوتراپی  

  فیزیوتراپیمسئول فنی فیزیوتراپی ، کارشناس مسئول 

هماهنگی با کارشناس مسئول فیزیوتراپی به منظور تعیین نوع درمـان فیزیـوتراپی روي انـواع بیمـاران معرفـی شـده و یـا        

از تکنیکهـا و دانـش فیزیـوتراپی و کـاربرد      بیماران بستري در بخشها اقدام به فیزیوتراپی بیماران اعم از بستري با اسـتفاده 

دستگاه ها و تجهیزات مربوطه

هماهنگی و اقدام براي فراهم نمودن وسایل و تجهیزات الزم به منظور شروع درمان الزم براي بیماران 

بکارگیري کلیه وسایل فیزیکی و یا دستی اعم از وسایل از قبل طراحی شده و یا قسمتهاي ورزشی و مهارتهاي 

علمی به منظور برگرداندن توانائیهاي طبیعی جسم و اعضاء آسیب دیده بیماران مختلف

بررسی و کمک براي نوتراپی بیمارانی که دچار فلج یکطرف بدن شده اند و یـا بیمـارانی کـه توانـائی اسـتفاده از انـدامهاي       

ا نخـاعی بوسـیله تجـویز و اعمـال درمانهـاي الکتروتراپـی       ازدست داده اند و یا بیماران فلج مغزي و ی

درمانی و آموزش استفاده از وسایل کمکی نظیر بریس و یا چوب زیربغل و کاربرد عملی تستهاي ورزشـی  

منظور نوتراپی و بازتوانی توانائیهاي طبیعی جسم بیماران

اهان و یا خود بیمار جهـت انجـام اقـداماتی کـه میتواننـد از آن طریـق       هماهنگی و اقدام براي ارائه آموزشهاي الزم به همر

.توانائیهاي جسمی از دست رفته شان را بدلیل هر حادثه اي بازیابند

هماهنگی و اقدام براي درمان بیمارانی که دچار نارسائیهاي تنفسی و ریوي هستند با توصـیه و اسـتفاده روشـهاي درمـانی     

.الیتهاي طبیعی خود را از سرگیرندفیزیوتراپی تا بتوانند فع

هماهنگی و اتخاذ تصمیم براي برنامه ریزي زمانی الزم براي انجام و ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی متناسـب بـا وضـعیت    

بیماران به طورمرتب ومنظم و مستمر در محل کلینیک

به بیماران و یا بستگان آنهاهماهنگی و اتخاذ تصمیم براي تنظیم برنامه درمانی قابل آموزش و انتقال 

کاربرد تکنیکهاي فیزیوتراپی به منظور بازتوانی طبیعی مفاصل و عضالت و اعصاب حسی و حرکتی بیماران

هماهنگی وپیش بینی و برآورد اقالم مورد نیاز اعم از ابزار و تجهیزات درمانی فیزیوتراپی و مواد مصرفی با توجه به میـزان  

الزم براي تأمین و تدارك آنها

هماهنگی براي تهیه آتل مناسب درمان فیزیوتراپی و یا بریس و یا پروتزهاي الزم براي بیماران و تهیه گزارشـات وضـعیت   

  بیماران و تهیه آمار عملکرد کلینیک مربوطه

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با اصول و موازین علمی فیزیوتراپی و تسلط بر دانش کاربردي آن 

  ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مرتبط با امور فیزیوتراپی  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  سارا موقرمسئول فنی فیزیوتراپی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کارشناس فیزیوتراپی: عنوان پست 

لیسانس  فیزیوتراپی  : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی فیزیوتراپی ، کارشناس مسئول :  سطح باالتر 

  ــــــ  :  هـم سطح 

  منشی  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

هماهنگی با کارشناس مسئول فیزیوتراپی به منظور تعیین نوع درمـان فیزیـوتراپی روي انـواع بیمـاران معرفـی شـده و یـا        -1

بیماران بستري در بخشها اقدام به فیزیوتراپی بیماران اعم از بستري با اسـتفاده 

دستگاه ها و تجهیزات مربوطه

هماهنگی و اقدام براي فراهم نمودن وسایل و تجهیزات الزم به منظور شروع درمان الزم براي بیماران -2

بکارگیري کلیه وسایل فیزیکی و یا دستی اعم از وسایل از قبل طراحی شده و یا قسمتهاي ورزشی و مهارتهاي -3

علمی به منظور برگرداندن توانائیهاي طبیعی جسم و اعضاء آسیب دیده بیماران مختلف

بررسی و کمک براي نوتراپی بیمارانی که دچار فلج یکطرف بدن شده اند و یـا بیمـارانی کـه توانـائی اسـتفاده از انـدامهاي       -4

ازدست داده اند و یا بیماران فلج مغزي و ی فوقانی و یا تحتانی را

درمانی و آموزش استفاده از وسایل کمکی نظیر بریس و یا چوب زیربغل و کاربرد عملی تستهاي ورزشـی  

منظور نوتراپی و بازتوانی توانائیهاي طبیعی جسم بیماران

هماهنگی و اقدام براي ارائه آموزشهاي الزم به همر-5

توانائیهاي جسمی از دست رفته شان را بدلیل هر حادثه اي بازیابند

هماهنگی و اقدام براي درمان بیمارانی که دچار نارسائیهاي تنفسی و ریوي هستند با توصـیه و اسـتفاده روشـهاي درمـانی     -6

فیزیوتراپی تا بتوانند فع

هماهنگی و اتخاذ تصمیم براي برنامه ریزي زمانی الزم براي انجام و ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی متناسـب بـا وضـعیت    -7

بیماران به طورمرتب ومنظم و مستمر در محل کلینیک

هماهنگی و اتخاذ تصمیم براي تنظیم برنامه درمانی قابل آموزش و انتقال -8

کاربرد تکنیکهاي فیزیوتراپی به منظور بازتوانی طبیعی مفاصل و عضالت و اعصاب حسی و حرکتی بیماران-9

هماهنگی وپیش بینی و برآورد اقالم مورد نیاز اعم از ابزار و تجهیزات درمانی فیزیوتراپی و مواد مصرفی با توجه به میـزان   -10

الزم براي تأمین و تدارك آنها نیاز و ارائه پیشنهاد

هماهنگی براي تهیه آتل مناسب درمان فیزیوتراپی و یا بریس و یا پروتزهاي الزم براي بیماران و تهیه گزارشـات وضـعیت    -11

بیماران و تهیه آمار عملکرد کلینیک مربوطه

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با اصول و موازین علمی فیزیوتراپی و تسلط بر دانش کاربردي آن 

ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مرتبط با امور فیزیوتراپی  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی فیزیوتراپی    وظایفتعیین کننده 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  مسئول فنی فیزیوتراپی ، کارشناس مسئول فیزیوتراپی ، کارشناس فیزیوتراپی 

پرونده و ضبط فرمهاي ذیربط

استخراج آمار و اطالعات مورد نیاز براساس مستندات و پرونده ها و هماهنگی و اقدام براي تهیه آمار و گزارشـات مـورد   

  .انجام سایر اموري که در حد وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   فیزیوتراپی   :  واحد سازمانی 

1   سال دو : تجربه مورد نیاز   دیپلم   

مسئول فنی فیزیوتراپی ، کارشناس مسئول فیزیوتراپی ، کارشناس فیزیوتراپی 

پرونده و ضبط فرمهاي ذیربطتشکیل پرونده براي بیماران و کنترل آن و پیگیري جهت تکمیل 

استخراج آمار و اطالعات مورد نیاز براساس مستندات و پرونده ها و هماهنگی و اقدام براي تهیه آمار و گزارشـات مـورد   

وارد کردن مشخصات بیمار و برگه بیمه به کامپیوتر

گرفتن امضاء از بیمار براي بیمه در هر جلسه درمان

صدا زدن بیمار براي درمان

همکاري در امور جانبی واحد محل خدمت برحسب مورد تا حد آشنایی

انجام سایر اموري که در حد وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

  ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  سارا موقرمسئول فنی فیزیوتراپی  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  منشی  : عنوان پست 

دیپلم   : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی فیزیوتراپی ، کارشناس مسئول فیزیوتراپی ، کارشناس فیزیوتراپی :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  ـــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

تشکیل پرونده براي بیماران و کنترل آن و پیگیري جهت تکمیل -1

استخراج آمار و اطالعات مورد نیاز براساس مستندات و پرونده ها و هماهنگی و اقدام براي تهیه آمار و گزارشـات مـورد   -2

لزوم

وارد کردن مشخصات بیمار و برگه بیمه به کامپیوتر-3

گرفتن امضاء از بیمار براي بیمه در هر جلسه درمان-4

پاسخ به تلفن ها-5

دادن به بیماروقت - 6

صدا زدن بیمار براي درمان-7

همکاري در امور جانبی واحد محل خدمت برحسب مورد تا حد آشنایی-8

انجام سایر اموري که در حد وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد-9

  

  

  

  
  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی فیزیوتراپی    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

. مطالعه در زمینه دانش بینائی سنجی و پیشرفت هائی که در این زمینه شده است 

میزان اندازه دید بزرگساالن و کودکان با کمک تابلوي دید

تشخیص و اصالح عیوب انکسار چشم و انواع آستیگماتیسم و انواع استرابیسم با کمک دستگاه هاي مربوطه و در صورت 

اتـروپین و  ( هشت یـا نـه سـال و تجـویز داروهـاي سـیلکوبلژیک       

و میوزیس کردن اطفال دچار استرابیسم کمتر از دو یا سـه سـال و تجـویز داروهـاي پیوکـاربیم      

براي بیماران آستیگماتیسـم و غیـره بـه کمـک وسـایل      

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد

  ـ توانائی هماهنگی و کنترل و اعمال نظارت و سرپرستی فعالیت هاي تحت نظارت در کلینیک  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   بینائی سنجی :  واحد سازمانی   کارشناس مسئول بینائی سنجی  

  سالچهار: تجربه مورد نیاز  لیسانس بینائی سنجی 

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان  ، 

مطالعه در زمینه دانش بینائی سنجی و پیشرفت هائی که در این زمینه شده است 

میزان اندازه دید بزرگساالن و کودکان با کمک تابلوي دید

تشخیص بیماري هاي چشمی و معرفی بیماران به چشم پزشک 

تشخیص و اصالح عیوب انکسار چشم و انواع آستیگماتیسم و انواع استرابیسم با کمک دستگاه هاي مربوطه و در صورت 

هشت یـا نـه سـال و تجـویز داروهـاي سـیلکوبلژیک       لزوم میدریاز کردن کودکان دچار استرابیسم کمتر از 

و میوزیس کردن اطفال دچار استرابیسم کمتر از دو یا سـه سـال و تجـویز داروهـاي پیوکـاربیم      ) 

براي اصالح و برطرف کردن لوچی آنان 

تعیین نمره عینک با کمک دستگاه هاي ذیربط 

یک چشم با کمک وسائل و دستگاه هاي اپتیک ورزش و تمرین هاي ارتوپت

براي بیماران آستیگماتیسـم و غیـره بـه کمـک وسـایل      ) کانتکت لنز ( تعیین و تجویز انواع عدسی هاي داخلی چشمی 

همکاري با پزشک مربوطه 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ شناخت مبانی علمی و اصول تئوري و عملی بینائی سنجی 

  ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مربوطه به بینائی سنجی 

ـ توانائی هماهنگی و کنترل و اعمال نظارت و سرپرستی فعالیت هاي تحت نظارت در کلینیک  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    ناصري نیادکتر     درمانمدیر 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کارشناس مسئول بینائی سنجی   : عنوان پست 

لیسانس بینائی سنجی : سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان  ، :  سطح باالتر 

  ـــــ : هـم سطح 

  ــــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

مطالعه در زمینه دانش بینائی سنجی و پیشرفت هائی که در این زمینه شده است -1

میزان اندازه دید بزرگساالن و کودکان با کمک تابلوي دیدتعیین حدث بینائی و -2

تشخیص بیماري هاي چشمی و معرفی بیماران به چشم پزشک -3

تشخیص و اصالح عیوب انکسار چشم و انواع آستیگماتیسم و انواع استرابیسم با کمک دستگاه هاي مربوطه و در صورت -4

لزوم میدریاز کردن کودکان دچار استرابیسم کمتر از 

) هماتروبین و نتوفرین 

براي اصالح و برطرف کردن لوچی آنان 

تعیین نمره عینک با کمک دستگاه هاي ذیربط -5

ورزش و تمرین هاي ارتوپت- 6

تعیین و تجویز انواع عدسی هاي داخلی چشمی -7

مربوطه 

همکاري با پزشک مربوطه -8

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد -9

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ شناخت مبانی علمی و اصول تئوري و عملی بینائی سنجی 

ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مربوطه به بینائی سنجی 

ـ توانائی هماهنگی و کنترل و اعمال نظارت و سرپرستی فعالیت هاي تحت نظارت در کلینیک  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه   شنوائی سنجی :  واحد سازمانی   کارشناس مسئول شنوائی سنجی   : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سالچهار: تجربه مورد نیاز  لیسانس شنوائی سنجی : سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان  ، :  سطح باالتر 

  ـــــ : هـم سطح 

  ــــــ: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

مطالعه و بررسی مستمر در زمینه یافته هاي علمی از نظر دانش شنوائی سنجی و اتخاذ تمهیداتی براي بکار بستن آنهـا  -1

در سطح کلینیک 

مطالعه و تحقیق و تهیه مقاالت و نشریات تحقیقی در زمینه شنوائی سنجی و بررسی تحقیقات انجـام گرفتـه در زمینـه    -2

مربوط  به وظائف و مسئولیت هاي مترتبه شغل مورد تصدي و اتخاذ تمهیداتی براي کاربرد آنها در کلینیک 

الزم براي انجام مـوارد توسـط عوامـل تحـت نظـر و      هماهنگی براي برنامه ریزي امور تخصصی کلینیک و اعمال نظارت -3

ارزیابی نحوه عملکرد عوامل در سطوح مختلف جهت توسعه فعالیت ها

بررسی ادیومتري هاي انجام شده به منظور تفسیر و تعبیر ادیوگرام بیماران و امضاء ذیل فرم هاي مربوطه و ارائه نظرات -4

مشورتی براي پزشک متخصص 

افراد جهت تعیین نوع کم شنوائی آنها با استفاده از دستگاه هاي موجود در کلینیـک و پـاراف ذیـل    بررسی نتایج معاینه -5

نظریه ارائه شده توسط کارشناسان 

هماهنگی و اقدام براي تدوین دستورالعمل الزم براي انجام مراحـل مختلـف امـور کلینیـک در کلیـه مـوارد بیمـاران و        - 6

خدمات ادیومتري کلینیک 

قدام براي تنظیم برنامه زمـانی و روش مـوثر و مفیـد جهـت سـهولت در ارائـه خـدمات ادیـومتري اعـم از              هماهنگی و ا-7

سنجش شنوائی با دیاپازون و تهیه ادیوگرام و سایر خدمات تخصصی دیگر

زشـک  تعیین نوع سمعک و ارائه انواع قالب براي بیماران براساس بررسی عوامل کارشناسی کلینیک بـا تائیـد و تجـویز پ   -8

معالج 

بررسی و مطالعه شرایط بیمار و هماهنگی براي آموزش لب خوانی و تربیت شنیداري براي بیماران مبـتال بـه ناشـنوائی    -9

کامل با هماهنگی پزشک متخصص 

سرپرستی کلیه فعالیت هاي عوامل تحت نظر و ارزیابی عملکرد آنها -10

مین آموزش هـاي تخصصـی مـورد نیـاز نیـروي انسـانی       هماهنگی براي راهنمائی و آموزش عوامل تحت سرپرستی و تا-11

کلینیک از منابع برون سازمانی و موسسات آموزشی معتبر 

هماهنگی و اقدام براي تهیه و تدارك و تامین لوازم مواد مصرفی و تجهیزات و دستگاه هاي مورد نیاز جهت اسـتفاده در  -12

کلینیک و پیگیري امر تا وصول و تحویل مایحتاج 

لسات ، کمیسیون ها ، کنفرانس ها و سمینارهاي علمی و تحقیقاتی به منظـور افـزایش اطالعـات علمـی و     شرکت در ج-13

  دانش کاربردي در کلینیک شنوائی سنجی 



    

138

شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

هماهنگی براي برقراري ارتباط علمی با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی جهت اندوختن دانش کاربردي بیشتر در این رشته 

هماهنگی و اقدام براي تهیه آمار فعالیت و عملکرد کلینیک در مقاطع زمانی روزانـه ، هفتگـی ، ماهانـه و بیشـتر جهـت      

ارائه به مقام مافوق و تنظیم برنامه اداره کلینیک براساس آهنگ مراجعین کلینیک 

  . ع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از طرف مافوق ارجا

  ـ توانائی هماهنگی ، کنترل و اعمال نظارت و سرپرستی فعالیت هاي عوامل تحت نظر در کلینیک 

  ـ توانائی راهنمائی و ارائه آموزش هاي الزم در زمینه تخصصی و کاربردي به عوامل تحت نظر

ین آموزش هاي تخصصی براي نیـروي  ـ توانائی تامین و تدارك و تجهیز کلینیک از جهات لوازم و تجهیزات و دستگاه هاي مدرن و تام

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

هماهنگی براي برقراري ارتباط علمی با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی جهت اندوختن دانش کاربردي بیشتر در این رشته 

هماهنگی و اقدام براي تهیه آمار فعالیت و عملکرد کلینیک در مقاطع زمانی روزانـه ، هفتگـی ، ماهانـه و بیشـتر جهـت      

ارائه به مقام مافوق و تنظیم برنامه اداره کلینیک براساس آهنگ مراجعین کلینیک 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از طرف مافوق ارجا

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ شناخت مبانی علمی و اصول تئوري و عملی شنوائی سنجی 

  ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مربوط به شنوائی سنجی 

ـ توانائی هماهنگی ، کنترل و اعمال نظارت و سرپرستی فعالیت هاي عوامل تحت نظر در کلینیک 

ـ توانائی راهنمائی و ارائه آموزش هاي الزم در زمینه تخصصی و کاربردي به عوامل تحت نظر

ـ توانائی تامین و تدارك و تجهیز کلینیک از جهات لوازم و تجهیزات و دستگاه هاي مدرن و تام

  ـ قابلیت تدوین دستورالعمل براي مراحل اجرائی شنوائی سنجی 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    ناصري نیادکتر     درمانمدیر 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

هماهنگی براي برقراري ارتباط علمی با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی جهت اندوختن دانش کاربردي بیشتر در این رشته -14

هماهنگی و اقدام براي تهیه آمار فعالیت و عملکرد کلینیک در مقاطع زمانی روزانـه ، هفتگـی ، ماهانـه و بیشـتر جهـت      -15

ارائه به مقام مافوق و تنظیم برنامه اداره کلینیک براساس آهنگ مراجعین کلینیک 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از طرف مافوق ارجا-16

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ شناخت مبانی علمی و اصول تئوري و عملی شنوائی سنجی 

ـ شناخت و توانائی کاربرد کلیه تجهیزات و دستگاه هاي مربوط به شنوائی سنجی 

ـ توانائی هماهنگی ، کنترل و اعمال نظارت و سرپرستی فعالیت هاي عوامل تحت نظر در کلینیک 

ـ توانائی راهنمائی و ارائه آموزش هاي الزم در زمینه تخصصی و کاربردي به عوامل تحت نظر

ـ توانائی تامین و تدارك و تجهیز کلینیک از جهات لوازم و تجهیزات و دستگاه هاي مدرن و تام

  انسانی مربوطه 

ـ قابلیت تدوین دستورالعمل براي مراحل اجرائی شنوائی سنجی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  تاریخ تهیه

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ، مسئول فنی بیمارستان  

  کارشناس مدارك پزشکی ، کاردان مدارك پزشکی، بایگان مدارك پزشکی 

نظارت بر تکمیل فرم هاي الزم و تشکیل و تکمیل پرونده و هماهنگی و اعمال کنترل هاي الزم در این زمینه 

زم در زمینه شغل مورد تصدي و ارسال آن به قسمتهاي ذیربط و همـاهنگی  

نظارت در تشکیل پرونده و تنظیم و بایگانی اوراق و اسناد و مدارك براي کلیه بیماران بستري شده در بخشهاي مختلف 

ن متعارف و مراجعه به آنها در صورت لزوم و حسب دسـتور در مـوارد   

نظارت در ارائه پرونده به واحدهایی که درسطح بیمارستان مجاز به اخذ آن هستند در قبال اخذ رسید و انجام تحویـل و  

ارائه آن به متقاضی

نظارت بر انجام امور مربوط به اعتبار بخشی و استانداردسازي در واحد مدارك پزشکی 

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  پزشکی  مدارك: واحد سازمانی  مسئول مدارك پزشکی

  سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس مدارك پزشکی 

، مسئول فنی بیمارستان  جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، مدیر داخلی ، 

کارشناس مدارك پزشکی ، کاردان مدارك پزشکی، بایگان مدارك پزشکی 

نظارت بر پذیرش بیمار براساس دستورالعمل ها و گردش کار بیمارستان

نظارت بر تکمیل فرم هاي الزم و تشکیل و تکمیل پرونده و هماهنگی و اعمال کنترل هاي الزم در این زمینه 

.نظارت بر پذیرش بیمارانی که تحت پوشش ان واع بیمه هستند

زم در زمینه شغل مورد تصدي و ارسال آن به قسمتهاي ذیربط و همـاهنگی  نظارت در تهیه لیستها و آمار و گزارشات ال

و اقدام براي اصالح موارد مغایر

نظارت در تشکیل پرونده و تنظیم و بایگانی اوراق و اسناد و مدارك براي کلیه بیماران بستري شده در بخشهاي مختلف 

ن متعارف و مراجعه به آنها در صورت لزوم و حسب دسـتور در مـوارد   نظارت در نگهداري پرونده بیماران براي مدت زما

مراجعه مجدد بیمار به بیمارستان

نظارت در ارائه پرونده به واحدهایی که درسطح بیمارستان مجاز به اخذ آن هستند در قبال اخذ رسید و انجام تحویـل و  

تحول و انتقال پرونده به بایگانی

ارائه آن به متقاضی رك داخل پرونده حسب دستور مافوق ونظارت بر تهیه فتوکپی ازمدا

نظارت بر انتقال پرونده به بایگانی راکد ورسیدگی به اموربایگانی راکد

نظارت بر نحوه کد گذاري و گزارش گیري 

نظارت بر انجام امور مربوط به اعتبار بخشی و استانداردسازي در واحد مدارك پزشکی 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنایی وسیع نظري با آمار موضوعی و اصول اطالع رسانی پزشکی 

  ـ آشنائی کافی نسبت به نظام جامع اطالع رسانی پزشکی و ضوابط موضوعه در این زمینه 

  ـ توانائی تهیه گزارش هاي آماري و تحلیلی از موضوع فعالیت 

  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

     ناصري نیادکتر    درمانمدیر 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول مدارك پزشکی: عنوان پست

لیسانس مدارك پزشکی : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی ، :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

کارشناس مدارك پزشکی ، کاردان مدارك پزشکی، بایگان مدارك پزشکی : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

نظارت بر پذیرش بیمار براساس دستورالعمل ها و گردش کار بیمارستان-1

نظارت بر تکمیل فرم هاي الزم و تشکیل و تکمیل پرونده و هماهنگی و اعمال کنترل هاي الزم در این زمینه -2

نظارت بر پذیرش بیمارانی که تحت پوشش ان واع بیمه هستند-3

نظارت در تهیه لیستها و آمار و گزارشات ال-4

و اقدام براي اصالح موارد مغایر

نظارت در تشکیل پرونده و تنظیم و بایگانی اوراق و اسناد و مدارك براي کلیه بیماران بستري شده در بخشهاي مختلف -5

بیمارستان

نظارت در نگهداري پرونده بیماران براي مدت زما- 6

مراجعه مجدد بیمار به بیمارستان

نظارت در ارائه پرونده به واحدهایی که درسطح بیمارستان مجاز به اخذ آن هستند در قبال اخذ رسید و انجام تحویـل و  -7

تحول و انتقال پرونده به بایگانی

نظارت بر تهیه فتوکپی ازمدا-8

نظارت بر انتقال پرونده به بایگانی راکد ورسیدگی به اموربایگانی راکد-9

نظارت بر نحوه کد گذاري و گزارش گیري  -10

نظارت بر انجام امور مربوط به اعتبار بخشی و استانداردسازي در واحد مدارك پزشکی  -11

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -12

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی وسیع نظري با آمار موضوعی و اصول اطالع رسانی پزشکی 

ـ آشنائی کافی نسبت به نظام جامع اطالع رسانی پزشکی و ضوابط موضوعه در این زمینه 

ـ توانائی تهیه گزارش هاي آماري و تحلیلی از موضوع فعالیت 

  ـ آشنائی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  تاریخ تهیه

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

.تهیه پرونده پزشکی براي بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می کنندوتاکنون پرونده نداشته اند

تهیه کارت اندیکس جهت سهولت مراجعه به پرونده هاي موردنیازبراساس نام بیماران

)جهت پذیرش وخروج

نظارت درجمع آوري پرونده هاي بیماران معالجه نشده وتعقیب بازگشت پرونده هاي درجریان

یر مقامات صالحیتدار وعـدم  اجازه شخص بیماریاسا

انتقال اطالعات مربوط به بیمارازطریق تلفن جزدرموارد فوري وحساس آن هم پس ازاحراز هویت درخواست کننده

شمارش صفحات پرونده قبل ازارسال وهنگام تحویل گرفتن به منظورحصول اطمینان ازکامل بودن آنها

پرونـده هـاي    توزیع وبایگـانی  سرعت در 

برقراري حسن تفاهم باسایرکارکنان بیمارستان به منظورجلب همکاري ایشان

مشکالت جهت سرپرست مربوطه

  .طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد

  ـ آشنایی وسیع نظري با آمار موضوعی و اصول اطالع رسانی پزشکی در سطح دوره کارشناسی 

  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  پزشکی  مدارك: واحد سازمانی  کارشناس مدارك پزشکی

  سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس مدارك پزشکی 

  مسئول مدارك پزشکی

  کاردان مدارك پزشکی

  بایگان مدارك پزشکی 

مربوطهکسب خط مشی ودستورالعمل هاي الزم ازسرپرست 

تهیه پرونده پزشکی براي بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می کنندوتاکنون پرونده نداشته اند

نظارت دربایگانی پرونده هاي پزشکی بیماران به طوردقیق ومنظم

تهیه کارت اندیکس جهت سهولت مراجعه به پرونده هاي موردنیازبراساس نام بیماران

.که به درمانگاه هامراجعه می نمایندتوزیع پرونده هاي بیمارانی 

جهت پذیرش وخروج(ارسال پرونده هاي بیمارانی که دربخش هابستري هستند

نظارت درجمع آوري پرونده هاي بیماران معالجه نشده وتعقیب بازگشت پرونده هاي درجریان

اجازه شخص بیماریاسا با عدم افشاي آن مگر و اسرار بیمار کوشش درحفظ اطالعات و

انتقال اطالعات مربوط به بیمارازطریق تلفن جزدرموارد فوري وحساس آن هم پس ازاحراز هویت درخواست کننده

شمارش صفحات پرونده قبل ازارسال وهنگام تحویل گرفتن به منظورحصول اطمینان ازکامل بودن آنها

 رحصول حداکثر کارائی وتحت نظارت به منظو برنامه ریزي فعالیتهاي افراد

برقراري حسن تفاهم باسایرکارکنان بیمارستان به منظورجلب همکاري ایشان

مدارك جدید وضبط آنها درپرونده هاي مربوطه شماره نمودن نامه ها و

تهیه اندیکس جهت مراجعین جدید

مشکالت جهت سرپرست مربوطه ها، پیشرفت تهیه گزارش هایی ازفعالیت ها،

طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد وظایف اداري از اموري که درحدود

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی وسیع نظري با آمار موضوعی و اصول اطالع رسانی پزشکی در سطح دوره کارشناسی 

  ـ آشنائی کافی نسبت به نظام جامع اطالع رسانی پزشکی و ضوابط موضوعه در این زمینه 

  ـ توانائی تهیه گزارش هاي آماري و تحلیلی از موضوع فعالیت 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  سپیده غالمی پور   مدارك پزشکیمسئول 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کارشناس مدارك پزشکی: عنوان پست

لیسانس مدارك پزشکی : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول مدارك پزشکی:  سطح باالتر 

کاردان مدارك پزشکی: هـم سطح 

بایگان مدارك پزشکی :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

کسب خط مشی ودستورالعمل هاي الزم ازسرپرست -1

تهیه پرونده پزشکی براي بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می کنندوتاکنون پرونده نداشته اند-2

نظارت دربایگانی پرونده هاي پزشکی بیماران به طوردقیق ومنظم-3

تهیه کارت اندیکس جهت سهولت مراجعه به پرونده هاي موردنیازبراساس نام بیماران-4

توزیع پرونده هاي بیمارانی -5

ارسال پرونده هاي بیمارانی که دربخش هابستري هستند- 6

نظارت درجمع آوري پرونده هاي بیماران معالجه نشده وتعقیب بازگشت پرونده هاي درجریان-7

کوشش درحفظ اطالعات و-8

انتقال اطالعات مربوط به بیمارازطریق تلفن جزدرموارد فوري وحساس آن هم پس ازاحراز هویت درخواست کننده

شمارش صفحات پرونده قبل ازارسال وهنگام تحویل گرفتن به منظورحصول اطمینان ازکامل بودن آنها-9

برنامه ریزي فعالیتهاي افراد-10

پزشکی

برقراري حسن تفاهم باسایرکارکنان بیمارستان به منظورجلب همکاري ایشان-11

شماره نمودن نامه ها و-12

تهیه اندیکس جهت مراجعین جدید-13

تهیه گزارش هایی ازفعالیت ها،-14

اموري که درحدود ـ انجام سایر 15    

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی وسیع نظري با آمار موضوعی و اصول اطالع رسانی پزشکی در سطح دوره کارشناسی 

ـ آشنائی کافی نسبت به نظام جامع اطالع رسانی پزشکی و ضوابط موضوعه در این زمینه 

ـ توانائی تهیه گزارش هاي آماري و تحلیلی از موضوع فعالیت 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  تاریخ تهیه

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

تاکنون پرونده نداشته اند

براساس نام بیماران

)جهت پذیرش وخروج

نظارت درجمع آوري پرونده هاي بیماران معالجه نشده وتعقیب بازگشت پرونده هاي درجریان

دم سایر مقامات صـالحیتدار وعـ   اجازه شخص بیماریا

انتقال اطالعات مربوط به بیمارازطریق تلفن جزدرموارد فوري وحساس آن هم پس ازاحراز هویت درخواست کننده

شمارش صفحات پرونده قبل ازارسال وهنگام تحویل گرفتن به منظورحصول اطمینان ازکامل بودن آنها

عت درتوزیـع وبایگـانی پرونـده هـاي     برنامه ریزي فعالیتهاي افرادتحت نظارت به منظورحصول حداکثر کـارائی وسـر  

برقراري حسن تفاهم باسایرکارکنان بیمارستان به منظورجلب همکاري ایشان

مربوطه

  انجام سایراموري که درحدودوظایف اداري ازطرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد

  ـ آشنایی وسیع نظري با آمار موضوعی و اصول اطالع رسانی پزشکی در سطح دوره کاردانی

  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه  مدارك پزشکی :  واحد سازمانی   کاردان مدارك پزشکی

  سال دو: تجربه مورد نیاز   پزشکی  مدارك دیپلم فوق

  مسئول مدارك پزشکی  

  کارشناس مدارك پزشکی  

  بایگانی مدارك پزشکی

دستورالعمل هاي الزم ازسرپرست مربوطه 

تاکنون پرونده نداشته اند و براي بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می کنند تهیه پرونده پزشکی

بایگانی پرونده هاي پزشکی بیماران به طوردقیق ومنظم

براساس نام بیماران نیاز تهیه کارت اندیکس جهت سهولت مراجعه به پرونده هاي مورد

جعه می نمایندمرا توزیع پرونده هاي بیمارانی که به درمانگاه ها

جهت پذیرش وخروج(ارسال پرونده هاي بیمارانی که دربخش هابستري هستند

نظارت درجمع آوري پرونده هاي بیماران معالجه نشده وتعقیب بازگشت پرونده هاي درجریان

اجازه شخص بیماریا با اسرار بیماروعدم افشاي آن مگر کوشش درحفظ اطالعات و

انتقال اطالعات مربوط به بیمارازطریق تلفن جزدرموارد فوري وحساس آن هم پس ازاحراز هویت درخواست کننده

شمارش صفحات پرونده قبل ازارسال وهنگام تحویل گرفتن به منظورحصول اطمینان ازکامل بودن آنها

برنامه ریزي فعالیتهاي افرادتحت نظارت به منظورحصول حداکثر کـارائی وسـر  

برقراري حسن تفاهم باسایرکارکنان بیمارستان به منظورجلب همکاري ایشان

مدارك جدید وضبط آنها درپرونده هاي مربوطه شماره نمودن نامه ها و

تهیه اندیکس جهت مراجعین جدید

مربوطهمشکالت جهت سرپرست  پیشرفت ها، تهیه گزارش هایی ازفعالیت ها،

انجام سایراموري که درحدودوظایف اداري ازطرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی وسیع نظري با آمار موضوعی و اصول اطالع رسانی پزشکی در سطح دوره کاردانی

  ضوابط موضوعه در این زمینه  ـ آشنائی کافی نسبت به نظام جامع اطالع رسانی پزشکی و

  ـ توانائی تهیه گزارش هاي آماري و تحلیلی از موضوع فعالیت 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  سپیده غالمی پور  مسئول مدارك پزشکی

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کاردان مدارك پزشکی: عنوان پست

فوق: سطح تحصیالت موردنیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول مدارك پزشکی  :  سطح باالتر 

کارشناس مدارك پزشکی  :  هـم سطح 

بایگانی مدارك پزشکی:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

 کسب خط مشی و-1

تهیه پرونده پزشکی-2

بایگانی پرونده هاي پزشکی بیماران به طوردقیق ومنظم نظارت در-3

تهیه کارت اندیکس جهت سهولت مراجعه به پرونده هاي مورد-4

توزیع پرونده هاي بیمارانی که به درمانگاه ها-5

ارسال پرونده هاي بیمارانی که دربخش هابستري هستند- 6

نظارت درجمع آوري پرونده هاي بیماران معالجه نشده وتعقیب بازگشت پرونده هاي درجریان-7

کوشش درحفظ اطالعات و-8

انتقال اطالعات مربوط به بیمارازطریق تلفن جزدرموارد فوري وحساس آن هم پس ازاحراز هویت درخواست کننده

شمارش صفحات پرونده قبل ازارسال وهنگام تحویل گرفتن به منظورحصول اطمینان ازکامل بودن آنها-9

برنامه ریزي فعالیتهاي افرادتحت نظارت به منظورحصول حداکثر کـارائی وسـر  -10

پزشکی

برقراري حسن تفاهم باسایرکارکنان بیمارستان به منظورجلب همکاري ایشان-11

شماره نمودن نامه ها و-12

تهیه اندیکس جهت مراجعین جدید-13

تهیه گزارش هایی ازفعالیت ها،-14

انجام سایراموري که درحدودوظایف اداري ازطرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد-15

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی وسیع نظري با آمار موضوعی و اصول اطالع رسانی پزشکی در سطح دوره کاردانی

ـ آشنائی کافی نسبت به نظام جامع اطالع رسانی پزشکی و

ـ توانائی تهیه گزارش هاي آماري و تحلیلی از موضوع فعالیت 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول مدارك پزشکی  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه  مدارك پزشکی :  واحد سازمانی   بایگان مدارك پزشکی : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال یک: تجربه مورد نیاز   دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول مدارك پزشکی ، کارشناس مدارك پزشکی ،کاردان مدارك پزشکی :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

  ــــ:  سطح پائین تر 

تشکیل پرونده وکنترل مدارك ومستندات وسوابق بیماري وخدمات پزشـکی وبیمارسـتانی ارائـه شـده بـه بیمـاران       -1

باهماهنگی مسئولین ذیربطوضبط شده درپرونده آنان درجهت تکمیل مدارك وسوابق 

ضبط ونگهداري پرونده هاي بیماران براساس شماره سریال مربوطه درمحل قفسه هاي بایگانی-2

ثبت اطالعات مربوط به بیماران ازروي پرونده آنان دردفاترمربوطه وهمچنین تهیه کاردکس-3

عکسهاي رادیولوژيدریافت وبایگانی رادیوگرافیهاي انجام شده براي بیماران درقفسه هاي مخصوص -4

کنترل شماره سریال عکسهاي رادیوگرافی باشماره پرونده مربوطه بیماران وشماره دفترپذیرش بیماران-5

که بهنگام لزوم قابل دسترسـی  تنظیم وتشکیل بایگانی مربوط به مدارك ومستندات وسوابق مکاتبات اداري بنحوي- 6

.وارائه باشد

مقامات ذیصـالح طبـق   ه نان وتهیه فتوکپی ومستندات الزم ازآنهاوارائه آنها باستخراج سوابق بیماري افرادازپرونده آ-7

دستورمقام مسئول بالفصل

مراقبت درنگهداري صحیح مدارك وسوابق پزشکی وبیماري بیماران دربایگانی پزشکی ومدارك ومسـتندات اداري و -8

هنگـام لـزوم   ه بـ دسترس غیر نگهداري شده وازدوربایگانی اداري بنحویکه محتویات پرونده بطور صحیح وسالم و

.ونیازقابل ارائه بمسئولین ذیربط باشد

وصول پرونده بیماران مرخص شده بمنظور ضبط ونگهداري آنها دربایگانی-9

پرونده سـوابق بیمـاري آنـان بمنظـور ارائـه جهـت       درمستندات موجودتهیه فرم خالصه پرونده بیماران ازمدارك و-10

براي امکان ادامه درمان بیمارانیاح درچهارچوب ضوابط صحیح اداري واستفاده مراجع ذیصال

انجام کلیه امورمربوط به مدارك وسوابق پزشکی وخدمات بیمارستانی ارائه شده براي بیماران بستري شده بااسـتفاده  -11

روشهاي صحیح مربوطهاز

یـا بیماران برحسب ماههاي مختلف ومار تعدادتهیه آنیزتهیه آمارهاي موردنیاز براساس محتویات پرونده بیماران و-12

دستور مقام مافوقوسایر آمارهاي الزم برحسب نیازسالهاي مختلف و

نیـز فضـاي   فرمهاي مخصـوص پرونـده بیمـاران و   نیاز براي مصارف بلندمدت پوشه وموردپیش بینی وبرآورد مقدار-13

اي تهیه وتدارك آنهابایگانی باهماهنگی مسئولین ذیربط برکافی باتوجه به رشد

  .انجام سایراموري که درحدودوظایف ومسئولیتهاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد-14

  

  



    

143

شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

  ـ آشنایی با نحوه استخراج اطالعات و تهیه صورت خالصه سوابق بیماري از روي پرونده پزشکی 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با اصول بایگانی و مخصوصاً بایگانی مدارك و سوابق پزشکی 

ـ آشنایی با نحوه استخراج اطالعات و تهیه صورت خالصه سوابق بیماري از روي پرونده پزشکی 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

سپیده غالمی پور  مسئول مدارك پزشکی 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با اصول بایگانی و مخصوصاً بایگانی مدارك و سوابق پزشکی 

ـ آشنایی با نحوه استخراج اطالعات و تهیه صورت خالصه سوابق بیماري از روي پرونده پزشکی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول مدارك پزشکی   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه   پزشکیتجهیزات: واحدسازمانی  مسئول تجهیزات پزشکی   : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال  4: تجربه مورد نیاز  تجهیزات پزشکی لیسانس: سطحتحصیالتموردنیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان  ، مدیر داخلی بیمارستان ، مسئول فنی بیمارستان :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  کارشناس تجهیزات پزشکی ، تکنسین تجهیزات پزشکی  ، منشی : سطح پائین تر 

حضور و نظارت بر عملیات نصب و راه اندازي تجهیزات پزشکی -14

کنترل و نظارت بر ورود و خروج و تعمیرات تجهیزات پزشکی -15

) اعم از خرید ، نگهداري ، کالیبراسیون و تعمیر ( نظارت و تأئید کلیه فاکتورهاي تجهیزات پزشکی سرمایه اي -16

عضویت در کلیه کمیته هاي تجهیزات پزشکی بیمارستان -17

ا از کلیه بخش ه) PM( برنامه ریزي جهت بازدید دوره اي -18

ماهه به دفتر ریاست جهت برنامه ریزي آتی  6ارائه گزارش عملکرد واحد تجهیزات پزشکی به صورت -19

جمع بندي و اولویت بندي نیازهاي تجهیزات پزشکی براساس فراخوان نیاز تجهیزات پزشکی و ارائـه بـه کمیتـه خریـد     -20

تجهیزات بیمارستانی جهت برنامه ریزي خرید 

ي پیمانکار تجهیزات پزشکی ، شامل شرکت هایی کـه داراي قـرارداد سـرویس و نگهـداري     نظارت بر عملکرد شرکت ها-21

. هستند و یا به صورت موردي به بیمارستان مراجعه می نمایند

نظارت بر بهره برداري مناسب از تجهیزات پزشکی به ویـژه اقـالم مصـرفی کـه داراي تـاریخ مصـرف هسـتند و کنتـرل         -22

) مانند لنزها و پروتزها ( به شرایط ویژه دارند نگهداري اقالم خاص که نیاز 

ارتباط با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه جهت اخذ آخرین دستورالعمل ها و ابالغیه هاي مرتبط  -23

تالش در جهت ارتقاء تجربیات فنی با مشارکت و حضور در تعمیراتی که کارشناسـان شـرکت هـاي طـرف قـرارداد در       -24

. دهندمحل بیمارستان انجام می 

اعالم نیازهاي آموزشی واحد تجهیزات پزشکی و نیز درخواست جهت اعزام پرسنل این واحد بـه دوره هـاي آموزشـی و     -25

نیز درخواست جهت خرید منابع جدید علمی 

انجام آزمون هاي دوره اي جهت تعیین نیاز آموزشی بخش تجهیزات و برگـزاري کـالس هـاي گروهـی داخلـی جهـت        -26

پرسنل واحد افزایش سطح علمی 

تهیه بروشورهاي آموزشی جهت آموزش کاربري تجهیزات به کاربران و برگزاري کالس هـاي آموزشـی و آزمـون هـاي      -27

موردي و دوره اي جهت افزایش سطح علمی کاربران 

حفظ و تکمیل سوابق فنی دستگاه هاي در حال بهره برداري مرکز  -28

هاي واحد تجهیزات پزشکی در راستاي رسالت بیمارستان  طراحی و تهیه فرم ها ، خط مشی ها و استراتژي -29

برنامه ریزي و تهیه و نصب نرم افزارها و سخت افزارهاي مدیریت تجهیزات پزشکی در واحد تجهیزات پزشکی  -30

برنامه ریزي جهت انجام ، کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجراي آنها   -31

  تهیه دستورالعمل هاي کاربري سریع و راهنماي کاربري دستگاه ها  -32
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بررسی جامع شرایط فنی دستگاه هاي فرسوده و تعیین اسقاط یا امکان بازسازي آنها پس از فراخـوان اعـالم تجهیـزات    

اسقاط بخش ها به صورت دوره اي 

حضور در نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و جلسات مشاوره اي خارج و داخـل مرکـز بـه عنـوان نماینـده      

و راه اندازي تجهیزات جدید بیمارستان 

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  ـ آشنائی با مکانیسم هاي انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

بررسی جامع شرایط فنی دستگاه هاي فرسوده و تعیین اسقاط یا امکان بازسازي آنها پس از فراخـوان اعـالم تجهیـزات    

بالاستفاده و یا فراخوان تجهیزات معیوب 

اسقاط بخش ها به صورت دوره اي / ستفاده اعالم فراخوان هاي تجهیزات معیوب و یا بالا

نظارت بر نگهداري و کاربري تجهیزات در بخش ها 

حضور در نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و جلسات مشاوره اي خارج و داخـل مرکـز بـه عنـوان نماینـده      

علمی بیمارستان در زمینه تجهیزات پزشکی 

و راه اندازي تجهیزات جدید بیمارستان نظارت بر تامین شرایط الزم جهت نصب 

نظارت بر انبارش ، اسقاط و امحاء تجهیزات پزشکی 

تعیین برنامه حضور پرسنل و برنامه آنکالی بخش تجهیزات پزشکی 

انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی در حیطه تخصص و تجربه 

ات پزشکی به روزرسانی و آماده نگاه داشتن انبار قطعات مصرفی واحد تجهیز

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  آشنائی نظري با اصول برق و الکترونیک 

ـ آشنائی با مکانیسم هاي انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها 

  ـ آشنائی با اصول و مقررات ایمنی

  آشنائی با اصول و مبانی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی 

  ـ آشنائی عمومی با نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر 

office , windows   

  ـ آشنائی با مبانی نگهداري پیشگیرانه 

 امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  ناصري نیادکتر   درمانمدیر 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

بررسی جامع شرایط فنی دستگاه هاي فرسوده و تعیین اسقاط یا امکان بازسازي آنها پس از فراخـوان اعـالم تجهیـزات     -33

بالاستفاده و یا فراخوان تجهیزات معیوب / اسقاط 

اعالم فراخوان هاي تجهیزات معیوب و یا بالا -34

نظارت بر نگهداري و کاربري تجهیزات در بخش ها  -35

حضور در نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و جلسات مشاوره اي خارج و داخـل مرکـز بـه عنـوان نماینـده       -36

علمی بیمارستان در زمینه تجهیزات پزشکی 

نظارت بر تامین شرایط الزم جهت نصب  -37

نظارت بر انبارش ، اسقاط و امحاء تجهیزات پزشکی  -38

تعیین برنامه حضور پرسنل و برنامه آنکالی بخش تجهیزات پزشکی  -39

انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی در حیطه تخصص و تجربه  -40

به روزرسانی و آماده نگاه داشتن انبار قطعات مصرفی واحد تجهیز -41

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد-42

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

آشنائی نظري با اصول برق و الکترونیک  ـ

ـ آشنائی با مکانیسم هاي انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها 

ـ آشنائی با اصول و مقررات ایمنی

آشنائی با اصول و مبانی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی ـ 

ـ آشنائی عمومی با نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر 

 ce , windowsـ آشنایی با مبانی 

ـ آشنائی با مبانی نگهداري پیشگیرانه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

نظارت بر عملکرد شرکت هاي پیمانکار تجهیزات پزشکی ، شامل شرکت هایی که داراي قرارداد سرویس و نگهداري هسـتند  

هـداري  نظارت بر بهره برداري مناسب از تجهیزات پزشکی به ویژه اقالمی مصرفی که داراي تاریخ مصرف هستند و کنتـرل نگ 

تالش در جهت ارتقاء تجربیات فنی با مشارکت و حضور در تعمیراتی که کارشناسان شـرکت هـاي طـرف قـرارداد در محـل      

و برگزاري کالس هاي آموزشی و آزمون هاي مـوردي و  

دوره اي جهت افزایش سطح علمی کاربران زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

تهیه دستورالعمل هاي کاربري سریع و راهنماي کاربري دستگاه ها زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

قاط یا امکان بازسازي آنها پس از فراخوان اعالم تجهیزات اسـقاط  

حضور در نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و جلسات مشاوره اي خارج و داخل مرکز بـه عنـوان نماینـده علمـی     

ن در زمینه تجهیزات پزشکی پس از ابالغ مسئول واحد تجهیزات پزشکی 

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  ـ آشنائی با مکانیسم هاي انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   پزشکی تجهیزات:واحدسازمانی  کارشناس تجهیزات پزشکی  

  سال  2: تجربه مورد نیاز  پزشکی تجهیزات لیسانس

  مسئول تجهیزات پزشکی  

  تکنسین تجهیزات پزشکی ، منشی 

حضور و نظارت بر عملیات نصب و راه اندازي تجهیزات پزشکی 

کنترل و نظارت بر ورود و خروج و تعمیرات تجهیزات پزشکی 

نظارت بر عملکرد شرکت هاي پیمانکار تجهیزات پزشکی ، شامل شرکت هایی که داراي قرارداد سرویس و نگهداري هسـتند  

. و یا به صورت موردي به بیمارستان مراجعه می نمایند

نظارت بر بهره برداري مناسب از تجهیزات پزشکی به ویژه اقالمی مصرفی که داراي تاریخ مصرف هستند و کنتـرل نگ 

) مانند لنزها و پروتزها ( اقالم خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند 

تالش در جهت ارتقاء تجربیات فنی با مشارکت و حضور در تعمیراتی که کارشناسان شـرکت هـاي طـرف قـرارداد در محـل      

. بیمارستان انجام می دهند

و برگزاري کالس هاي آموزشی و آزمون هاي مـوردي و  تهیه بروشورهاي آموزشی جهت آموزش کاربري تجهیزات به کاربران 

دوره اي جهت افزایش سطح علمی کاربران زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

تهیه دستورالعمل هاي کاربري سریع و راهنماي کاربري دستگاه ها زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

قاط یا امکان بازسازي آنها پس از فراخوان اعالم تجهیزات اسـقاط  بررسی جامع شرایط فنی دستگاه هاي فرسوده و تعیین اس

بالاستفاده و یا فراخوان تجهیزات معیوب 

نظارت بر نگهداري و کاربري تجهیزات در بخش ها 

حضور در نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و جلسات مشاوره اي خارج و داخل مرکز بـه عنـوان نماینـده علمـی     

ن در زمینه تجهیزات پزشکی پس از ابالغ مسئول واحد تجهیزات پزشکی 

نظارت بر تامین شرایط الزم جهت نصب و راه اندازي تجهیزات جدید بیمارستان 

نظارت بر انبارش ، اسقاط و امحاء تجهیزات پزشکی 

انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی در حیطه تخصص و تجربه 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  آشنائی نظري با اصول برق و الکترونیک 

ـ آشنائی با مکانیسم هاي انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها 

  ـ آشنائی با اصول و مقررات ایمنی

  ـ آشنائی عمومی با نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر 

office , windows   

  ـ آشنائی با اصول و مبانی ایمنی ، بهداشت محیط 

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد توکلیان راد  مسئول تجهیزات پزشکی 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

کارشناس تجهیزات پزشکی   : عنوان پست 

لیسانس: موردنیاز تحصیالت سطح

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تجهیزات پزشکی  :  سطح باالتر 

  ــــــ:  هـم سطح 

تکنسین تجهیزات پزشکی ، منشی : سطح پائین تر 

حضور و نظارت بر عملیات نصب و راه اندازي تجهیزات پزشکی -1

کنترل و نظارت بر ورود و خروج و تعمیرات تجهیزات پزشکی -2

نظارت بر عملکرد شرکت هاي پیمانکار تجهیزات پزشکی ، شامل شرکت هایی که داراي قرارداد سرویس و نگهداري هسـتند  -3

و یا به صورت موردي به بیمارستان مراجعه می نمایند

نظارت بر بهره برداري مناسب از تجهیزات پزشکی به ویژه اقالمی مصرفی که داراي تاریخ مصرف هستند و کنتـرل نگ -4

اقالم خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند 

تالش در جهت ارتقاء تجربیات فنی با مشارکت و حضور در تعمیراتی که کارشناسان شـرکت هـاي طـرف قـرارداد در محـل      -5

بیمارستان انجام می دهند

تهیه بروشورهاي آموزشی جهت آموزش کاربري تجهیزات به کاربران - 6

دوره اي جهت افزایش سطح علمی کاربران زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

تهیه دستورالعمل هاي کاربري سریع و راهنماي کاربري دستگاه ها زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی-7

بررسی جامع شرایط فنی دستگاه هاي فرسوده و تعیین اس-8

بالاستفاده و یا فراخوان تجهیزات معیوب / 

نظارت بر نگهداري و کاربري تجهیزات در بخش ها -9

حضور در نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و جلسات مشاوره اي خارج و داخل مرکز بـه عنـوان نماینـده علمـی      -10

ن در زمینه تجهیزات پزشکی پس از ابالغ مسئول واحد تجهیزات پزشکی بیمارستا

نظارت بر تامین شرایط الزم جهت نصب و راه اندازي تجهیزات جدید بیمارستان  -11

نظارت بر انبارش ، اسقاط و امحاء تجهیزات پزشکی  -12

انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی در حیطه تخصص و تجربه  -13

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -14

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

آشنائی نظري با اصول برق و الکترونیک  ـ

ـ آشنائی با مکانیسم هاي انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها 

ـ آشنائی با اصول و مقررات ایمنی

ـ آشنائی عمومی با نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر 

 office , windowsـ آشنایی با مبانی 

ـ آشنائی با اصول و مبانی ایمنی ، بهداشت محیط 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول تجهیزات پزشکی   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

نظارت بر عملکرد شرکت هاي پیمانکار تجهیزات پزشکی ، شامل شرکت هایی کـه داراي قـرارداد سـرویس و نگهـداري     

نظارت بر بهره برداري مناسب از تجهیزات پزشکی به ویژه اقالمی مصـرفی کـه داراي تـاریخ مصـرف هسـتند و کنتـرل       

تالش در جهت ارتقاء تجربیات فنی با مشارکت و حضور در تعمیراتی که کارشناسان شرکت هاي طرف قرارداد در محل 

و برگزاري کـالس هـاي آموزشـی و آزمـون هـاي      

موردي و دوره اي جهت افزایش سطح علمی کاربران زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

تهیه دستورالعمل هاي کاربري سریع و راهنماي کاربري دستگاه ها زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

قاط یا امکان بازسازي آنها پس از فراخـوان اعـالم تجهیـزات    

حضور در نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و جلسات مشاوره اي خـارج و داخـل مرکـز بـه عنـوان نماینـده       

در زمینه تجهیزات پزشکی پس از ابالغ مسئول واحد تجهیزات پزشکی 

نظارت بر تامین شرایط الزم جهت نصب و راه اندازي تجهیزات جدید بیمارستان 

  .حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  ـ آشنائی با مکانیسم هاي انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   تجهیزات پزشکی: واحد سازمانی   تکنسین تجهیزات پزشکی  

  سال  4: تجربه مورد نیاز  دیپلم الکترونیک

  مسئول تجهیزات پزشکی  ، کارشناس تجهیزات پزشکی 

حضور و نظارت بر عملیات نصب و راه اندازي تجهیزات پزشکی 

کنترل و نظارت بر ورود و خروج و تعمیرات تجهیزات پزشکی 

نظارت بر عملکرد شرکت هاي پیمانکار تجهیزات پزشکی ، شامل شرکت هایی کـه داراي قـرارداد سـرویس و نگهـداري     

. هستند و یا به صورت موردي به بیمارستان مراجعه می نمایند

نظارت بر بهره برداري مناسب از تجهیزات پزشکی به ویژه اقالمی مصـرفی کـه داراي تـاریخ مصـرف هسـتند و کنتـرل       

) مانند لنزها و پروتزها ( هداري اقالم خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند 

تالش در جهت ارتقاء تجربیات فنی با مشارکت و حضور در تعمیراتی که کارشناسان شرکت هاي طرف قرارداد در محل 

. بیمارستان انجام می دهند

و برگزاري کـالس هـاي آموزشـی و آزمـون هـاي      تهیه بروشورهاي آموزشی جهت آموزش کاربري تجهیزات به کاربران 

موردي و دوره اي جهت افزایش سطح علمی کاربران زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

تهیه دستورالعمل هاي کاربري سریع و راهنماي کاربري دستگاه ها زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

قاط یا امکان بازسازي آنها پس از فراخـوان اعـالم تجهیـزات    بررسی جامع شرایط فنی دستگاه هاي فرسوده و تعیین اس

بالاستفاده و یا فراخوان تجهیزات معیوب 

نظارت بر نگهداري و کاربري تجهیزات در بخش ها 

حضور در نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و جلسات مشاوره اي خـارج و داخـل مرکـز بـه عنـوان نماینـده       

در زمینه تجهیزات پزشکی پس از ابالغ مسئول واحد تجهیزات پزشکی 

نظارت بر تامین شرایط الزم جهت نصب و راه اندازي تجهیزات جدید بیمارستان 

نظارت بر انبارش ، اسقاط و امحاء تجهیزات پزشکی 

انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی در حیطه تخصص و تجربه 

حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  آشنائی نظري با اصول برق و الکترونیک 

ـ آشنائی با مکانیسم هاي انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها 

  ـ آشنائی با اصول و مقررات ایمنی 

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد توکلیان راد  مسئول تجهیزات پزشکی 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تکنسین تجهیزات پزشکی   : عنوان پست 

دیپلم الکترونیک: سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تجهیزات پزشکی  ، کارشناس تجهیزات پزشکی :  سطح باالتر 

  ــــــ:  هـم سطح 

  ـــــــ : سطح پائین تر 

حضور و نظارت بر عملیات نصب و راه اندازي تجهیزات پزشکی -1

کنترل و نظارت بر ورود و خروج و تعمیرات تجهیزات پزشکی -2

نظارت بر عملکرد شرکت هاي پیمانکار تجهیزات پزشکی ، شامل شرکت هایی کـه داراي قـرارداد سـرویس و نگهـداري     -3

هستند و یا به صورت موردي به بیمارستان مراجعه می نمایند

نظارت بر بهره برداري مناسب از تجهیزات پزشکی به ویژه اقالمی مصـرفی کـه داراي تـاریخ مصـرف هسـتند و کنتـرل       -4

هداري اقالم خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند نگ

تالش در جهت ارتقاء تجربیات فنی با مشارکت و حضور در تعمیراتی که کارشناسان شرکت هاي طرف قرارداد در محل -5

بیمارستان انجام می دهند

تهیه بروشورهاي آموزشی جهت آموزش کاربري تجهیزات به کاربران -6

موردي و دوره اي جهت افزایش سطح علمی کاربران زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی

تهیه دستورالعمل هاي کاربري سریع و راهنماي کاربري دستگاه ها زیر نظر مسئول واحد تجهیزات پزشکی-7

بررسی جامع شرایط فنی دستگاه هاي فرسوده و تعیین اس-8

بالاستفاده و یا فراخوان تجهیزات معیوب / اسقاط 

نظارت بر نگهداري و کاربري تجهیزات در بخش ها -9

حضور در نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و جلسات مشاوره اي خـارج و داخـل مرکـز بـه عنـوان نماینـده       -10

در زمینه تجهیزات پزشکی پس از ابالغ مسئول واحد تجهیزات پزشکی  علمی بیمارستان

نظارت بر تامین شرایط الزم جهت نصب و راه اندازي تجهیزات جدید بیمارستان -11

نظارت بر انبارش ، اسقاط و امحاء تجهیزات پزشکی -12

انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی در حیطه تخصص و تجربه -13

انجام سایر اموري که در -14

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

آشنائی نظري با اصول برق و الکترونیک  ـ

ـ آشنائی با مکانیسم هاي انواع دستگاه ها و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها 

ـ آشنائی با اصول و مقررات ایمنی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول تجهیزات پزشکی   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

بایگانی مدارك ، اسناد ، فرم ها ، گزارش ها  ، مراودات و گواهی هاي واحد تجهیزات پزشکی 

تهیه اسناد آزمون هاي دوره اي ، بروشورهاي آموزشی مطابق نظر مسئول واحد 

اطالع رسانی و هماهنگی با پرسنل شیفت هاي مختلف واحد تجهیزات پزشکی 

... ) ، تکثیر ، تهیه نمودارهاي درخواستی و 

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   تجهیزات پزشکی: واحد سازمانی 

  سال  2 : تجربه مورد نیاز  دیپلم

  مسئول تجهیزات پزشکی  ، کارشناس تجهیزات پزشکی 

بایگانی مدارك ، اسناد ، فرم ها ، گزارش ها  ، مراودات و گواهی هاي واحد تجهیزات پزشکی 

تهیه اسناد آزمون هاي دوره اي ، بروشورهاي آموزشی مطابق نظر مسئول واحد 

تهیه چارت هاي آماري واحد تجهیزات پزشکی 

کاربري نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی 

تجهیزات حداقل دو هفته قبل از سررسید به مسئول واحد 

انجام مراودات اداري و ثبت آن در دفتر مراودات واحد تجهیزات پزشکی 

اطالع رسانی و هماهنگی با پرسنل شیفت هاي مختلف واحد تجهیزات پزشکی 

، تکثیر ، تهیه نمودارهاي درخواستی و  تایپاز جمله ( د تجهیزات پزشکی 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  آشنائی کافی با اصول منشی گري 

  ـ آشنائی با کامیپوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  محمد توکلیان راد  مسئول تجهیزات پزشکی 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  منشی   : عنوان پست 

دیپلم :سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تجهیزات پزشکی  ، کارشناس تجهیزات پزشکی :  سطح باالتر 

  ـــــ:  هـم سطح 

  ـــــ: سطح پائین تر 

بایگانی مدارك ، اسناد ، فرم ها ، گزارش ها  ، مراودات و گواهی هاي واحد تجهیزات پزشکی -1

تهیه اسناد آزمون هاي دوره اي ، بروشورهاي آموزشی مطابق نظر مسئول واحد -2

تهیه چارت هاي آماري واحد تجهیزات پزشکی -3

کاربري نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی -4

تجهیزات حداقل دو هفته قبل از سررسید به مسئول واحد   PMاعالم زمان -5

انجام مراودات اداري و ثبت آن در دفتر مراودات واحد تجهیزات پزشکی - 6

اطالع رسانی و هماهنگی با پرسنل شیفت هاي مختلف واحد تجهیزات پزشکی -7

د تجهیزات پزشکی انجام امور دفتري واح-8

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد-9

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

آشنائی کافی با اصول منشی گري  ـ

ـ آشنائی با کامیپوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول تجهیزات پزشکی   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/7/98  

  0: ویرایش               : بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  و تدوین شرح وظایف آنها 

ـ مدیریت بر نیازسنجی داروئی و تجهیزاتی و بخشهاي تابعه بیمارستان و کلیه عملیات ثبت سفارش ، تهیه ، انبارش ، فـروش و  

                 تندات مربوطـه از سـوي معاونـت غـذا و داروي دانشـگاه      

مـاه تـا در زمـان بحـران و      3ـ نظارت و مدیریت به انبارش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی یکبار مصرف حداقل براي مدت 

ـ همکاري با دفتر بهبود کیفیت درخصوص نحوه نظارت برحسن اجراي سنجه هـاي اعتبـار بخشـی مـرتبط بـا داروخانـه هـاي        

  ـ نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي بیمه هاي پایه و تکمیلی طرف قرارداد و پیگیري کسورات داروئی و تجهیزاتی پرونده ها

  بیمارستان جهت رفع نیازهاي داروئی بیماران بستري و سرپایی

ـ تهیه گزارش تفسیري و تحلیلی عملکرد داروخانـه بخشـهاي بسـتري ، سـرپایی و پاراکلینیـک جهـت درخواسـت مسـئولین         

بـه ریاسـت و   ، هاي مرتبط  رشگزاو ارائه ـ تعامل با مسئولین جهت مستندسازي فرآیندهاي تعریف شده داروخانه ها و تهیه 

 مربوطـه توسـط  ـ مدیر داروخانه هاي بیمارستان رابط با شرکت هاي داروئی و تجهیزاتی بوده و کلیـه سفارشـات و مکاتبـات    

 ریاست محترم بیمارسـتان ختیار تهیه و در ا

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   داروخانه :  واحد سازمانی   مدیر داروخانه هاي بیمارستان

  ـــــ: تجربه مورد نیاز   دکتراي داروسازي

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستان رئیس بیمارستان ، 

  تکنسین امور داروئی ، نسخه پیچ ، منشی 

و تدوین شرح وظایف آنها  ـ نظارت بر کلیه امورکارکنان داروخانه هاي بستري و سرپایی و انبارهاي داروئی

  ـ نظارت بر حسن اجراي امور مرتبط با مسئولین فنی داروخانه ها 

ـ مدیریت بر نیازسنجی داروئی و تجهیزاتی و بخشهاي تابعه بیمارستان و کلیه عملیات ثبت سفارش ، تهیه ، انبارش ، فـروش و  

تندات مربوطـه از سـوي معاونـت غـذا و داروي دانشـگاه      ـ مدیریت و ثبت سفارش داروهاي مخـدر بیمارسـتان بـه همـراه مسـ     

ـ نظارت و مدیریت به انبارش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی یکبار مصرف حداقل براي مدت 

  .حادثه بیمارستان دچار کمبود دارو نگردد

ـ همکاري با دفتر بهبود کیفیت درخصوص نحوه نظارت برحسن اجراي سنجه هـاي اعتبـار بخشـی مـرتبط بـا داروخانـه هـاي        

ـ نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي بیمه هاي پایه و تکمیلی طرف قرارداد و پیگیري کسورات داروئی و تجهیزاتی پرونده ها

بیمارستان جهت رفع نیازهاي داروئی بیماران بستري و سرپایی ـ تعامل و همکاري با پزشکان

ـ تهیه گزارش تفسیري و تحلیلی عملکرد داروخانـه بخشـهاي بسـتري ، سـرپایی و پاراکلینیـک جهـت درخواسـت مسـئولین         

ـ تعامل با مسئولین جهت مستندسازي فرآیندهاي تعریف شده داروخانه ها و تهیه 

ـ مدیر داروخانه هاي بیمارستان رابط با شرکت هاي داروئی و تجهیزاتی بوده و کلیـه سفارشـات و مکاتبـات    

  .نامبرده بعنوان نماینده بیمارستان صورت می پذیرد

تهیه و در ا را کرد فعالیت داروخانه هاماهه از عمل یکـ مدیر داروخانه ها موظف است بیالن 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  

  ـ  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    دکتر فرهاد دریانی   رئیس بیمارستان 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مدیر داروخانه هاي بیمارستان: عنوان پست 

دکتراي داروسازي: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

   ـــــ:  هـم سطح 

تکنسین امور داروئی ، نسخه پیچ ، منشی :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ نظارت بر کلیه امورکارکنان داروخانه هاي بستري و سرپایی و انبارهاي داروئی 1

ـ نظارت بر حسن اجراي امور مرتبط با مسئولین فنی داروخانه ها  2

ـ مدیریت بر نیازسنجی داروئی و تجهیزاتی و بخشهاي تابعه بیمارستان و کلیه عملیات ثبت سفارش ، تهیه ، انبارش ، فـروش و    3

  توزیع دارو و تجهیزات

ـ مدیریت و ثبت سفارش داروهاي مخـدر بیمارسـتان بـه همـراه مسـ       4

  علوم پزشکی شهید بهشتی

ـ نظارت و مدیریت به انبارش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی یکبار مصرف حداقل براي مدت   5

حادثه بیمارستان دچار کمبود دارو نگردد

ـ همکاري با دفتر بهبود کیفیت درخصوص نحوه نظارت برحسن اجراي سنجه هـاي اعتبـار بخشـی مـرتبط بـا داروخانـه هـاي          6

  بیمارستان 

ـ نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي بیمه هاي پایه و تکمیلی طرف قرارداد و پیگیري کسورات داروئی و تجهیزاتی پرونده ها 7

ـ تعامل و همکاري با پزشکان 8

ـ تهیه گزارش تفسیري و تحلیلی عملکرد داروخانـه بخشـهاي بسـتري ، سـرپایی و پاراکلینیـک جهـت درخواسـت مسـئولین            9

  بیمارستان 

ـ تعامل با مسئولین جهت مستندسازي فرآیندهاي تعریف شده داروخانه ها و تهیه   10

  هیئت مدیره بیمارستان

ـ مدیر داروخانه هاي بیمارستان رابط با شرکت هاي داروئی و تجهیزاتی بوده و کلیـه سفارشـات و مکاتبـات      11

نامبرده بعنوان نماینده بیمارستان صورت می پذیرد

ـ مدیر داروخانه ها موظف است بیالن   12

  .قراردهد

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با داروسازي بالینی 

ـ  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

  ـ آشنایی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   داروخانه :  واحد سازمانی   مسئول فنی داروخانه بستري: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  ـــــ: تجربه مورد نیاز   دکتراي داروسازي: سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ــــ :  هـم سطح 

  تکنسین امور داروئی ، نسخه پیچ ، منشی :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

مربوطهسرپرستازالزمهايودستورالعملمشیخطکسب-1

مراقبتکیفیتوخدماتارائهبامرتبطمشکالتتعیینمنظوربهنظارتتحتدرواحدموجودوضعیتبررسی -2

مراقبتیاستانداردهاياجرايجهتدرریزيبرنامه -3

)کارتقسیم(نظارتتحتکارکنانوظایفتعیین-4

بـه نسـبت کاملشناختومراقبتیاستانداردهاياداريمقرراتبهالورودجدیدکارکنانسازيآگاهجهتریزيبرنامه-5

مرکزهايقسمتسایرباآشناییوتجهیزاتووسایل،فیزیکیمحیطنظرازواحد

بخشدراستفادهموردتجهیزاتعملکردکنترلجهتریزيبرنامه-6

مربوطهواحدمشکالتحلجهتدرکارکنانمشارکتجلبوگروهیجلساتتشکیل-7

شدهارائهخدماتسطحارتقاءمنظوربهمناسبفضايایجادجهتدرشغلیامنیتبرقراري-8

شغلیرضایتافزایشجهتانگیزهایجادبهکارکناننیازهايبهتوجه -9

واحدهاسایرومربوطهواحدکارکنانبینتفاهمحسنبرقراري-10

واحدهاسایرباداروخانهواحدکارکنانبینهمکاريوهماهنگیایجاد-11

وضعیتبهبودجهتپیشنهادوبیماران،مددجویان،کارکناننیازهايارائهومدیرانجلساتدرشرکت-12

،کمبودها،حوادث،غیرمترقبهوقایع،هادرخواستشامل( ذیربطمسؤلینبهمربوطهواحدامورکلیهگزارشوثبت-13

... )و  نیازها،نقایص

بخشدرآموزشیبردتهیهوکارکنان .....وبازآموزيخدمتضمنآموزشریزيبرنامهدرهمکاريومشارکت-14

مربوطهواحدکارکنانمصوبارزشیابیفرمتکمیل-15

مربوطهواحدپرسنلغیابوحضورکنترل-16

،             مشـاهده (همکـاران ،بیمـاران منـدي رضـایت بررسـی طریقازکارکنانتوسطشدهارائهخدماتمستمرارزشیابی-17

)...و  لیستچک

کارکناناخالقیوشغلیرفتارمعیارهايرعایتبرمستمرارزشیابیونظارت-18

  پرسنلماهیانهمشارکتطرحوکاراضافهتنظیموکنترل-19

بیمارستانتجهیزاتوداروکمیتهدرمشارکت-20

مربوطهواحددرماهیانهآماريفرمهايتکمیلبرنظارت-21

مربوطهواحدفیزیکیفضايکردنعفونیضدوتمیزيبرنظارتوکنترل-22

شدهاعالممقرراتوشرایططبقمربوطهکنترلهايانجاموبخشهابهمخدرداروهايتحویلوتهیه-23

مربوطهواحددرکارتقسیموتنظیمیبرنامهطبقپرسنلفیزیکیحضوربرنظارت-24

  کاريشیفتدودرپرسنلیماهیانهبرنامهلیستتنظیم-25
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

واحدمربوطهاز

ازآنهاناشیعوارضومصرفموارد،داروها

آموزشـی امکاناتآوردنفراهمدروهمکاري

نیازبرحسببیمارستانداروخانهواحد

اصالحیپیشنهاداتوهاطرحتهیه

سهمیهبهتوجهباداروتحویلوموردنیاز

وآننیازهايکردنبرطرفدرکوشش

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

ازبیمارستانمسئولینریزيبرنامهوبازدیدهنگامدردقیق

داروهامیزان، بیمارستانبخشهايدرموجودبیماریهاياز

وهمکاريپرسنلآموزشینیازهايشناختزمینه درآموزشی

واحدبهمربوطامورگیریهايتصمیمدرهمفکريبرايماهیانه

زمانگذشتباداروییشکل

تهیهودارواموربهمربوطفعالیتهايبرحاکممقرراتوقوانین

لزومصورتدرمشورتینظرهايارائهوتجهیزاتو

موردنیازدارويتخصیصوبخشهاودرمانگاههاداروییدرخواست

مربوطهقسمتهايوواحدهابهارسالیتجهیزات

کوششوآنبهمرتبسرکشیهايطریقازداروخانهاداري

محولهوظایفانجامدر

آنهافسادومصرفتاریخنظرازانبارهادرداروانواعنگهداري

تجهیزاتوداروانبارازدرخواستی

دانشگاهتجهیزاتوداروانبارازداروخریدفاکتورهاي

تجهیزاتوداروتامینجهتموردنیاز

...وفنیاموروکاروسایلپرسنلی،اموربارابطهدر

داروبهمربوط

  مافوقمقامدستورطبق

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  

  ـ  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

  

و تاریخ  امضاء  و نام خانوادگینام   عنوان پست سازمانی

     فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

دقیقگزارشوهمراهی-26

کاملآگاهیوآشنایی-27

آموزشی سوپروایزر باهمکاري -28

موردنیاز

ماهیانهجلساتدرشرکت-29

ثباتبررسیومطالعه-30

قوانینبررسیومطالعه -31

وداروکمیتهدرشرکت-32

درخواستکنترلونظارت-33

مربوطهواحدهايازهریک

وداروکنترلونظارت-34

اداريوفنیاموربرنظارت-35

درمربوطمسئولینراهنمایی

نگهدارينحوهبرنظارت-36

درخواستیلوازموداروتهیه-37

فاکتورهايکنترلونظارت-38

موردنیازمالیاعتباراعالم-39

واحداحتیاجاتتامین-40

سمینارهايدرشرکت-41

محولهامورسایرانجام-42

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با داروسازي بالینی 

ـ  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

  ـ آشنایی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   داروخانه :  واحد سازمانی   مسئول فنی داروخانه سرپائی: عنوان پست 

1/3/92  
  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي
  دکتراي داروسازي: سطح تحصیالت مورد نیاز 

  یا کارشناس امور داروئی 

  ـــــ: تجربه مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ــــ :  هـم سطح 

  تکنسین امور داروئی ، نسخه پیچ ، منشی :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

مربوطهسرپرستازالزمهايودستورالعملمشیخطکسب-1

مراقبتکیفیتوخدماتارائهبامرتبطمشکالتتعیینمنظوربهنظارتتحتدرواحدموجودوضعیتبررسی -2

مراقبتیاستانداردهاياجرايجهتدرریزيبرنامه -3

)کارتقسیم(نظارتتحتکارکنانوظایفتعیین-4

بـه نسـبت کاملشناختومراقبتیاستانداردهاياداريمقرراتبهالورودجدیدکارکنانسازيآگاهجهتریزيبرنامه-5

مرکزهايقسمتسایرباآشناییوتجهیزاتووسایل،فیزیکیمحیطنظرازواحد

مربوطهواحدمشکالتحلجهتدرکارکنانمشارکتجلبوگروهیجلساتتشکیل-6

شدهارائهخدماتسطحارتقاءمنظوربهمناسبفضايایجادجهتدرشغلیامنیتبرقراري-7

شغلیرضایتافزایشجهتانگیزهایجادبهکارکناننیازهايبهتوجه -8

واحدهاسایرومربوطهواحدکارکنانبینتفاهمحسنبرقراري-9

واحدهاسایرباداروخانهواحدکارکنانبینهمکاريوهماهنگیایجاد-10

،کمبودها،حوادث،غیرمترقبهوقایع،هادرخواستشامل( ذیربطمسؤلینبهمربوطهواحدامورکلیهگزارشوثبت-11

... )و  نیازها،نقایص

بخشدرآموزشیبردتهیهوکارکنان .....وبازآموزيخدمتضمنآموزشریزيبرنامهدرهمکاريومشارکت-12

مربوطهواحدکارکنانمصوبارزشیابیفرمتکمیل-13

مربوطهواحدپرسنلغیابوحضورکنترل-14

،             مشـاهده (همکـاران ،بیمـاران منـدي رضـایت بررسـی طریقازکارکنانتوسطشدهارائهخدماتمستمرارزشیابی-15

)...و  لیستچک

کارکناناخالقیوشغلیرفتارمعیارهايرعایتبرمستمرارزشیابیونظارت-16

  پرسنلماهیانهمشارکتطرحوکاراضافهتنظیموکنترل-17

مربوطهواحدفیزیکیفضايکردنعفونیضدوتمیزيبرنظارتوکنترل-18

مربوطهواحددرکارتقسیموتنظیمیبرنامهطبقپرسنلفیزیکیحضوربرنظارت-19

  کاريشیفتدودرپرسنلیماهیانهبرنامهلیستتنظیم-20

واحدمربوطهازبیمارستانمسئولینریزيبرنامهوبازدیدهنگامدردقیقگزارشوهمراهی-21

ازآنهاناشیعوارضومصرفموارد،داروهامیزان،بیمارستانبخشهايدرموجودبیماریهايازکاملآگاهیوآشنایی-22

آموزشـی امکاناتآوردنفراهمدروهمکاريپرسنلآموزشینیازهايشناختزمینهدرآموزشیسوپروایزرباهمکاري-23

  موردنیاز
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

نیازبرحسببیمارستانداروخانهواحد

اصالحیپیشنهاداتوهاطرحتهیه

وآننیازهايکردنبرطرفدرکوشش

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

واحدبهمربوطامورگیریهايتصمیمدرهمفکريبرايماهیانه

زمانگذشتباداروییشکل

تهیهودارواموربهمربوطفعالیتهايبرحاکممقرراتوقوانین

کوششوآنبهمرتبسرکشیهايطریقازداروخانهاداري

محولهوظایفانجامدر

آنهافسادومصرفتاریخنظرازداروانواعنگهداري

پزشکی تجهیزاتو دارو

پزشکی  تجهیزاتوداروخریدفاکتورهاي

...وفنیاموروکاروسایلپرسنلی،اموربارابطهدر

داروبهمربوط

  مافوقمقامدستورطبق

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

     فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

ماهیانهجلساتدرشرکت-24

ثباتبررسیومطالعه-25

قوانینبررسیومطالعه -26

اداريوفنیاموربرنظارت-27

درمربوطمسئولینراهنمایی

نگهدارينحوهبرنظارت-28

داروتهیهنظارت و کنترل  -29

فاکتورهايکنترلونظارت-30

واحداحتیاجاتتامین-31

سمینارهايدرشرکت-32

محولهامورسایرانجام-33

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با داروسازي 

ـ  آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه 

  ـ آشنایی با اصول سرپرستی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

رئیس بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

صورتبهانقضاءتاریخدرجوآنهاتعداد

تجهیزاتوداروبروشورهاي

غیرهونگهداريشرایط

 حسـابداري  بهآنانعکاسوکامپیوترطریق

کامپیوتر طریقازبیمارانپروندهوتجهیزات

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   داروخانه  :  واحد سازمانی   تکنسین امور داروئی  

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم

  مسئول فنی داروخانه بستري 

مربوطهمسئولبهتجهیزاتو

تعداد ، انقضاءتاریخکنترلوانبارازارسالیپزشکیتجهیزات

آنهامصرفاولویتنمودنبنديقه 

بروشورهايدرمندرجشرایطبامطابقتجهیزاتوداروهانگهداري

کامپیوتردرقیمتوتعدادنظرازتجهیزات

مربوطهواحدفنیمسئولبهدارویی

شرایطانقضاء،تاریخموجودي،نظرازبخشهادرموجود

طریقازبیمارانپروندهرويدربیمارهرمصرفیتجهیزات

تجهیزاتودارونگهداريوحفظجهتموردنیاز

نیازصورتدرمافوقبهارائهوجاري

مربوطهدفاتردرتجهیزاتودارو

روزانهبصورتبیماران بستري دربخش

تجهیزاتودارومحاسبهوثبتوترخیصهنگامبیماران

تنظیمیبرنامهطبقکارينوبتدوهردرداروخانهدر

  مافوقمقامدستورطبق

  لوازم مصرفی کمیاب بصورت آزاد اقالم دارویی و

  همکاري در انبارگردانی ادواري وپایان دوره مالی  

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ شناخت داروها و فرآورده هاي داروئی و آشنائی با آزمایش هاي میکروبیولژي 

  توزیع داروـ آشنائی با برنامه ریزي تهیه و تدارك دارو و منابع تهیه و 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  باقريدکتر   مسئول فنی داروخانه  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تکنسین امور داروئی  : عنوان پست 

دیپلم: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی داروخانه بستري :  سطح باالتر 

  ـــ:  هـم سطح 

  ـــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

داروییکمبودهاياعالم -1

تجهیزاتوداروگرفتنتحویل-2

قه طبودارورويبرمشخص

اصولرعایتونگهداري-3

تجهیزاتوداروکلیهثبت-4

داروییترکیباتتهیهدرکمک-5

داروهايايدورهکنترل-6

تجهیزاتوداروریالیمبالغدرج-7

ترخیص

موردنیازدقتاعمالوکنترل -8

جاريکارهايگزارشتنظیم-9

داروتحولوتغییرثبت-10

بیماران بستري دربخشپیچینسخهانجام-11

بیمارانپروندهچکوکنترل-12

درفعالفیزیکیحضور -13

محولهامورسایرانجام -14

اقالم دارویی و خرید بعضی از -15

همکاري در انبارگردانی ادواري وپایان دوره مالی   -16

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ شناخت داروها و فرآورده هاي داروئی و آشنائی با آزمایش هاي میکروبیولژي 

  ـ آشنایی با طرح ژنریک 

ـ آشنائی با برنامه ریزي تهیه و تدارك دارو و منابع تهیه و 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی داروخانه    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

155

شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه   داروخانه سرپائی :  واحد سازمانی   نسخه پیچ   : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال سه: تجربه مورد نیاز   سیکل : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول فنی داروخانه سرپائی:  سطح باالتر 

  ــ :  هـم سطح 

  ــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ دریافت نسخه و اعمال کنترل هاي الزم از نظر وجود یا عدم وجود دارو و تاریخ تحریر نسخه و مهر پزشک و اعتبار  1

  دفترچه  و از این قبیل 

  ـ تطبیق مندرجات دارویی نسخه با ضوابط تعیین شده از طرف دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی  2

  از قسمت هاي مختلف داروخانه و کنترل تاریخ مصرف داروهاي موجودـ آماده کردن دارو  3

  ـ قیمت گذاري داروها و تعیین درصد فرانشیز متعلقه بیمار و صدور قبض پرداخت وجه و مهر کردن نسخه در پایان کار  4

و تحویل دارو به آنان ـ نوشتن دستور مصرف اقالم دارویی و تفهیم چگونگی مصرف و ارائه توصیه هاي الزم به بیماران  5

  باهماهنگی و نظارت مسئول فنی 

ـ  هماهنگی و اقدام براي تهیه نسخ مربوط به بیماران بستري در بخش هاي مربوطه و آماده کردن داروها و وسایل  6

  پزشکی مربوطه و تحویل به کارگر بخش

ـ قیمت گذاري و ثبت قیمت هاي مربوط در فرم هاي درخواست دارو از بخش و صدور قبض اقالم دارویی و وسایل  7

  پزشکی و درمانی تحویلی به متقاضیان و ارائه به حسابداري 

 ـ بسته بندي و تهیه محلول ها و شربت هاي مختلف و همکاري در تهیه داروهاي ترکیبی مورد نیاز بخش هاي مختلف 8

  براساس تجویز پزشک و  تهیه و ارائه آنها براي مراجعین سرپائی 

ـ هماهنگی و اقدام براي تهیه و تدارك اقالم دارویی که در داروخانه موجود نمی باشد از سایر مراکز دارویی و ثبت در  9

  سیستم کامپیوتر داروخانه 

حوي با داروخانه مرتبط است با هماهنگی مسئولین ذیربط ـ تهیه و تدارك سایر وسایل مورد نیاز در بیمارستان که به ن 10

  و برحسب دستور مقام مجاز 

  ـ تهیه و تحویل اقالم مصرفی بخش ها با هماهنگی مسئولین ذیربط و طبق دستور مقام مافوق  11

و مقدار انواع  ـ رسیدگی و کنترل مستمر بر موجودي داروها در داروخانه و هماهنگی و اقدام براي تکمیل کردن میزان 12

  اقالم دارویی و ثبت فاکتورهاي دارویی شرکت ها در نرم افزار داروخانه  

ـ تهیه صورت اقالم دارویی و وسایل پزشکی و مواد و محلول هاي مورد نیاز جهت تامین و تدارك از طریق شرکت هاي  13

  طرف حساب

  صورت جلسه مربوطه  ـ هماهنگی و اقدام در انبارگردانی ادواري و پایان دوره مالی با حضور مسئولین ذیربط و امضاء 14

  ـ اعمال تغییر قیمت کاالها و همچنین تغییرات تعهدات بیمه ها  15

  ـ دریافت کاال مطابق فاکتور از شرکت هاي بخش  16

  هاي دریافت شده از شرکت ها و چیدن در قفسه ها قیمت روي کاال ) لیبل( ـ درج برچسب  17

  ـ ثبت روزانه نسخ بیماران در نرم افزار داروخانه  18

  ـ مرتب کردن نسخ بیمه ها و تفکیک و اعمال مراحل مختلف جهت ارائه به بیمه هاي سرپائی  19

  ـ حسن رفتار با بیماران مراجعه کننده به داروخانه 20
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  از دستورات مسئول بخش داروخانه و مسئول فنی حاضر

. ـ انجام سایر امور که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

از دستورات مسئول بخش داروخانه و مسئول فنی حاضر

  ـ حسن رفتار با همکاران داروخانه و همچنین پرسنل بیمارستان 

ـ انجام سایر امور که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کافی با اسامی و اصطالحات داروئی 

توانائی نسخه خوانی و برخورداي از دقت کافی در آماده کردن دارو 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  مسئول فنی داروخانه  

  سرپائی
  صحرائیانخانم 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

از دستورات مسئول بخش داروخانه و مسئول فنی حاضر ـ اطاعت و فرمانبرداري 21

ـ حسن رفتار با همکاران داروخانه و همچنین پرسنل بیمارستان  22

ـ انجام سایر امور که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد 23

   

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کافی با اسامی و اصطالحات داروئی 

توانائی نسخه خوانی و برخورداي از دقت کافی در آماده کردن دارو  -

  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول فنی داروخانه  

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

پزشک وپرسش تلفنی ازپرستاران جهت تائید تعداد زیاد داروها

)تأمین اجتماعی،خدمات درمانی،ارتش

  کنترل قیمت مورد قبول بیمه دارو وتجهیزات جدیدالورود در انبار هاوتصحیح آنها در برنامه

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   داروخانه :  واحد سازمانی 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   دیپلم

  مسئول فنی داروخانه 

کنترل نسخ ثبت شده در کامپیوتر توسط بخشها

تهیه پرینت نسخه هاي بیماران بستري

پزشک وپرسش تلفنی ازپرستاران جهت تائید تعداد زیاد داروها

تماس با بخش ها جهت اطالع حاضر بودن نسخ بیماران

سنگ شکن،  دفترپرستاري،  صدور حواله مخدر مصرفی اتاق عمل

صدور حواله ترالی کد واقالم جزئی بخشها و الکل مصرفی در بخش ها

تأمین اجتماعی،خدمات درمانی،ارتش(طرف قراردادکنترل قیمت داروها از سایت سه بیمه 

کنترل قیمت مورد قبول بیمه دارو وتجهیزات جدیدالورود در انبار هاوتصحیح آنها در برنامه

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

  ... ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

  ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  باقريدکتر   مسئول فنی داروخانه  

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  منشی  : عنوان پست 

دیپلم: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول فنی داروخانه :  سطح باالتر 

  ــــ :  هـم سطح 

  ــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

کنترل نسخ ثبت شده در کامپیوتر توسط بخشها.1

تهیه پرینت نسخه هاي بیماران بستري.2

پزشک وپرسش تلفنی ازپرستاران جهت تائید تعداد زیاد داروها orderاطالع از .3

تماس با بخش ها جهت اطالع حاضر بودن نسخ بیماران.4

صدور حواله مخدر مصرفی اتاق عمل.5

صدور حواله ترالی کد واقالم جزئی بخشها و الکل مصرفی در بخش ها.6

کنترل قیمت داروها از سایت سه بیمه .7

کنترل قیمت مورد قبول بیمه دارو وتجهیزات جدیدالورود در انبار هاوتصحیح آنها در برنامه.8

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ  آشنایی کافی با اصول منشی گري 

ـ آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوطه و دستگاه هاي جانبی مانند پیرینتر و 

ـ مسلط به تایپ فارسی و التین 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول فنی داروخانه    تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   بهداشت محیط: واحد سازمانی  کارشناس بهداشت محیط  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس بهداشت محیط : سطح تحصیالت مورد نیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

  ـــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  . دسته بندي و تعیین اولویت ها و نیازهاي بهداشت محیطی بیمارستان  شناخت ،ـ  1

  . در زمینه مسائل بهداشت محیط بیمارستان وپژوهش تحقیق ،مطالعه-2

  جهت برنامه ریزي و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان درکاربرديجدیدروشهايوپیشنهادانتخاب-3

ابـالغ شـده    اسـتانداردها ،بخشـنامه هـا و دسـتورالعمل هـاي     ،ضوابط،اجرا و پیگیري و نظارت براعمال مفاد آئین نامـه ها -4

  . وتأیید کارشناسی قراردادهاي مرتبط درحیطه وظایف

اجرایی بهداشت محیط و کنتـرل عفونـت    جلسات وکمیته هاي علمی ، تخصصی،همایش ها،کارگاهها،تشکیل وشرکت در -5

  . هاي بیمارستانی و پیگیري مصوبات آن در حیطه وظایف 

  برابر مقررات وبرحسب ضرورت ازکلیه قسمتهاي بیمارستان روزانهوبهداشتی مستمرانجام بازدید و نظارت -6

  .آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامد  نظارت و کنترل بر امر تفکیک ،جمع-7

همکـاري  درداخل واطـراف بیمارسـتان بـا   اجراي برنامه هاي کنترل منابع آلوده کننده هوا و سروصدا  پیگیري ونظارت بر -8

  واحدهاي ذیربط

برابر ضوابط و دستورالعمل هاي  وگندزدایی ري برنامه هاي مستمر وشستشوي قسمتهاي مختلف بیمارستاننظارت و پیگی-9

  .ابالغی

  نظارت وکنترل بهداشتی آب وسیستم تصفیه فاضالب -10

  نظارت وکنترل برسیستم گرمایش،سرمایش،تهویه واطفاء حریق بیمارستان -11

  . پیگیري رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهاي ذیربط-12

  . برنامه ریزي و نظارت و پیگیري بهسازي محیط بیمارستان -13

  وحیوانات مزاحم بادرنظرگرفتن ضوابط بهداشتی وزیست محیطی حشرات و جوندگان نظارت برمبارزه وکنترل -14

 هـاي  قسـمت  در)کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونـده بهداشـتی افـراد     اخذ( نظارت برامر کنترل سالمت کارکنان -15

  ...ومهدکودك و رختشویخانه ،آبدارخانه  ،آشپزخانه 

  نظارت براموربهداشت محیط مراکزکار بااشعه وکنترل سالمت کارکنان پرتوپزشکی باتوجه به ضوابط ومقررات -16

  پیگیري درجهت رفع نواقصولین ذیربط بیمارستان و تهیه گزارش مشکالت بهداشت محیطی به عنوان مسئ-17

 ،بـراي کارکنـان   درزمینه بهداشـت محـیط بیمارسـتان    مشارکت در برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی بهداشت -18

  مراجعین و کارآموزان  ،بیماران 

  بهداشت منطقه   یگیري مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکزپنظارت و -19

آوري ، تنظیم ، طبقه بندي و تجزیه وتحلیل اطالعات و آمارهـاي موردنیـاز بهداشـت محـیط قسـمتهاي مختلـف        جمع-20

  بیمارستان 

  مستندسازي فعالیت ها وتنظیم گزارش وارسال به مسئولین ذیربط-21

  محوله از طریق مسئولین ذیربطمرتبط انجام سایر امور -22
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  ـ آشنایی و شناخت استانداردهاي بهداشتی در زمینه هاي مختلف از جهات کاربردي در سطح بیمارستان 

  ـ توانائی تامین بهداشت عوامل محیطی ، ایمنی و سالمت شغلی افراد بر مبناي علم بهداشت و پیشگیري 

  ـ شناخت مواد پاك کننده و ضدعفونی کننده و ازبین برنده عوامل بیماري زاي بدون عارضه 

، فردي و اجتماعی از طریق آموزش به صور مختلـف و  

  ـ توانائی طرح پیشنهادات و ارائه ي نظرات و گزارشات در جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : انایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی و شناخت استانداردهاي بهداشتی در زمینه هاي مختلف از جهات کاربردي در سطح بیمارستان 

ـ توانائی تامین بهداشت عوامل محیطی ، ایمنی و سالمت شغلی افراد بر مبناي علم بهداشت و پیشگیري 

ـ شناخت مواد پاك کننده و ضدعفونی کننده و ازبین برنده عوامل بیماري زاي بدون عارضه 

، فردي و اجتماعی از طریق آموزش به صور مختلـف و  ) آب ، فاضالب ، هوا ، پسماند ( ـ توانائی ترویج فرهنگ بهداشت عوامل محیطی 

  ارائه آن در سطح کل بیمارستان 

  هت کنترل ، نظارت و پیگیري رفع نواقص بهداشتی 

ـ توانائی طرح پیشنهادات و ارائه ي نظرات و گزارشات در جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

     ناصري نیادکتر    درمانمدیر 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

انایی ها و مهارت هاي مورد نیاز آموزش ها ، تو

ـ آشنایی و شناخت استانداردهاي بهداشتی در زمینه هاي مختلف از جهات کاربردي در سطح بیمارستان 

ـ توانائی تامین بهداشت عوامل محیطی ، ایمنی و سالمت شغلی افراد بر مبناي علم بهداشت و پیشگیري 

ـ شناخت مواد پاك کننده و ضدعفونی کننده و ازبین برنده عوامل بیماري زاي بدون عارضه 

ـ توانائی ترویج فرهنگ بهداشت عوامل محیطی 

ارائه آن در سطح کل بیمارستان 

هت کنترل ، نظارت و پیگیري رفع نواقص بهداشتی ـ توانائی برنامه ریزي در ج

ـ توانائی طرح پیشنهادات و ارائه ي نظرات و گزارشات در جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   ايحرفهبهداشت: واحدسازمانی  کارشناس بهداشت حرفه اي : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   ايحرفهبهداشتلیسانس: سطحتحصیالتموردنیاز  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  ، مسئول فنی بیمارستانجانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ــــــ:  هـم سطح 

  ــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

حرفه اي بیمارستان همسو با استراتژي و خط مشی بیمارستانتدوین خط مشی،استراتژي و اهداف واحد بهداشت .1

مشارکت در فرهنگ سازي در زمینه خط مشی ، استراتژي ، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي به کلیه پرسنل .2

در مجموعه قوانین،مقررات و دستورالعمل ها و روش هاي اجرایی مرتبط بـا بهداشـت حرفـه اي    ) اجراي ( تهیه و گرد آوري .3

بیمارستان

تدوین شناسنامه بهداشت حرفه اي بیمارستان شامل نقشه جامع بیمارستان و مکان یابی واحدها ، تهیه لیست کلیه مشـاغل  .4

موجود ، شناسایی و گرد آوري فرآیندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهاي بیمارستانی ، تهیه لیست کلیـه پرسـنل   

نکاران و کلیه کارآموزان و کارورزانرسمی ، پیمانی ، قراردادي و پیما

شناسایی ، اندازه گیري و ارزشیابی کلیه عوامل ( برنامه ریزي براي اجراي ارزیابی ریسک کلیه مشاغل و تحلیل نتایج ارزیابی .5

و تهیه گزارش) زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار

بـا  )  ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفـه اي و طـب کـار   ( انتخاب و عملکرد پیمانکاران  نظارت و ارزیابی به منظور.6

واحد مربوطه در بیمارستان و تهیه گزارش

تهیه و تعیین برنامه ها و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شـده و اقـدام جهـت    .7

بازنگري ها آنها

بازرسی روتین از واحدها و بخشهاي بیمارستانی  بر اساس سطح ریسک آنهـا و چـک   ) پایش و نظارت ( امه و اجراي تهیه برن.8

لیست مربوطه و تهیه گزارش براي واحدهاي ذیربط براي پیگیري و اجرا

پیگیـري  برنامه ریزي و تشکیل کمیته حفاظت فنی بهداشت کار با همکاري سایر اعضاي مصـوب ، تهیـه صـورت جلسـات ،     .9

صورت جلسات مطابق آئین نامه مربوطه و ارسال یک نسخه صورت جلسـات بـه مراجـع قـانونی شـامل ادارات کـار و مراکـز        

بهداشت مربوطه 

انجام نیاز سنجی آموزشی ساالنه از کلیه پرسنل بیمارستان و تهیه و تعیین برنامه آموزشی به طرق مختلف و مورد نیاز.10

شیابی مستمر و مصوب براي کلیه شاغلین بیمارستان با همکاري واحد آموزش بیمارستان اجراي برنامه آموزشی و ارز.11

همکاري در تدوین و اجراي برنامه مدیریت بحران و بالیا و شرکت در کمیته هاي مرتبط در بیمارستان.12

برنامه ریزي و اقدام براي کمیته کتابچه سالمت شغلی و بهداشت حرفه اي.13

 MSDSشناسایی و ارزیابی موادش شیمیایی موجـود و تهیـه   ( اقدام جهت استقرار و راهبري سیستم مدریت موادشیمیایی .14

کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکان ها و آموزش کلیه موارد بـه شـاغلین در معـرض در کلیـه مراحـل      

کنترل آلودگی محیط کار ، پرسنل و محیط زیستبه منظور ) انبارش و نگهداري ، مصرف و دفع بهداشتی

همکاري با بازرسین بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت ، معاونت یا شبکه هاي بهداشتی درمانی.15

و تشکیل پرونده سـالمت  ) قبل از استخدام ، دوره اي و اختصاصی ( برنامه ریزي براي اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی .16

شاغلین

آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصالحی و ارائه گزارشاقدام جهت .17

  م در رعایت مقررات واحد بهداشت حرفه اي ومطابق با آئین نامه ایمنی امورپیمانکاريانظارت برعقد قرارداد باپیمانکاران والز.18
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گزارش دهی وحـوادث و بیمـاري هـاي ناشـی از کـار و      

. . .)مراکز بهداشتی درمانی ، اداره کار ، تامین اجتماعی و 

تعیین و نظارت بر نصب تابلو ها و عالئم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهاي اطالع رسانی و آموزشـی بهداشـت حرفـه اي در    

تعیین نوع وسایل حفاظت فردي متناسب هر شغل بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاري و نظـارت بـر کیفیـت آنهـا     

براساس فرایند انتخاب و خرید با واحد مربوطه،آموزش و نظارت بر استفاده مسـتمر و نگهـداري صـحیح از وسـایل حفاظـت      

دات شاغلین در زمینه مسائل بهداشت حرفه اي و طب کار بر اساس فراینـد تـدوین   

برنامه ریزي براي طراحی و استقرار سیستم هاي مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اسـاس سیاسـت هـا و اهـداف     

مراجع ذي صالحدرمانی و سایر شبکه ها ومراکز بهداشتی

در پیشبرد اهداف واحد. . .) 

هاي واحد و مستند سازي آنهـا و اقـدام    برنامه ریزي و اقدام به منظور بروز رسانی اطالعات و دستورالعمل هاي و چک لیست

همکاري در تدوین و اجراي سیستم پیشنهادها و نظام تشویق و تنبیه در زمینه اجراي دستورالعمل هاي بهداشت  حرفـه اي  

هاي اصالحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کـاهش بیمـاري هـا و    

. . .)اختالالت عضالنی اسکلتی، استرس شغلی ، نوبت کاري و 

مه بهداشـت  قانون مدیریت پسماندها ، برنا 

شناسایی ، ارزیابی و کنترل مخاطرات پرتوهاي زیان آور در کلیـه محـیط هـاي کـاري و تهیـه روش هـاي اجرایـی        

      ، ارگونومی ، روشنایی ، صـدا ، ایمنـی ، شـیمیایی و سـایر برنامـه هـاي مـرتبط بـا بهداشـت          

همکاري براي اجراي برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور بر اساس برنامه هاي مدیریت بیمارستان

  ـ آشنایی و شناخت استانداردهاي بهداشتی در زمینه هاي مختلف از جهات کاربردي در سطح بیمارستان 

  ح کل بیمارستان ـ توانائی ترویج فرهنگ بهداشت فردي و حرفه اي از طریق آموزش به صور مختلف و ارائه آن در سط

  ـ توانائی شناسائی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل فیزیکی ، عوامل شیمیائی ، عوامل ارگونومیکی و عوامل بیولوژیکی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

گزارش دهی وحـوادث و بیمـاري هـاي ناشـی از کـار و       همکاري براي ایجاد ، اجرا و نظارت بر فرایند ثبت ، بررسی ، آنالیز و

مراکز بهداشتی درمانی ، اداره کار ، تامین اجتماعی و (ارسال گزارش الزم و به موقع به مراجع ذیریط 

تعیین و نظارت بر نصب تابلو ها و عالئم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهاي اطالع رسانی و آموزشـی بهداشـت حرفـه اي در    

تعیین نوع وسایل حفاظت فردي متناسب هر شغل بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاري و نظـارت بـر کیفیـت آنهـا     

براساس فرایند انتخاب و خرید با واحد مربوطه،آموزش و نظارت بر استفاده مسـتمر و نگهـداري صـحیح از وسـایل حفاظـت      

دات شاغلین در زمینه مسائل بهداشت حرفه اي و طب کار بر اساس فراینـد تـدوین   رسیدگی به شکایات ، انتقادات و پیشنها

شده توسط کمیته حفاظت فنی و بهداشت

برنامه ریزي براي طراحی و استقرار سیستم هاي مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اسـاس سیاسـت هـا و اهـداف     

مدیریت ارشد بیمارستان

شبکه ها ومراکز بهداشتی/موقع آمار واطالعات مورد نیاز معاونت به آنالیز وارسال

. . .) کنترل عفونت ، بهداشت محیط و (همکاري و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط 

برنامه ریزي و اقدام به منظور بروز رسانی اطالعات و دستورالعمل هاي و چک لیست

همکاري در تدوین و اجراي سیستم پیشنهادها و نظام تشویق و تنبیه در زمینه اجراي دستورالعمل هاي بهداشت  حرفـه اي  

ریاست و یا سایر سرپرستان

هاي اصالحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کـاهش بیمـاري هـا و     برنامه ریزي براي اجرا و تعیین اقدامات ، اهداف و برنامه

اختالالت عضالنی اسکلتی، استرس شغلی ، نوبت کاري و (حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستان ها 

 5ماده : برنامه ریزي براي اجراي و نظارت بر برنامه هاي بهداشت حرفه اي شامل 

شناسایی ، ارزیابی و کنترل مخاطرات پرتوهاي زیان آور در کلیـه محـیط هـاي کـاري و تهیـه روش هـاي اجرایـی        

، ارگونومی ، روشنایی ، صـدا ، ایمنـی ، شـیمیایی و سـایر برنامـه هـاي مـرتبط بـا بهداشـت          ) مراقبت از کارکنان در معرض

ت و یا دانشگاه ابالغ می شودحرفه اي که از طریق وزارت بهداش

همکاري براي اجراي برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور بر اساس برنامه هاي مدیریت بیمارستان

  .انجام سایر امور محوله که توسط مافوق ارجاع می شود

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی و شناخت استانداردهاي بهداشتی در زمینه هاي مختلف از جهات کاربردي در سطح بیمارستان 

  ـ توانائی تامین بهداشت حرفه اي و فردي و اجتماعی بر مبناي علم بهداشت و پیشگیري

ـ توانائی ترویج فرهنگ بهداشت فردي و حرفه اي از طریق آموزش به صور مختلف و ارائه آن در سط

ـ توانائی شناسائی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل فیزیکی ، عوامل شیمیائی ، عوامل ارگونومیکی و عوامل بیولوژیکی

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    ناصري نیادکتر    درمانمدیر 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

همکاري براي ایجاد ، اجرا و نظارت بر فرایند ثبت ، بررسی ، آنالیز و.19

ارسال گزارش الزم و به موقع به مراجع ذیریط 

تعیین و نظارت بر نصب تابلو ها و عالئم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهاي اطالع رسانی و آموزشـی بهداشـت حرفـه اي در    .20

مارستانبی

تعیین نوع وسایل حفاظت فردي متناسب هر شغل بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاري و نظـارت بـر کیفیـت آنهـا     .21

براساس فرایند انتخاب و خرید با واحد مربوطه،آموزش و نظارت بر استفاده مسـتمر و نگهـداري صـحیح از وسـایل حفاظـت      

فردي

رسیدگی به شکایات ، انتقادات و پیشنها.22

شده توسط کمیته حفاظت فنی و بهداشت

برنامه ریزي براي طراحی و استقرار سیستم هاي مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اسـاس سیاسـت هـا و اهـداف     .23

مدیریت ارشد بیمارستان

آنالیز وارسال جمع آوري،.24

همکاري و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط .25

برنامه ریزي و اقدام به منظور بروز رسانی اطالعات و دستورالعمل هاي و چک لیست.26

جهت بازنگري آنها

همکاري در تدوین و اجراي سیستم پیشنهادها و نظام تشویق و تنبیه در زمینه اجراي دستورالعمل هاي بهداشت  حرفـه اي  .27

ریاست و یا سایر سرپرستان/ از طریق مدیریت 

برنامه ریزي براي اجرا و تعیین اقدامات ، اهداف و برنامه.28

حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستان ها 

برنامه ریزي براي اجراي و نظارت بر برنامه هاي بهداشت حرفه اي شامل .29

شناسایی ، ارزیابی و کنترل مخاطرات پرتوهاي زیان آور در کلیـه محـیط هـاي کـاري و تهیـه روش هـاي اجرایـی        ( پرتوها 

مراقبت از کارکنان در معرض

حرفه اي که از طریق وزارت بهداش

همکاري براي اجراي برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور بر اساس برنامه هاي مدیریت بیمارستان.30

انجام سایر امور محوله که توسط مافوق ارجاع می شود.  31

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی و شناخت استانداردهاي بهداشتی در زمینه هاي مختلف از جهات کاربردي در سطح بیمارستان 

ـ توانائی تامین بهداشت حرفه اي و فردي و اجتماعی بر مبناي علم بهداشت و پیشگیري

ـ توانائی ترویج فرهنگ بهداشت فردي و حرفه اي از طریق آموزش به صور مختلف و ارائه آن در سط

ـ توانائی شناسائی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل فیزیکی ، عوامل شیمیائی ، عوامل ارگونومیکی و عوامل بیولوژیکی

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   خدمات کامپیوتري : واحد سازمانی   مسئول خدمات کامپیوتري: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس کامپیوتر: سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

  کارمند خدمات کامیپوتري   :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  وظایف عمومی 

شناسنامه نرم افزارهاي موجود بـه منظـور    تجهیزات شبکه وتهیه و به روز نگاه داشتن ، شناسنامه تجهیزات رایانه اي ،  -1

  ساماندهی اطالعات تجهیزات موجوددر واحدها

  در قالب فرم هاي تدوین شده به مسئول مربوطه)سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه(ارسال گزارش فعالیت هاي انجام شده  -2

  انجام مراحل کارشناسی فنی خرید و تایید فاکتورهاي خرید  -3

  حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مدیریت -4

  ...اعالم نیازهاي آموزشی به مدیریت و ارتقا سطح علمی و عملی با گرفتن آموزشهاي الزم و -5

           از تکنولوژیهاي جدید جهانینگهداشتن اطالعات فنی و اطالع جهت به روزICTبازدید از سایتهاي خبري -6

  

  وظایف در حوزه سخت افزار

  :نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه اي

  دریافت یا تکمیل فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه اي -1

  نیازبررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه اي و تایید ، یا عدم تایید  -2

  طبق مشخصات ارائه شده  مورد نیازتهیه لیست تجهیزات -3

تاییـد  ( تایید فاکتورها از نظر فنی و مطابقت با لیست تجهیزات و بررسی قیمت و اعالم نظر احتمالی در زمینه قیمت هـا   -4

  )قیمت بر عهده کارپرداز می باشد 

  لیست تهیه شده وفاکتور تایید شده بررسی فنی قطعات و گارانتی هاي ارائه شده و مطابقت با-5

  :فرآیند تعمیرات

  بر روي رایانه هاي موجود در واحدها... نصب سیستم عامل ها ونرم افزارهاي جانبی ،آنتی ویروس و -1

هاي داده شدهتشخیص عیوب سخت افزاري سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش -2

بـه شـرکت هـاي خصوصـی وکنتـرل کیفیـت       ) چاپگر : مانند ( نیاز به تعمیر دارند نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که  -3

  تعمیر تجهیزات

        نظارت بر فعالیت شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد از طریق چک لیست هاي نظارتی -تبصره 

  

  وظایف در حوزه شبکه

  براساس استانداردهاي فن آوري اطالعات وارتباطاتPassiveوActiveنگهداري صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از -1

  تهیه مستندات جامع شبکه بر اساس استاندارد مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات - 2

    Activeآگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات -3

  و اینترنتآگاهی کامل از نحوه ارتباط مرکز تا ساختمان مرکزي و دسترسی به شبکه اینترانت  - 4

  آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و برخورد با مشکالت احتمالی - 5
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  حفظ ، نگهداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود

  ... )وکارت شبکه وIP(کلیه سیستمهاي کامپیوتري موجود در مرکز مربوطه

          مطلع بودن از انجام هرگونه عملیات عمرانی و تالش جهت حفظ و نگهداري تجهیزات شبکه

  سیستم

  در خصوص عقد قراردادهاي پشتیبانی نرم افزارها

  )نرم افزار مورد تقاضاانتظارات واحد از

در حد آمـوزش هـاي   ... ) مانند حضور وغیاب و دستگاه تایمکس 

  نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پیگیري مناسب تر مسائل مربوطه

  از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشیو آنها

                                                                  

(  

FTP,FTP2حجم،downLoad   و نرم افزارهاي

  ADSLواحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتایید نیاز فرمدرخواست ویا شخصییااشتراك خطوط

  ـ آشنایی با مفاهیم داده پردازي و سیستم هاي عامل و طرز کار دستگاه هاي کامپیوتر و ثبت و وارد کردن اطالعات 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

حفظ ، نگهداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود

  و نیازهااز هرگونه تغییر ، تحولرئیس بیمارستان 

کلیه سیستمهاي کامپیوتري موجود در مرکز مربوطها ي  عیب یابی و رفع مشکل شبکه

مطلع بودن از انجام هرگونه عملیات عمرانی و تالش جهت حفظ و نگهداري تجهیزات شبکه

سیستمپیگیري و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکالت نرم افزاري و بهبود 

  مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایند ها

در خصوص عقد قراردادهاي پشتیبانی نرم افزارها ریاست بیمارستان

انتظارات واحد ازتهیه ، تنظیم و مستند سازي نیازمند ها(

مانند حضور وغیاب و دستگاه تایمکس ( افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه

نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پیگیري مناسب تر مسائل مربوطه) حیطه و نوع فعالیت هاي تحت پوشش

Backup(نظارت و پیگیري روند تهیه فایل پشتیبان  data(از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشیو آنها

  تایید اتمام کار پروژه ها و یا فاکتور هاي نرم افزاري

                                                                   مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاري

)از طریق بازدید از سایتهاي متفاوت ( آشنایی با استاندارد هاي تهیه وب سایت 

  ... )اخبار و اطالعیه و ( به روز نگه داشتن مطالب وب سایت

                                                                              

VPNوDial-up  و استفاده از امکانات اینترنتFTP,FTP2

  هاي سیستم جهت اتصال به اینترنت

واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتایید نیاز فرمدرخواست ویا شخصییااشتراك خطوط

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با مفاهیم داده پردازي و سیستم هاي عامل و طرز کار دستگاه هاي کامپیوتر و ثبت و وارد کردن اطالعات 

  ـ شناخت انواع اطالعات ورودي قابل قبول و دستورالعمل هاي مربوطه 

  ـ توانائی کنترل اطالعات ورودي و خروجی 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

    ناصري نیا  دکتر    مدیر درمان

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

حفظ ، نگهداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود -  6

رئیس بیمارستان مطلع نمودن  -  7

عیب یابی و رفع مشکل شبکه -  8

مطلع بودن از انجام هرگونه عملیات عمرانی و تالش جهت حفظ و نگهداري تجهیزات شبکه -  9
  

  وظایف در حوزه نرم افزار

پیگیري و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکالت نرم افزاري و بهبود  -  1

مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایند ها -  2

ریاست بیمارستانهماهنگی با  - 3

RFPهمکاري در تهیه - 4

افزار ها و سخت افزارهاي مربوطهآشنایی فنی با نرم  - 5

  داده شده

حیطه و نوع فعالیت هاي تحت پوشش(آگاهی ازکلیات - 6

نظارت و پیگیري روند تهیه فایل پشتیبان  - 7

تایید اتمام کار پروژه ها و یا فاکتور هاي نرم افزاري - 8

مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاري -  9
  

  وظایف در حوزه وب سایت

آشنایی با استاندارد هاي تهیه وب سایت  -  1

به روز نگه داشتن مطالب وب سایت -2

  

                                                                            وظایف در حوزه اینترنت

VPNنآشنایی بانحوه ساخت -1

  جانبی

هاي سیستم جهت اتصال به اینترنتerrorشناسایی -  2

واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتایید نیاز فرمدرخواست ویا شخصییااشتراك خطوطراهنمایی کاربران - 3

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با مفاهیم داده پردازي و سیستم هاي عامل و طرز کار دستگاه هاي کامپیوتر و ثبت و وارد کردن اطالعات 

ـ شناخت انواع اطالعات ورودي قابل قبول و دستورالعمل هاي مربوطه 

ـ توانائی کنترل اطالعات ورودي و خروجی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر درمان  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   خدمات کامپیوتري : واحد سازمانی   کارمندخدمات کامپیوتري: عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال یک: تجربه مورد نیاز   دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان ، مسئول خدمات کامپیوتري:  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

  ــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  

  وظایف عمومی 

شناسنامه نرم افزارهاي موجود بـه منظـور    تهیه و به روز نگاه داشتن ، شناسنامه تجهیزات رایانه اي ، تجهیزات شبکه و -1

  ساماندهی اطالعات تجهیزات موجوددر واحدها

  در قالب فرم هاي تدوین شده به مسئول مربوطه)افزار ،نرم افزار ،شبکهسخت (ارسال گزارش فعالیت هاي انجام شده  -2

  انجام مراحل کارشناسی فنی خرید و تایید فاکتورهاي خرید  -3

  حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مدیریت -4

           از تکنولوژیهاي جدید جهانیو اطالع جهت به روز نگهداشتن اطالعات فنیICTبازدید از سایتهاي خبري -5

  

  وظایف در حوزه سخت افزار

  :نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه اي

  دریافت یا تکمیل فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه اي -1

  بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه اي و تایید ، یا عدم تایید نیاز -2

  طبق مشخصات ارائه شده  مورد نیازتهیه لیست تجهیزات -3

تاییـد  ( تایید فاکتورها از نظر فنی و مطابقت با لیست تجهیزات و بررسی قیمت و اعالم نظر احتمالی در زمینه قیمت هـا   -4

  )قیمت بر عهده کارپرداز می باشد 

  یه شده وفاکتور تایید شدهبررسی فنی قطعات و گارانتی هاي ارائه شده و مطابقت با لیست ته-5

  :فرآیند تعمیرات

  بر روي رایانه هاي موجود در واحدها... نصب سیستم عامل ها ونرم افزارهاي جانبی ،آنتی ویروس و -1

هاي داده شدهتشخیص عیوب سخت افزاري سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش -2

بـه شـرکت هـاي خصوصـی وکنتـرل کیفیـت       ) چاپگر : مانند ( تعمیر دارند نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که نیاز به  -3

  تعمیر تجهیزات

        نظارت بر فعالیت شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد از طریق چک لیست هاي نظارتی -تبصره 

  

  وظایف در حوزه شبکه

  استانداردهاي فن آوري اطالعات وارتباطاتبراساس PassiveوActiveنگهداري صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از -1

  تهیه مستندات جامع شبکه بر اساس استاندارد مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات - 2

  Activeآگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات - 3
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  اینترنتآگاهی کامل از نحوه ارتباط مرکز تا ساختمان مرکزي و دسترسی به شبکه اینترانت و 

  حفظ ، نگهداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود

  ... )وکارت شبکه وIP(ي کلیه سیستمهاي کامپیوتري موجود در مرکز مربوطه

          مطلع بودن از انجام هرگونه عملیات عمرانی و تالش جهت حفظ و نگهداري تجهیزات شبکه

  سیستم

  )نرم افزار مورد تقاضاانتظارات واحد از

در حد آمـوزش هـاي   ... ) مانند حضور وغیاب و دستگاه تایمکس 

  نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پیگیري مناسب تر مسائل مربوطه

  از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشیو آنها

                                         

(  

FTP,FTP2حجم،downLoad   و نرم افزارهاي

  ADSLواحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتایید نیاز فرمدرخواست ویا شخصییااشتراك خطوط

  ـ آشنایی با مفاهیم داده پردازي و سیستم هاي عامل و طرز کار دستگاه هاي کامپیوتر و ثبت و وارد کردن اطالعات 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

آگاهی کامل از نحوه ارتباط مرکز تا ساختمان مرکزي و دسترسی به شبکه اینترانت و 

  آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و برخورد با مشکالت احتمالی

حفظ ، نگهداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود

  و نیازهااز هرگونه تغییر ، تحولمسئول خدمات کامپیوتري 

ي کلیه سیستمهاي کامپیوتري موجود در مرکز مربوطها  عیب یابی و رفع مشکل شبکه

مطلع بودن از انجام هرگونه عملیات عمرانی و تالش جهت حفظ و نگهداري تجهیزات شبکه

سیستمپیگیري و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکالت نرم افزاري و بهبود 

انتظارات واحد ازتهیه ، تنظیم و مستند سازي نیازمند ها(

مانند حضور وغیاب و دستگاه تایمکس ( آشنایی فنی با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه

نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پیگیري مناسب تر مسائل مربوطه) فعالیت هاي تحت پوششحیطه و نوع 

از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشیو آنها)Backup data(نظارت و پیگیري روند تهیه فایل پشتیبان 

                                                                   مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاري

)از طریق بازدید از سایتهاي متفاوت ( آشنایی با استاندارد هاي تهیه وب سایت 

  ... )اخبار و اطالعیه و ( به روز نگه داشتن مطالب وب سایت

                                                                              

VPNوDial-up  و استفاده از امکانات اینترنتFTP,FTP2

  هاي سیستم جهت اتصال به اینترنت

واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتایید نیاز فرمدرخواست ویا شخصییااشتراك خطوط

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با مفاهیم داده پردازي و سیستم هاي عامل و طرز کار دستگاه هاي کامپیوتر و ثبت و وارد کردن اطالعات 

  ـ شناخت انواع اطالعات ورودي قابل قبول و دستورالعمل هاي مربوطه 

  ـ توانائی کنترل اطالعات ورودي و خروجی 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول خدمات 

  کامپیوتري
  افشین اژدست

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

آگاهی کامل از نحوه ارتباط مرکز تا ساختمان مرکزي و دسترسی به شبکه اینترانت و  -  4

آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و برخورد با مشکالت احتمالی -  5

حفظ ، نگهداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود -  6

مسئول خدمات کامپیوتري مطلع نمودن  -  7

عیب یابی و رفع مشکل شبکه -  8

مطلع بودن از انجام هرگونه عملیات عمرانی و تالش جهت حفظ و نگهداري تجهیزات شبکه -  9

  

  وظایف در حوزه نرم افزار

پیگیري و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکالت نرم افزاري و بهبود  -  1

RFPهمکاري در تهیه - 2

آشنایی فنی با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه - 3

  داده شده

حیطه و نوع (آگاهی ازکلیات - 4

نظارت و پیگیري روند تهیه فایل پشتیبان  - 5

مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاري -  6

  

  وظایف در حوزه وب سایت

آشنایی با استاندارد هاي تهیه وب سایت  -  1

به روز نگه داشتن مطالب وب سایت -2

  

                                                                            وظایف در حوزه اینترنت

VPNآشنایی بانحوه ساختن -1

  جانبی

هاي سیستم جهت اتصال به اینترنتerrorشناسایی -  2

واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتایید نیاز فرمدرخواست ویا شخصییااشتراك خطوطراهنمایی کاربران - 3

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنایی با مفاهیم داده پردازي و سیستم هاي عامل و طرز کار دستگاه هاي کامپیوتر و ثبت و وارد کردن اطالعات 

ـ شناخت انواع اطالعات ورودي قابل قبول و دستورالعمل هاي مربوطه 

ـ توانائی کنترل اطالعات ورودي و خروجی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول خدمات 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   تغذیه :  واحد سازمانی   کارشناس تغذیه : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   لیسانس تغذیه: سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  ، مسئول فنی بیمارستان جانشین رئیس بیمارستانرئیس بیمارستان ، :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

  پرسنل آشپزخانه  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

پرسـتاري و پزشـکان   تهیه و تنظیم و تدوین برنامه تغذیه بیماران معمولی و بیماران رژیمی با هماهنگی مسـئولین  -1

معالج براي دوره هاي مشخص درمانی در سطح عمومی بیمارستان

بررسی و کنترل لیست هاي غذایی بیماران با هماهنگی مسئولین بخش هـاي مختلـف و نظـر پزشـکان معـالج بـه       -2

منظور تامین و تدارك و ارائه آنها

براي مصارف مقاطع زمانی مختلف به اتفاق مسـئولین  اقدام به تهیه و تدارك انواع مواد غذایی مورد نیاز بیمارستان -3

قسمت هاي مختلف

نظارت و کنترل الزم در مراحل مختلف طبخ به منظور حصول اطمینان از کم و کیفیت مواد غذایی مورد اسـتفاده و  -4

کیفیت طبخ به نحوي که به ارزش غذایی مواد خاللی وارد نشود

د نیاز بیمارستان در مقطع زمانی مشـخص و انطبـاق آن بـا آمـار تعـداد      بررسی و کنترل آمار میزان انواع غذاي مور-5

انواع بیماران با هماهنگی مسئولین ذیربط

اخذ نظر مشورتی مقام مسئول بالفاصل تخصصی و یا پزشکان معالج در مورد انواع غذاهاي رژیمی انواع بیمـاران در  - 6

جهت تهیه رژیم مناسب بهبود روند بیماري

تمهیداتی در جهت لزوم رعایت دقیق رژیم غذایی مورد تجویز پزشک توسط بیماران به جهت هر چه اقدام به اتخاذ -7

موثرتر نمودن رژیم درمانی آنان

تهیه و تنظیم گزارش روند احوال بیماران تحت رژیم غذایی جهت بررسی و مطالعه مقام مسئول بالفاصل تخصصـی  -8

و یا پزشکان معالج

ي کلی براي امور تغذیه علمی بر مبانی علم تغذیـه در جهـت تغذیـه صـحیح و مناسـب      اقدام در تدوین استانداردها-9

بیماران و نهایتاً تسریع در روند بهبود بیماران در بیمارستان

تهیه و تدوین گزارش از مشکالت و معضالت مبتال به در زمینه مسئولیت هاي مترتبـه شـغل مـورد تصـدي جهـت      -10

ارائه به مقام مسئول بالفاصل

نگی و اقدام به اعمال کنترل هاي الزم در قسمت هاي مختلف آشپزخانه و نانوایی و آبدارخانه هـا و انبارهـاي   هماه-11

ذخیره سازي مواد غذایی قبل از مراحل طبخ به منظور حصول اطمینان از صحت جریان امور آنها و تنظیم گـزارش  

موارد قابل تعمیر و اصالح

بیمارستان جهت بررسی مشکالت و اتخاذ تصمیمات الزمشرکت در جلسات رئیس و سایر مسئولین -12

  انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد-13
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  ـ آشنائی و شناخت نسبتاً کافی براي تشخیص تغذیه مناسب انواع بیماران بر اساس مبانی علمی 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کافی با اصول نظري تغذیه 

ـ آشنائی و شناخت نسبتاً کافی براي تشخیص تغذیه مناسب انواع بیماران بر اساس مبانی علمی 

  )با ابعاد متوسط ( ـ آشنائی نسبی با اصول و برنامه ریزي تغذیه در سطح یک بیمارستان 

  ـ مهارت در آموزش و انتقال اطالعات به دیگران اعم از بیماران یا کارکنان 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  یوسف جمالیدکتر    داخلی بیمارستان

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کافی با اصول نظري تغذیه 

ـ آشنائی و شناخت نسبتاً کافی براي تشخیص تغذیه مناسب انواع بیماران بر اساس مبانی علمی 

ـ آشنائی نسبی با اصول و برنامه ریزي تغذیه در سطح یک بیمارستان 

ـ مهارت در آموزش و انتقال اطالعات به دیگران اعم از بیماران یا کارکنان 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

داخلی بیمارستانمدیر   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

تنظیم برنامه روزانه کـار و تقسـیم وظـایف بـین قسـمت هـاي تحـت سرپرسـتی و همـاهنگی و هـدایت و اعمـال                   

هماهنگی و نظارت براي ارائه خـدمات عمـومی در سـطح بیمارسـتان نظیـر تنظیـف و جمـع آوري و دفـع زبالـه و          

جابجائی تخت و بیمار و انتقال دارو و لوازم مورد نیاز بخش ها و جابجائی البسه و ملحفه براي شستشو و همچنـین  

ماهنگی و نظارت براي انجام امور تدارکاتی براي تمام قسمت هاي بیمارستان 

هماهنگی و نظارت و اقدام براي تأمین لوازم و ابزار و مواد مورد نیاز قسمت ها و کارکنان تحت سرپرستی 

مـل و نقـل   تنظیم برنامه واحد نقلیه به منظور ارائه خدمات به موقع به قسمت هاي مختلـف بیمارسـتان اعـم از ح   

نظارت بر امور خیاط خانه و هماهنگی و اقدام الزم جهت تامین مواد و مصالح مورد نیاز این واحد و تامین خـدمات  

مراجعه به ادارات و سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی و پیگیري مسائل مطروحه بیمارستان و ارائه گزارشـات الزم  

ارائه گزارشات الزم از عملکرد و نیازهاي قسمت خدمات و پیگیري جهت تامین به موقع آن 

اي حرفه اي از ناحیه خود و یا مراجع ذیصـالح بـه منظـور ارتقـاء     

  .  انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   مسئول خدمات 

  سال چهار: تجربه مورد نیاز   دیپلم

  رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی بیمارستان 

  ، آشپزخانه ، لباسشوئی ، کلیه پرسنل اوردرلیخیاط خانه ، نقلیه 

تنظیم برنامه روزانه کـار و تقسـیم وظـایف بـین قسـمت هـاي تحـت سرپرسـتی و همـاهنگی و هـدایت و اعمـال                   

هماهنگی و نظارت براي ارائه خـدمات عمـومی در سـطح بیمارسـتان نظیـر تنظیـف و جمـع آوري و دفـع زبالـه و          

جابجائی تخت و بیمار و انتقال دارو و لوازم مورد نیاز بخش ها و جابجائی البسه و ملحفه براي شستشو و همچنـین  

ارائه خدمات آبداري و توزیع غذا در بخش هاي مختلف و نظایر آن 

ماهنگی و نظارت براي انجام امور تدارکاتی براي تمام قسمت هاي بیمارستان 

هماهنگی و نظارت و اقدام براي تأمین لوازم و ابزار و مواد مورد نیاز قسمت ها و کارکنان تحت سرپرستی 

تنظیم برنامه واحد نقلیه به منظور ارائه خدمات به موقع به قسمت هاي مختلـف بیمارسـتان اعـم از ح   

بیمار و یا کادر درمانی و یا ترابري امور تدارکات و خدمات جنبی 

نظارت بر امور خیاط خانه و هماهنگی و اقدام الزم جهت تامین مواد و مصالح مورد نیاز این واحد و تامین خـدمات  

خیاطی در سطح بیمارستان 

نظایر آن نظارت و سرپرستی بر امور خدمات جانبی نظیر باغبانی و بوفه و 

مراجعه به ادارات و سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی و پیگیري مسائل مطروحه بیمارستان و ارائه گزارشـات الزم  

به مقامات مسئول 

ارائه گزارشات الزم از عملکرد و نیازهاي قسمت خدمات و پیگیري جهت تامین به موقع آن 

اي حرفه اي از ناحیه خود و یا مراجع ذیصـالح بـه منظـور ارتقـاء     راهنمائی و آموزش و انتقال اطالعات و مهارت ه

کیفی و کمی خدمات سازمانی مورد انتظار از عوامل تحت سرپرستی 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ توانائی هدایت و کنترل و اعمال نظارت براي انجام وظایف عوامل تحت سرپرستی 

  ـ قابلیت آموزش و راهنمائی کارکنان مربوطه 

  ـ آشنائی کلی با وظایف و ماموریت هاي خدماتی در سطح بیمارستان هاي عمومی 

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  دکتر یوسف جمالی  مدیر داخلی بیمارستان 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول خدمات : عنوان پست 

دیپلم: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی بیمارستان :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

خیاط خانه ، نقلیه پرسنل : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

تنظیم برنامه روزانه کـار و تقسـیم وظـایف بـین قسـمت هـاي تحـت سرپرسـتی و همـاهنگی و هـدایت و اعمـال                   -1

کنترل هاي الزم 

هماهنگی و نظارت براي ارائه خـدمات عمـومی در سـطح بیمارسـتان نظیـر تنظیـف و جمـع آوري و دفـع زبالـه و          -2

جابجائی تخت و بیمار و انتقال دارو و لوازم مورد نیاز بخش ها و جابجائی البسه و ملحفه براي شستشو و همچنـین  

ارائه خدمات آبداري و توزیع غذا در بخش هاي مختلف و نظایر آن 

ماهنگی و نظارت براي انجام امور تدارکاتی براي تمام قسمت هاي بیمارستان ه-3

هماهنگی و نظارت و اقدام براي تأمین لوازم و ابزار و مواد مورد نیاز قسمت ها و کارکنان تحت سرپرستی -4

تنظیم برنامه واحد نقلیه به منظور ارائه خدمات به موقع به قسمت هاي مختلـف بیمارسـتان اعـم از ح   -5

بیمار و یا کادر درمانی و یا ترابري امور تدارکات و خدمات جنبی 

نظارت بر امور خیاط خانه و هماهنگی و اقدام الزم جهت تامین مواد و مصالح مورد نیاز این واحد و تامین خـدمات  - 6

خیاطی در سطح بیمارستان 

نظارت و سرپرستی بر امور خدمات جانبی نظیر باغبانی و بوفه و -7

مراجعه به ادارات و سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی و پیگیري مسائل مطروحه بیمارستان و ارائه گزارشـات الزم  -8

به مقامات مسئول 

ارائه گزارشات الزم از عملکرد و نیازهاي قسمت خدمات و پیگیري جهت تامین به موقع آن  -9

راهنمائی و آموزش و انتقال اطالعات و مهارت ه -10

کیفی و کمی خدمات سازمانی مورد انتظار از عوامل تحت سرپرستی 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد-11

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی هدایت و کنترل و اعمال نظارت براي انجام وظایف عوامل تحت سرپرستی 

ـ قابلیت آموزش و راهنمائی کارکنان مربوطه 

ـ آشنائی کلی با وظایف و ماموریت هاي خدماتی در سطح بیمارستان هاي عمومی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر داخلی بیمارستان   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

169

شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

: تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   اوردرلی  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال دو: تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدایی: سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99:تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول خدمات  :  سطح باالتر 

  اوردرلی  : هـم سطح 

  ــــ  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ها،کمدها و میزهاي کشودار،اتاق هاي قفـل شـده مخصـوص    ـ تمامی مناطق شامل مناطق با دسترسی محدود مانند قفسه 1

  .نگهداري دارو و محوطه هاي انبار باید طوري پاکیزه شوند که تمیزي آنها قابل مشاهده باشد

  .ـ تمام توالتها و حمام ها باید طوري تمیز نگه داشته شوند که تمیزي آنها مشخص شود و بوي بد از آنها خارج نشود2

  .باید از داخل و خارج تمیز شوند ـ جا دستمالی ها3

  .ـ جاي مایع صابون ها باید بعد از هر بار خالی شدن به خوبی شسته و خشک شده و مجدداً از مایع صابون پر شوند4

ـ تمام درب هاي ورودي اعم از درب ورودي بخش ها،اتاق ها،سرویس هاي بهداشتی،تی شوها و آسانسورها به خـوبی تمیـز   5

  .که اي بر روي آنها مشاهده نشودشده و هیچگونه ل

ـ کف تمامی اتاق ها،راهروهاي اصلی و فرعی،سرویس هاي بهداشتی،آسانسورها،تی شوها و راه پلـه هـا بـه گونـه اي تمیـز      6

  .شوند که جرم یا آلودگی در گوشه و کنار آنها مشاهده نشود

  .آنها مشخص باشدـ پرده ها و پرده هاي جداساز باید تمیز نگه داشته شوند و پاکیزگی 7

  .ـ پنجره ها،درب هاي رو به بالکن ها،درب ها و پنجره هاي توري و شیشه ها باید پاکیزه،شفاف و براق نگه داشته شوند8

  .ـ یخچال ها باید بدون برفک،سالم و کامالً تمیز و عاري از هر گونه آلودگی باشند9

  .که با لمس و مشاهده تمیزي آنها مشخص شودـ پاکیزگی دیوارها،سقف ها و هواکش ها باید طوري باشد 10

  .ـ تشک ها،بالش ها و روکش آنها باید به دقت تمیز و بعد از ترخیص هر بیمار ضدعفونی شوند11

  .ـ تخت خوابها،فنرها،اهرمها،پایه هاي تخت خوابها،میزهاي کنار آنها باید مرتب تمیز و ضدعفونی شوند12

.تاق هاي بیمارانـ جا بجایی تخت ها و تشک ها در ا 13

  .ـ تمام تجهیزات و سطوح محیطی ساختمان تمیز شده و پاکیزگی آنها مشخص باشد14

  .ـ ساختمان و حیاط بیمارستان در شرایط مطلوب بوده و نظافت و پاکیزگی آنها حفظ شود15

  .ـ جایگاه موقت نگهداري زباله بصورت روتین و روزانه بعد از تخلیه شسته و ضدعفونی شود16

ـ سطل هاي زباله روزانه و پایان هر شیفت،بعد از برداشتن کیسه نایلونی و قبل از گذاشتن نـایلون جدیـد شسـته و تمیـز     17

  .شوند

  .ـ درب سطل هاي زباله باید حتماً بر روي آنها قرار گرفته و کامالً تمیز باشد18

.ها در محل اتاقک امحاء زباله بیمارستان ـ پر کردن و نصب بر چسب مربوط به زباله هاي بخش ها و توزین زباله 19

.ـ راهنمایی و کنترل عیادت کنندگان در صورت ضرورت و نیاز 20

.ـ نصب بخش نامه ها در تابلوهاي بخش ها و سایر قسمت هاي بیمارستان طبق نظر مقام مسئول 21

.ـ حمل و نقل جنازه از بخش ها به سرد خانه بیمارستان 22

.وازم مورد نیاز بخش ها از انبار و انتقال و تحویل آن به قسمت درخواست کنندهـ تحویل گرفتن ل 23

  .ـ نقل و انتقال و جابجایی وسایل و تجهیزات با رعایت اصول ایمنی 24
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در انجام امور محوله و گزارش به مسـئولین بخـش در مـوارد مواجهـه     

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

.ـ انجام مراقبت هاي الزم براي نگهداري و حفظ وسایل و ملزومات اتاق ها

در انجام امور محوله و گزارش به مسـئولین بخـش در مـوارد مواجهـه     ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردي و بهداشتی 

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با وظایف عمومی شغل مورد تصدي 

  انتقال بیماران به بخش ها و پاراکلینیک ها

  ـ آشنائی با اصول کلی بهداشت در انجام وظایف سازمانی  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ انجام مراقبت هاي الزم براي نگهداري و حفظ وسایل و ملزومات اتاق ها 25

ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردي و بهداشتی   26

  .شغلی

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد 27

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با وظایف عمومی شغل مورد تصدي 

انتقال بیماران به بخش ها و پاراکلینیک ها ـ توانائی نقل و

ـ آشنائی با اصول کلی بهداشت در انجام وظایف سازمانی  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  دریافت سفارشات ودرخواست هاي مختلف انجام کاروهماهنگی واقدام جهت تهیه وتدارك موادووسایل موردنیاز

کارروزانه قسمت وتقسیم وظایف وارجـاع کاربـه عوامـل تحـت سرپرسـتی باتوجـه بـه اولویـت هـاي انجـام           

نظارت وهمکاري دراندازه گیري وبرشکاري وچرخکاري ودوخت انواع البسه وپوشاك مورداسـتفاده دربیمارسـتان وملحفـه    

  کنترل کارهاي ارجاعی به عوامل تحت سرپرستی درمراحل مختلف وارائه راهنمایی هاي الزم

  زمنظارت وهمکاري دردسته کردن سفارشات آماده شده وهماهنگی واقدام جهت تحویل آنهابه انباروارائه آمار وگزارشات ال

  

  رعایت اصول ومقررات حفاظت وایمنی وبهداشت محیط کارونظارت بررعایت آن توسط عوامل تحت سرپرستی

  .ي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  ـ مهارت در انجام کلیه امور خیاطی اعم از برش و دوخت انواع البسه و پرده و ملحفه و غیره 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   مسئول خیاط خانه    

  سه سال  : تجربه مورد نیاز   پایان دوره راهنمایی

  خدمات  مدیر داخلی بیمارستان ، مسئول

دریافت سفارشات ودرخواست هاي مختلف انجام کاروهماهنگی واقدام جهت تهیه وتدارك موادووسایل موردنیاز

کارروزانه قسمت وتقسیم وظایف وارجـاع کاربـه عوامـل تحـت سرپرسـتی باتوجـه بـه اولویـت هـاي انجـام           

  

نظارت وهمکاري دراندازه گیري وبرشکاري وچرخکاري ودوخت انواع البسه وپوشاك مورداسـتفاده دربیمارسـتان وملحفـه    

  روچرخ هاي تحت اختیاروپرده وجزاین ها بااستفاده ازوسایل وابزا

کنترل کارهاي ارجاعی به عوامل تحت سرپرستی درمراحل مختلف وارائه راهنمایی هاي الزم

  نظارت وهمکاري درکارهاي تعمیراتی البسه وپوشاك

نظارت وهمکاري دردسته کردن سفارشات آماده شده وهماهنگی واقدام جهت تحویل آنهابه انباروارائه آمار وگزارشات ال

  نظارت وهمکاري درانجام سرویس ها ورفع اشکاالت چرخ ها ووسایل ابزار خیاطی

  رسیدگی به امورپرسنلی کارکنان تحت سرپرستی

رعایت اصول ومقررات حفاظت وایمنی وبهداشت محیط کارونظارت بررعایت آن توسط عوامل تحت سرپرستی

ي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیت ها

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ مهارت در انجام کلیه امور خیاطی اعم از برش و دوخت انواع البسه و پرده و ملحفه و غیره 

  ـ توانائی رفع اشکاالت نسبتاً پیچیده چرخ هاي خیاطی 

  

  ـ اشنائی با اصول بهداشت محیط کار  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول خیاط خانه     : عنوان پست 

پایان دوره راهنمایی: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر داخلی بیمارستان ، مسئول:  سطح باالتر 

  ــــ : هـم سطح 

  خیاط:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

دریافت سفارشات ودرخواست هاي مختلف انجام کاروهماهنگی واقدام جهت تهیه وتدارك موادووسایل موردنیاز-1

کارروزانه قسمت وتقسیم وظایف وارجـاع کاربـه عوامـل تحـت سرپرسـتی باتوجـه بـه اولویـت هـاي انجـام            تنظیم برنامه-2

  کارومهارت ها وقابلیت آنان

نظارت وهمکاري دراندازه گیري وبرشکاري وچرخکاري ودوخت انواع البسه وپوشاك مورداسـتفاده دربیمارسـتان وملحفـه    -3

وپرده وجزاین ها بااستفاده ازوسایل وابزا

کنترل کارهاي ارجاعی به عوامل تحت سرپرستی درمراحل مختلف وارائه راهنمایی هاي الزم-4

نظارت وهمکاري درکارهاي تعمیراتی البسه وپوشاك-5

نظارت وهمکاري دردسته کردن سفارشات آماده شده وهماهنگی واقدام جهت تحویل آنهابه انباروارائه آمار وگزارشات ال-6

نظارت وهمکاري درانجام سرویس ها ورفع اشکاالت چرخ ها ووسایل ابزار خیاطی-7

رسیدگی به امورپرسنلی کارکنان تحت سرپرستی-8

رعایت اصول ومقررات حفاظت وایمنی وبهداشت محیط کارونظارت بررعایت آن توسط عوامل تحت سرپرستی-9

انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیت ها-10

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ مهارت در انجام کلیه امور خیاطی اعم از برش و دوخت انواع البسه و پرده و ملحفه و غیره 

ـ توانائی رفع اشکاالت نسبتاً پیچیده چرخ هاي خیاطی 

  ـ آشنائی با اصول سرپرستی 

ـ اشنائی با اصول بهداشت محیط کار  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

انجام امورخیاطی بیمارستان طبق نظر و دستور مافوق شامل برش انواع پارچه و دوخت انواع البسه مورد نیـاز بیمارسـتان   

البسه بیمارسـتان از  شامل کت و شلوار و روپوش و شلوار ، روپوش کادر پرستاري و پزشکان و البسه کادر اداري و خدماتی و 

نوزاد تا بزرگساالن مرد یا زن و نیز دوخت انواع پرده و ملحفه هاي مختلف و لباس هاي مصارف ویژه نظیر البسـه مخصـوص   

  آنها جهت تحویل به انبار

  انجام امورتعمیرات البسه و پرده و ملحفه و سایرامور خیاطی و وصالی و نصابی و غیره طبق دستور مافوق

  انجام سرویس و روغن کاري چرخها و رفع معایب جزئی آنها و هماهنگی براي انجام تعمیرات کلی، اساسی الزم

واع اقالم و مـواد مـورد نیـاز خیـاطی و تحویـل آن از انبـار و همچنـین  تحویـل دادن         

  .نب مافوق ارجاع گردد

  ـ مهارت در انجام کلیه امور خیاطی اعم از برش و دوخت انواع البسه و پرده و ملحفه و غیره 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی 

1   دو سال  : تجربه مورد نیاز   پایان دوره راهنمایی

  مسئول خیاط خانه مسئول خدمات ،

انجام امورخیاطی بیمارستان طبق نظر و دستور مافوق شامل برش انواع پارچه و دوخت انواع البسه مورد نیـاز بیمارسـتان   

شامل کت و شلوار و روپوش و شلوار ، روپوش کادر پرستاري و پزشکان و البسه کادر اداري و خدماتی و 

نوزاد تا بزرگساالن مرد یا زن و نیز دوخت انواع پرده و ملحفه هاي مختلف و لباس هاي مصارف ویژه نظیر البسـه مخصـوص   

  اطاق عمل و بخش هاي مختلف بیمارستان و کاله و دستکش و ماسک و غیره

آنها جهت تحویل به انبار اطوکشی لباس هاي دوخته شده و کنترل موارد دوخته شده  و بسته بندي

انجام امورتعمیرات البسه و پرده و ملحفه و سایرامور خیاطی و وصالی و نصابی و غیره طبق دستور مافوق

انجام سرویس و روغن کاري چرخها و رفع معایب جزئی آنها و هماهنگی براي انجام تعمیرات کلی، اساسی الزم

واع اقالم و مـواد مـورد نیـاز خیـاطی و تحویـل آن از انبـار و همچنـین  تحویـل دادن         پیش بینی و برآورد و درخواست ان

  کارهاي انجام شده به انبار وارائه آمار و گزارشات الزم به مافوق

  رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار

نب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که درحدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جا

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ مهارت در انجام کلیه امور خیاطی اعم از برش و دوخت انواع البسه و پرده و ملحفه و غیره 

  ـ توانائی رفع اشکاالت جزئی چرخ هاي خیاطی و نیز سرویس به موقع آنها 

  ـ توانائی تشخیص پارچه مناسب براي دوخت هاي مختلف و مصارف گوناگون  

  ـ اشنائی با اصول ایمنی و بهداشت محیط کار  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  خیاط   : عنوان پست 

پایان دوره راهنمایی: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ،:  سطح باالتر 

  خیاط : هـم سطح 

  ــــ  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

انجام امورخیاطی بیمارستان طبق نظر و دستور مافوق شامل برش انواع پارچه و دوخت انواع البسه مورد نیـاز بیمارسـتان    -1

شامل کت و شلوار و روپوش و شلوار ، روپوش کادر پرستاري و پزشکان و البسه کادر اداري و خدماتی و 

نوزاد تا بزرگساالن مرد یا زن و نیز دوخت انواع پرده و ملحفه هاي مختلف و لباس هاي مصارف ویژه نظیر البسـه مخصـوص   

اطاق عمل و بخش هاي مختلف بیمارستان و کاله و دستکش و ماسک و غیره

اطوکشی لباس هاي دوخته شده و کنترل موارد دوخته شده  و بسته بندي -2

انجام امورتعمیرات البسه و پرده و ملحفه و سایرامور خیاطی و وصالی و نصابی و غیره طبق دستور مافوق -3

انجام سرویس و روغن کاري چرخها و رفع معایب جزئی آنها و هماهنگی براي انجام تعمیرات کلی، اساسی الزم -4

پیش بینی و برآورد و درخواست ان -5

کارهاي انجام شده به انبار وارائه آمار و گزارشات الزم به مافوق

  نظافت محل کار -6

رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار -7

انجام سایر اموري که درحدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جا -8

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ مهارت در انجام کلیه امور خیاطی اعم از برش و دوخت انواع البسه و پرده و ملحفه و غیره 

ـ توانائی رفع اشکاالت جزئی چرخ هاي خیاطی و نیز سرویس به موقع آنها 

ـ توانائی تشخیص پارچه مناسب براي دوخت هاي مختلف و مصارف گوناگون  

ـ اشنائی با اصول ایمنی و بهداشت محیط کار  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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کنترل و بازدید کلیه دستگاه هاي لباسشویی ، خشک کـن ، آبگیـر و اطوکشـی و غلطـک بـه منظورحصـول اطمینـان از        

تنظیم برنامه و تقسیم کار و تعیین وظایف روزانه و راهنمایی عوامل تحت سرپرستی درطول هرشیفت کار به منظور ارائـه  

طه جهـت شستشـو   هماهنگی و اقدام براي انتقال البسه و ملحفه هاي آلوده و کثیف از بخش هاي مختلف به قسمت مربو

مراقبت و کنترل در جهت انجام نظافت قسمت هاي مختلف رختشویخانه و اطوکشی و همینطـور نظافـت و پـاك کـردن     

  ماشین ها و دستگاه هاي مختلف قسمت مربوطه با استفاده ازمواد پاك کننده،ضدعفونی کننده وسفید کننده

  رفع اشکال حرفه اي شاغالن رختشویخانه و اطوکش با هماهنگی و کمک سایر مسئولین ذیربط

انجـام بـه موقـع تعمیـرات     دستگاه هاي مختلـف قسـمت متبـوع و    

البردن عمر استهالك ماشین هـاي  اساسی و تعویض قطعات فرسوده ، خراب ، کمک و مساعدت مسئولین ذیربط به منظور با

  .کمک درانجام کار قسمت اعم از رختشویی و اطوکشی در زمان نبودن متصدیان مربوطه

پیش بینی و برآورد میزان نیاز قسمت به مواد پاك کننده ، ضدعفونی کننده و هماهنگی براي تهیه و تـدارك و خریـد و   

تنظیم گزارش کارماهانه کارکنان قسمت به مسئول باالتر ونیز هماهنگی براي انجام اموراداري همکاران توسط مسـئولین  

  .ارجاع گرددانجام سایر اموري که درحدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده ازجانب مافوق 

  ـ آشنائی با تقسیم کار و اصول سرپرستی و کنترل کمی و کیفی فعالیت هاي قسمت متبوع 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   مسئول رختشوي خانه و اطوکشی

1   دو سال  : تجربه مورد نیاز   پایان دوره راهنمایی

  

  رختشوي ، اطوکش ، رختشوي و اطوکش 

کنترل و بازدید کلیه دستگاه هاي لباسشویی ، خشک کـن ، آبگیـر و اطوکشـی و غلطـک بـه منظورحصـول اطمینـان از        

تنظیم برنامه و تقسیم کار و تعیین وظایف روزانه و راهنمایی عوامل تحت سرپرستی درطول هرشیفت کار به منظور ارائـه  

  خدمات مطلوب از جهات کمی و کیفی در قسمت متبوع

هماهنگی و اقدام براي انتقال البسه و ملحفه هاي آلوده و کثیف از بخش هاي مختلف به قسمت مربو

  و اطوکشی ، ضدعفونی و بازگرداندن آنها

مراقبت و کنترل در جهت انجام نظافت قسمت هاي مختلف رختشویخانه و اطوکشی و همینطـور نظافـت و پـاك کـردن     

ماشین ها و دستگاه هاي مختلف قسمت مربوطه با استفاده ازمواد پاك کننده،ضدعفونی کننده وسفید کننده

رفع اشکال حرفه اي شاغالن رختشویخانه و اطوکش با هماهنگی و کمک سایر مسئولین ذیربط

دستگاه هاي مختلـف قسـمت متبـوع و    هماهنگی و اقدام براي انجام سرویس هاي الزم روي 

اساسی و تعویض قطعات فرسوده ، خراب ، کمک و مساعدت مسئولین ذیربط به منظور با

کمک درانجام کار قسمت اعم از رختشویی و اطوکشی در زمان نبودن متصدیان مربوطه

پیش بینی و برآورد میزان نیاز قسمت به مواد پاك کننده ، ضدعفونی کننده و هماهنگی براي تهیه و تـدارك و خریـد و   

  .ک هفتهتحویل گرفتن آنها براي مصارف ی

تنظیم گزارش کارماهانه کارکنان قسمت به مسئول باالتر ونیز هماهنگی براي انجام اموراداري همکاران توسط مسـئولین  

  نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار

انجام سایر اموري که درحدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده ازجانب مافوق 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با کاربرد و نگهداري ماشین هاي لباسشوئی و اطوکشی 

ـ آشنائی با تقسیم کار و اصول سرپرستی و کنترل کمی و کیفی فعالیت هاي قسمت متبوع 

  ـ آشنائی با مقررات و روش هاي ایمنی و بهداشت محیط   

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول رختشوي خانه و اطوکشی: عنوان پست 

پایان دوره راهنمایی: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول خدمات:  سطح باالتر 

  ـــــ : هـم سطح 

رختشوي ، اطوکش ، رختشوي و اطوکش :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

کنترل و بازدید کلیه دستگاه هاي لباسشویی ، خشک کـن ، آبگیـر و اطوکشـی و غلطـک بـه منظورحصـول اطمینـان از         -1

  .کار آنهاصحت 

تنظیم برنامه و تقسیم کار و تعیین وظایف روزانه و راهنمایی عوامل تحت سرپرستی درطول هرشیفت کار به منظور ارائـه   -2

خدمات مطلوب از جهات کمی و کیفی در قسمت متبوع

هماهنگی و اقدام براي انتقال البسه و ملحفه هاي آلوده و کثیف از بخش هاي مختلف به قسمت مربو -3

و اطوکشی ، ضدعفونی و بازگرداندن آنها

مراقبت و کنترل در جهت انجام نظافت قسمت هاي مختلف رختشویخانه و اطوکشی و همینطـور نظافـت و پـاك کـردن      -4

ماشین ها و دستگاه هاي مختلف قسمت مربوطه با استفاده ازمواد پاك کننده،ضدعفونی کننده وسفید کننده

رفع اشکال حرفه اي شاغالن رختشویخانه و اطوکش با هماهنگی و کمک سایر مسئولین ذیربط راهنمایی و -5

هماهنگی و اقدام براي انجام سرویس هاي الزم روي  -6

اساسی و تعویض قطعات فرسوده ، خراب ، کمک و مساعدت مسئولین ذیربط به منظور با

  .مختلف قسمت

کمک درانجام کار قسمت اعم از رختشویی و اطوکشی در زمان نبودن متصدیان مربوطه -7

پیش بینی و برآورد میزان نیاز قسمت به مواد پاك کننده ، ضدعفونی کننده و هماهنگی براي تهیه و تـدارك و خریـد و    -8

تحویل گرفتن آنها براي مصارف ی

تنظیم گزارش کارماهانه کارکنان قسمت به مسئول باالتر ونیز هماهنگی براي انجام اموراداري همکاران توسط مسـئولین   -9

  .ذیربط

نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار -10

انجام سایر اموري که درحدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده ازجانب مافوق  -11

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با کاربرد و نگهداري ماشین هاي لباسشوئی و اطوکشی 

ـ آشنائی با تقسیم کار و اصول سرپرستی و کنترل کمی و کیفی فعالیت هاي قسمت متبوع 

ـ آشنائی با مقررات و روش هاي ایمنی و بهداشت محیط   

عنوان پست سازمانی  مربوطهمسئول 

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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جمع آوري کلیه البسه وملحفه ها ازبخش هاي مختلف بیمارستان وانتقال آنها به رختشویخانه باهمکاري وکمک کـارگران  

  وسفیدکنندهملحفه ها بوسیله برس ومواد پاك کننده وضدعفونی کننده 

  ریختن لباسها وملحفه ها درداخل ماشین ها واضافه نمودن مقدار مناسب موادپاك کننده

خیساندن لباس هاي آلوده بعدازتفکیک وجداکردن آنها برحسب ارتباط آنها به بخـش هـاي مختلـف بیمارسـتان واضـافه      

تنظیم میزان بخارماشین هاي لباسشویی باتوجه به میزان آلودگی ولکه البسه ومراقبت از کارماشین ها ضمن پرداختن بـه  

  رختشویخانهانجام امورنظافت محیط کاروماشین هاي مربوطه و وانها ولگن ها وسایروسایل موجوددر

  .انجام سایر اموري که درحدود وظایف ومسئولیت هاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  ـ آشنائی با کار دستگاه هاي مختلف لباسشوئی و نحوه استفاده از مواد پاك کننده و ضدعفونی کننده 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی 

1   یک سال  : تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدایی

  مسئول  رختشوي خانه و اطوکشی  مسئول خدمات ،

  رختشوي ، اطوکش ، رختشوي و اطوکش

جمع آوري کلیه البسه وملحفه ها ازبخش هاي مختلف بیمارستان وانتقال آنها به رختشویخانه باهمکاري وکمک کـارگران  

ملحفه ها بوسیله برس ومواد پاك کننده وضدعفونی کننده  اقدام به لکه شویی لباس ها و

  ملحفه ها بادست بااستفاده از مواد پاك کننده

ریختن لباسها وملحفه ها درداخل ماشین ها واضافه نمودن مقدار مناسب موادپاك کننده

خیساندن لباس هاي آلوده بعدازتفکیک وجداکردن آنها برحسب ارتباط آنها به بخـش هـاي مختلـف بیمارسـتان واضـافه      

  دن مواد ضدعفونی کننده وخوابانیدن آن براي مدت زمان الزم

تنظیم میزان بخارماشین هاي لباسشویی باتوجه به میزان آلودگی ولکه البسه ومراقبت از کارماشین ها ضمن پرداختن بـه  

انجام امورنظافت محیط کاروماشین هاي مربوطه و وانها ولگن ها وسایروسایل موجوددر

  همکاري درتعمیرات وسرویس هاي دستگاه هاي مربوطه

  رعایت اصول ومقررات حفاظت وایمنی وبهداشت محیط کار

انجام سایر اموري که درحدود وظایف ومسئولیت هاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با کار دستگاه هاي مختلف لباسشوئی و نحوه استفاده از مواد پاك کننده و ضدعفونی کننده 

  ـ آشنائی با اصول ایمنی و بهداشت محیط در زمینه مرتبط با شغل   

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  رختشوي   : عنوان پست 

پایان دوره ابتدایی: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ،:  سطح باالتر 

رختشوي ، اطوکش ، رختشوي و اطوکش : هـم سطح 

  ــــ  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

جمع آوري کلیه البسه وملحفه ها ازبخش هاي مختلف بیمارستان وانتقال آنها به رختشویخانه باهمکاري وکمک کـارگران  -1

  بخش هاوجداسازي آنها

اقدام به لکه شویی لباس ها و-2

ملحفه ها بادست بااستفاده از مواد پاك کننده شستشوي البسه و-3

ریختن لباسها وملحفه ها درداخل ماشین ها واضافه نمودن مقدار مناسب موادپاك کننده-4

خیساندن لباس هاي آلوده بعدازتفکیک وجداکردن آنها برحسب ارتباط آنها به بخـش هـاي مختلـف بیمارسـتان واضـافه      -5

دن مواد ضدعفونی کننده وخوابانیدن آن براي مدت زمان الزمنمو

تنظیم میزان بخارماشین هاي لباسشویی باتوجه به میزان آلودگی ولکه البسه ومراقبت از کارماشین ها ضمن پرداختن بـه  -6

  .کارهاي جانبی

انجام امورنظافت محیط کاروماشین هاي مربوطه و وانها ولگن ها وسایروسایل موجوددر-7

همکاري درتعمیرات وسرویس هاي دستگاه هاي مربوطه-8

رعایت اصول ومقررات حفاظت وایمنی وبهداشت محیط کار-9

انجام سایر اموري که درحدود وظایف ومسئولیت هاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد-10

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با کار دستگاه هاي مختلف لباسشوئی و نحوه استفاده از مواد پاك کننده و ضدعفونی کننده 

ـ آشنائی با اصول ایمنی و بهداشت محیط در زمینه مرتبط با شغل   

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   کننده وظایفتعیین 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  وخشک شدن وجداسازي وطبقه بندي آنها

  اقدام به اطوکشی تمام لباس ها وملحفه ها به تفکیک بااستفاده از دستگاه تحت اختیار

  جداکردن البسه وملحفه هاي اطوشده هربخش به منظورتحویل آنها در بخش هاي مربوطه

قال آنها بـه قسـمت رختشـویی وبـه منظـور      

  .ایف ومسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی 

1   دو سال  : تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدائی 

  مسئول  رختشوي خانه و اطوکشی  مسئول خدمات ،

  رختشوي ، اطوکش ، رختشوي و اطوکش

وخشک شدن وجداسازي وطبقه بندي آنهاگرفتن البسه وملحفه ها پس ازشستشو 

اقدام به اطوکشی تمام لباس ها وملحفه ها به تفکیک بااستفاده از دستگاه تحت اختیار

جداکردن البسه وملحفه هاي اطوشده هربخش به منظورتحویل آنها در بخش هاي مربوطه

قال آنها بـه قسـمت رختشـویی وبـه منظـور      جداکردن البسه وملحفه هایی که درست شستشو وضدعفونی نشده است وانت

  شستشوي آنها وتجدید عمل ضدعفونی ولکه گیري

  مراقبت درنگهداري صحیح دستگاه هاي اطوبخاروغلطک

  اطالع به موقع اشکاالت فنی وهمکاري الزم باعوامل تعمیرکار

  رعایت اصول ومقررات ایمنی وبهداشت محیط کار

ایف ومسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایراموري که درحدود وظ

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با کاربرد و مراقبت فنی از دستگاه هاي اطوکشی 

  ـ توانائی انجام امور اطوکشی با دستگاه هاي بخار و داشتن مهارت و سرعت الزم 

  ـ آشنائی با اصول ایمنی و مقررات بهداشت محیط کار   

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  اطوکش     : عنوان پست 

پایان دوره ابتدائی : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ،:  سطح باالتر 

رختشوي ، اطوکش ، رختشوي و اطوکش : هـم سطح 

  ــــ  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

گرفتن البسه وملحفه ها پس ازشستشو -1

اقدام به اطوکشی تمام لباس ها وملحفه ها به تفکیک بااستفاده از دستگاه تحت اختیار-2

جداکردن البسه وملحفه هاي اطوشده هربخش به منظورتحویل آنها در بخش هاي مربوطه-3

جداکردن البسه وملحفه هایی که درست شستشو وضدعفونی نشده است وانت-4

شستشوي آنها وتجدید عمل ضدعفونی ولکه گیري

مراقبت درنگهداري صحیح دستگاه هاي اطوبخاروغلطک-5

اطالع به موقع اشکاالت فنی وهمکاري الزم باعوامل تعمیرکار-6

رعایت اصول ومقررات ایمنی وبهداشت محیط کار-7

انجام سایراموري که درحدود وظ-8

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با کاربرد و مراقبت فنی از دستگاه هاي اطوکشی 

ـ توانائی انجام امور اطوکشی با دستگاه هاي بخار و داشتن مهارت و سرعت الزم 

ـ آشنائی با اصول ایمنی و مقررات بهداشت محیط کار   

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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ـ جمع آوري کلیه البسه و ملحفه ها از بخش هاي مختلف بیمارستان و انتقال آنها به رختشوي خانه با همکـاري کـارگران   

  اقدام به لکه شویی لباس ها وملحفه ها بوسیله برس ومواد پاك کننده وضدعفونی کننده وسفیدکننده

  بر حسب مورد 

و خیساندن لباس هاي آلـوده و اضـافه کـردن    

ـ تنظیم میزان بخار ماشین هاي لباسشوئی با توجه به میزان آلـودگی و لکـه البسـه و مراقبـت از کـار ماشـین هـا ضـمن         

  پس از شستشو و خشک شدن و جداسازي و طبقه بندي آنها 

  ـ اقدام به اطوکشی تمام لباس ها و ملحفه ها به تفکیک با استفاده از دستگاه تحت اختیار 

  ـ جدا کردن البسه و ملحفه هاي اطو شده هر بخش و تحویل آنها به بخش هاي مربوطه 

یس هاي پیش بینی شده و اطالع به موقع اشکاالت فنـی و همکـاري الزم بـا    

  .انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  ـ آشنائی با کار دستگاه هاي مختلف لباسشوئی و اطوکشی و نحوه استفاده از مواد پاك کننده و ضدعفونی کننده 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   رختشوي و اطوکش   

  یک سال  : تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدائی 

  مسئول  رختشوي خانه و اطوکشی  مسئول خدمات ،

  رختشوي ، اطوکش ، رختشوي و اطوکش

ـ جمع آوري کلیه البسه و ملحفه ها از بخش هاي مختلف بیمارستان و انتقال آنها به رختشوي خانه با همکـاري کـارگران   

  بخش ها و سپس جداسازي آنها 

اقدام به لکه شویی لباس ها وملحفه ها بوسیله برس ومواد پاك کننده وضدعفونی کننده وسفیدکننده

بر حسب مورد  بااستفاده از مواد پاك کننده و شستشوي البسه وملحفه ها بادست

و خیساندن لباس هاي آلـوده و اضـافه کـردن     ریختن لباسها وملحفه ها درداخل ماشین ها واضافه نمودن موادپاك کننده

  مواد ضدعفونی کننده و خواباندن آن براي مدت زمان الزم 

ـ تنظیم میزان بخار ماشین هاي لباسشوئی با توجه به میزان آلـودگی و لکـه البسـه و مراقبـت از کـار ماشـین هـا ضـمن         

  

پس از شستشو و خشک شدن و جداسازي و طبقه بندي آنها ـ  بیرون آوردن البسه و ملحفه ها 

ـ اقدام به اطوکشی تمام لباس ها و ملحفه ها به تفکیک با استفاده از دستگاه تحت اختیار 

ـ جدا کردن البسه و ملحفه هاي اطو شده هر بخش و تحویل آنها به بخش هاي مربوطه 

یس هاي پیش بینی شده و اطالع به موقع اشکاالت فنـی و همکـاري الزم بـا    ـ نظافت دستگاه ها و محیط کار و انجام سرو

  ـ رعایت اصول و مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار 

انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با کار دستگاه هاي مختلف لباسشوئی و اطوکشی و نحوه استفاده از مواد پاك کننده و ضدعفونی کننده 

  ـ آشنائی با اصول ایمنی و مقررات بهداشت محیط کار در زمینه مرتبط با شغل 

و تاریخ  امضاء  نام خانوادگی نام و  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

رختشوي و اطوکش    : عنوان پست 

پایان دوره ابتدائی : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ،:  سطح باالتر 

رختشوي ، اطوکش ، رختشوي و اطوکش : هـم سطح 

  ــــ  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ جمع آوري کلیه البسه و ملحفه ها از بخش هاي مختلف بیمارستان و انتقال آنها به رختشوي خانه با همکـاري کـارگران   1

بخش ها و سپس جداسازي آنها 

اقدام به لکه شویی لباس ها وملحفه ها بوسیله برس ومواد پاك کننده وضدعفونی کننده وسفیدکننده-2

شستشوي البسه وملحفه ها بادست-3

ریختن لباسها وملحفه ها درداخل ماشین ها واضافه نمودن موادپاك کننده-4

مواد ضدعفونی کننده و خواباندن آن براي مدت زمان الزم 

ـ تنظیم میزان بخار ماشین هاي لباسشوئی با توجه به میزان آلـودگی و لکـه البسـه و مراقبـت از کـار ماشـین هـا ضـمن           5

  پرداختن به کارهاي جانبی 

ـ  بیرون آوردن البسه و ملحفه ها  6

ـ اقدام به اطوکشی تمام لباس ها و ملحفه ها به تفکیک با استفاده از دستگاه تحت اختیار  7

ـ جدا کردن البسه و ملحفه هاي اطو شده هر بخش و تحویل آنها به بخش هاي مربوطه  8

ـ نظافت دستگاه ها و محیط کار و انجام سرو  9

  عوامل تعمیرکار 

ـ رعایت اصول و مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار  10

انجام سایراموري که درحدود وظایف ومسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گرددـ  11

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با کار دستگاه هاي مختلف لباسشوئی و اطوکشی و نحوه استفاده از مواد پاك کننده و ضدعفونی کننده 

ـ آشنائی با اصول ایمنی و مقررات بهداشت محیط کار در زمینه مرتبط با شغل 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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نظارت بر آماده به کار کردن دستگاه هاي موجود در آشـپزخانه و در صـورت بـروز هرگونـه اشـکال بالفاصـله بایـد               

نظارت بر بهداشت و وضعیت ظاهري مناسب در محل طبخ غذا در مـورد پرسـنل آشـپزخانه و پوشـیدن روپـوش و      

ارائه گزارش به مسئولین در صورت بروز هرگونه حوادث غیرمترقبه در آشپزخانه 

نظارت و هماهنگی بر آمار موجود لیست کارکنان در شیفت هاي مختلف و تقسیم غذاي آنان 

ارائه گزارشات الزم از عملکرد و نیازهاي قسمت آشپزخانه و تأمین به موقع آن 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   مسئول آشپزخانه 

1   سه سال : تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  خدمات  رئیس بیمارستان ، مسئول

  پرسنل آشپزخانه 

تنظیم برنامه روزانه کار و تقسیم وظایف محوله 

تنظیم برنامه غذایی ماهیانه و نظارت بر اجراي آن 

جلوگیري از ورود افراد غیرمسئول به محل طبخ غذا  

نظارت بر آماده به کار کردن دستگاه هاي موجود در آشـپزخانه و در صـورت بـروز هرگونـه اشـکال بالفاصـله بایـد               

. جام شود تا مشکل رفع گردد

نظارت بر تحویل مواد غذایی توسط انباردار خواروبار آشپزخانه برابر آمار 

نظارت بر تقسیم غذاي بیماران و همراهان طبق آمار 

نظارت بر بهداشت و وضعیت ظاهري مناسب در محل طبخ غذا در مـورد پرسـنل آشـپزخانه و پوشـیدن روپـوش و      

پیشبند و قراردادن کاله بر سر هنگام طبخ غذا 

نظارت بر داشتن کارت سالمت برابر برنامه زمانبندي 

ارائه گزارش به مسئولین در صورت بروز هرگونه حوادث غیرمترقبه در آشپزخانه 

نظارت و هماهنگی بر آمار موجود لیست کارکنان در شیفت هاي مختلف و تقسیم غذاي آنان 

هماهنگی و تشکیل کالس هاي آموزشی تخصصی براي پرسنل آشپزخانه 

ارائه گزارشات الزم از عملکرد و نیازهاي قسمت آشپزخانه و تأمین به موقع آن 

  ر مافوق انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستو

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ توانائی اجراي مقررات آئین نامه شغلی 

  

  ـ توانائی تشخیص عوامل موثر کار 

  ـ توانائی پیشگیري از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و حفاظت بهداشت کار   

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  سازمانی عنوان پست

  رمضان عبدلی    مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول آشپزخانه : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، مسئول:  سطح باالتر 

  ـــــ :  هـم سطح 

پرسنل آشپزخانه :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

تنظیم برنامه روزانه کار و تقسیم وظایف محوله -1

تنظیم برنامه غذایی ماهیانه و نظارت بر اجراي آن -2

جلوگیري از ورود افراد غیرمسئول به محل طبخ غذا  -3

نظارت بر آماده به کار کردن دستگاه هاي موجود در آشـپزخانه و در صـورت بـروز هرگونـه اشـکال بالفاصـله بایـد               -4

جام شود تا مشکل رفع گرددپی گیري ان

نظارت بر تحویل مواد غذایی توسط انباردار خواروبار آشپزخانه برابر آمار -5

نظارت بر تقسیم غذاي بیماران و همراهان طبق آمار - 6

نظارت بر بهداشت و وضعیت ظاهري مناسب در محل طبخ غذا در مـورد پرسـنل آشـپزخانه و پوشـیدن روپـوش و      -7

پیشبند و قراردادن کاله بر سر هنگام طبخ غذا 

نظارت بر داشتن کارت سالمت برابر برنامه زمانبندي -8

ارائه گزارش به مسئولین در صورت بروز هرگونه حوادث غیرمترقبه در آشپزخانه -9

نظارت و هماهنگی بر آمار موجود لیست کارکنان در شیفت هاي مختلف و تقسیم غذاي آنان -10

هماهنگی و تشکیل کالس هاي آموزشی تخصصی براي پرسنل آشپزخانه -11

ارائه گزارشات الزم از عملکرد و نیازهاي قسمت آشپزخانه و تأمین به موقع آن -12

انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستو-13

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی اجراي مقررات آئین نامه شغلی 

  ـ توانائی تهیه و ارائه گزارش 

ـ توانائی تشخیص عوامل موثر کار 

ـ توانائی پیشگیري از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و حفاظت بهداشت کار   

عنوان پست  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   سرآشپز : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال چهار: تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدایی: سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول خدمات ، مسئول آشپزخانه ، کارشناس تغذیه :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

  آشپز ، کمک آشپز ، متصدي توزیع غذا ، انباردار مواد غذایی :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

تقسیم کار بین عوامل آشپزخانه با توجه به برنامه غذایی روزانه-1

هماهنگی و اقدام براي تهیه و تدارك و تحویل گرفتن مواد غذایی مورد نیاز با نظر رئیس مربوطه و به اتفاق و همکـاري  -2

مسئولین ذیربطسایر 

نظارت و مشارکت مستقیم بر نحوه انجام مراحل مختلف طبخ غذا بر اساس برنامه غذایی تنظیم شده از طرف کارشناس -3

مسئول تغذیه و همچنین نظارت و همکاري در تهیـه و طـبخ انـواع غـذاها و چاشـنی هـا و سـاالدها مـورد مصـرف در          

بیمارستان

در آشـپزخانه و ارائـه         زم بـر نحـوه انجـام وظیفـه کارکنـان تحـت سرپرسـتی       هدایت و کنترل و اعمال نظـارت هـاي ال  -4

اي تخصصیراهنمایی ه

نظارت و کنترل وسایل طبخ و سایر لوازم مورد مصرف در آشپزخانه به وسیله  همکاران مسئول به منظور آماده نمـودن  -5

مراحل طبخ غذا

مختلف بر اساس برنامه غذایی روزانه بخش ها و تحویـل آنهـا   هماهنگی و نظارت براي تقسیم و توزیع غذاي بخش هاي - 6

به مقسم مربوطه جهت توزیع در بخش ها و قسمت هاي مختلف بیمارستان

هماهنگی و اقدام براي تهیه و تدارك غذاي نوبت هاي بعد به وسیله همکاران مربوطه-7

سالن غذا خوري و سردخانه و غیره با کمـک  نظارت و مشارکت مستقیم بر امور نظافت کلی محیط و وسایل آشپزخانه و -8

و همکاري کارکنان آشپزخانه و نیز رعایت  اصول بهداشت فردي و بهداشت محیط و وسایل و بهداشت حرفه اي

پیش بینی و برآورد انواع غذایی مورد نیاز اعم از نیازهاي کوتاه مدت و بلند مـدت بـراي طـبخ بـا همـاهنگی مسـئولین       -9

مومی کارکنان و بیماران عادي و یا بیماران رژیمیذیربط اعم از غذاي ع

مراقبت و کنترل وسایل و ابزار و دستگاه هاي خنک کننده و تهویه نصب شده در قسمت هاي مختلف آشـپزخانه و  -10

محل تمرکز مواد غذایی فاسد شدنی به منظور حصول اطمینان از صحت کار آنها و هماهنگی براي رفع به موقع ایرادات 

فنی آنها

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد-11
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  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ توانائی انجام امور آشپزي در سطح بیمارستان و مهارت در طبخ انواع غذا

  ـ توانائی هدایت و کنترل و اعمال نظارت هاي الزم برانجام وظایف عوامل تحت سرپرستی 

  ـ آشنائی با اصول بهداشتی و توانائی تامین آن براي افراد و محیط کار آشپزخانه 

  ـ برخورداري از سالمت و عدم ابتال به امراض طبق ضوابط مراجع ذیصالح 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی انجام امور آشپزي در سطح بیمارستان و مهارت در طبخ انواع غذا

ـ توانائی هدایت و کنترل و اعمال نظارت هاي الزم برانجام وظایف عوامل تحت سرپرستی 

ـ آشنائی با اصول بهداشتی و توانائی تامین آن براي افراد و محیط کار آشپزخانه 

ـ برخورداري از سالمت و عدم ابتال به امراض طبق ضوابط مراجع ذیصالح 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

پخت انواع غذاهاي رژیمی تنظیم شده توسط کارشناس تغذیه و تهیه انواع ساالد و سایر خوراکی ها

پیش بینی برآورد و درخواست مقدار و نوع مواد اولیه جهت پخت و تهیه غذا و خوراکی هاي مناسب با برنامه تنظیمی

و پخت آنها. . . تهیه مایه کباب ، خواباندن جوجه و 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی 

1   سال سه: تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدایی

  سرآشپز مسئول خدمات ، مسئول آشپزخانه ،  کارشناس تغذیه ،

  کمک آشپز ، متصدي توزیع غذا 

پخت انواع غذاهاي رژیمی تنظیم شده توسط کارشناس تغذیه و تهیه انواع ساالد و سایر خوراکی ها

پیش بینی برآورد و درخواست مقدار و نوع مواد اولیه جهت پخت و تهیه غذا و خوراکی هاي مناسب با برنامه تنظیمی

چگونگی وضع آشپزخانه و نحوه انجام وظیفه

توزیع غذاي پرسنل و بیمار

خرد کردن و آماده سازي گوشت و مرغ و ماهی

تهیه مایه کباب ، خواباندن جوجه و : ك ها مانند اتهیه مواد اولیه و مقدمات پخت غذاها و خور

حیطرعایت اصول بهداشتی اعم از بهداشت فردي و بهداشت م

  انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ مهارت در طبخ انواع غذاها و مخلفات مورد مصرف در بیمارستان ها 

  ـ آشنائی با اصول بهداشتی و توانائی رعایت آن در مراحل کار 

  ـ برخورداري از سالمت و عدم ابتال به امراض طبق ضوابط مراجع ذیصالح  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی    مسئول خدمات 

    دریانیفرهاد دکتر   رئیس بیمارستان 

  

  آشپز : عنوان پست 

پایان دوره ابتدایی: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ، مسئول آشپزخانه ،  کارشناس تغذیه ،:  سطح باالتر 

  آشپز:  هـم سطح 

کمک آشپز ، متصدي توزیع غذا :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

پخت انواع غذاهاي رژیمی تنظیم شده توسط کارشناس تغذیه و تهیه انواع ساالد و سایر خوراکی ها-1

پیش بینی برآورد و درخواست مقدار و نوع مواد اولیه جهت پخت و تهیه غذا و خوراکی هاي مناسب با برنامه تنظیمی-2

چگونگی وضع آشپزخانه و نحوه انجام وظیفهگزارش مرتب -3

توزیع غذاي پرسنل و بیمار-4

خرد کردن و آماده سازي گوشت و مرغ و ماهی-5

تهیه مواد اولیه و مقدمات پخت غذاها و خور- 6

رعایت اصول بهداشتی اعم از بهداشت فردي و بهداشت م-7

انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور-8

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ مهارت در طبخ انواع غذاها و مخلفات مورد مصرف در بیمارستان ها 

ـ آشنائی با اصول بهداشتی و توانائی رعایت آن در مراحل کار 

ـ برخورداري از سالمت و عدم ابتال به امراض طبق ضوابط مراجع ذیصالح  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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همکاري و اقدام براي آماده کردن مقدمات پخت غذاهاي مختلف نظیر پاك کردن و خـرد کـردن سـبزي و شستشـوي     

تهیه  و پختن برخی از غذاها و مخلفات ساده و همچنین انجام برخی از مراحل آشپزي 

همکاري در توزیع و تقسیم غذا در بخش ها و یا غذاخوري کارکنان و جمع آوري ظروف

  انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین از جانب مافوق ارجاع می گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی 

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدایی

  ، آشپز  سرآشپزمسئول خدمات ، مسئول آشپزخانه ، کارشناس تغذیه ، 

  کمک آشپز ، متصدي توزیع غذا 

همکاري و اقدام براي آماده کردن مقدمات پخت غذاهاي مختلف نظیر پاك کردن و خـرد کـردن سـبزي و شستشـوي     

غذا و ساالد و غیره همکاري در طبخ و تهیه انواع

تهیه  و پختن برخی از غذاها و مخلفات ساده و همچنین انجام برخی از مراحل آشپزي 

کنترل درجه حرارت و شعله اجاق ها و روشن و خاموش کردن آنها

همکاري در توزیع و تقسیم غذا در بخش ها و یا غذاخوري کارکنان و جمع آوري ظروف

ف و وسایل آشپزخانه و سرد خانه و غیرههمکاري در تنظیف محوطه و ظرو

همکاري در تخلیه و حمل و جابجایی مواد غذایی و ظروف 

رعایت اصول بهداشتی اعم از بهداشت فردي و محیط کار

جمع آوري ، نظافت و شستشوي ظروف و وسایل آشپزي در طول کار

بخهمکاري در پاك کردن ، شستن و تمیز کردن مواد اولیه مورد مصرف در ط

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین از جانب مافوق ارجاع می گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کلی با مراحل کار آشپزي و توانائی انجام مقدمات کار 

  ـ توانائی جسمی براي انجام امور تنظیف و حمل و نقل و جابجائی هاي مورد لزوم 

  ـ برخورداري از سالمت و عدم ابتال به امراض طبق ضوابط مراجع ذیصالح  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  کمک آشپز : عنوان پست 

پایان دوره ابتدایی: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ، مسئول آشپزخانه ، کارشناس تغذیه ، :  سطح باالتر 

کمک آشپز ، متصدي توزیع غذا :  هـم سطح 

  ــــــ:  سطح پائین تر 

همکاري و اقدام براي آماده کردن مقدمات پخت غذاهاي مختلف نظیر پاك کردن و خـرد کـردن سـبزي و شستشـوي     -1

مواد غذایی

همکاري در طبخ و تهیه انواع-2

تهیه  و پختن برخی از غذاها و مخلفات ساده و همچنین انجام برخی از مراحل آشپزي -3

کنترل درجه حرارت و شعله اجاق ها و روشن و خاموش کردن آنها-4

همکاري در توزیع و تقسیم غذا در بخش ها و یا غذاخوري کارکنان و جمع آوري ظروف-5

همکاري در تنظیف محوطه و ظرو- 6

همکاري در تخلیه و حمل و جابجایی مواد غذایی و ظروف -7

رعایت اصول بهداشتی اعم از بهداشت فردي و محیط کار-8

جمع آوري ، نظافت و شستشوي ظروف و وسایل آشپزي در طول کار-9

همکاري در پاك کردن ، شستن و تمیز کردن مواد اولیه مورد مصرف در ط-10

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین از جانب مافوق ارجاع می گردد-11

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کلی با مراحل کار آشپزي و توانائی انجام مقدمات کار 

ـ توانائی جسمی براي انجام امور تنظیف و حمل و نقل و جابجائی هاي مورد لزوم 

ـ برخورداري از سالمت و عدم ابتال به امراض طبق ضوابط مراجع ذیصالح  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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اخذ لیست غذاي صبحانه ، نهار و شام از مسئول بخش به منظور آماده کردن و سرو وعده هاي غذایی

آماده کردن و توزیع غذا و آب جوش بین بیماران به وسیله ترالی در هر بخش بر اسـاس آمـار بیمـاران و تحـت نظـارت      

هماهنگی با مسئولین بخش ها به منظور کنترل لیست بیماران قبل از توزیع غذا از جهت رعایت رژیم غذایی مناسب

روزانهانجام امور تنظیف و رعایت اصول بهداشت محیط کار و بهداشت فردي در تمام طول مدت کار 

  .ه از جانب مافوق ارجاع می گردد

  حمل و جابجائی مواد و جمع آوري و شستشوي ظروف و وسایل آشپزخانه در حجم زیاد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   متصدي توزیع غذا   

1   سالیک : تجربه مورد نیاز   ابتداییپایان دوره 

  ،  آشپز  سرآشپزمسئول خدمات ، مسئول آشپزخانه ، کارشناس تغذیه ، 

  کمک آشپز ، متصدي توزیع غذا 

برنامهآماده کردن آب جوش براي بیماران طبق 

اخذ لیست غذاي صبحانه ، نهار و شام از مسئول بخش به منظور آماده کردن و سرو وعده هاي غذایی

آماده کردن و توزیع غذا و آب جوش بین بیماران به وسیله ترالی در هر بخش بر اسـاس آمـار بیمـاران و تحـت نظـارت      

مسئول مربوطه با هماهنگی الزم از طرف مسئولین بخش ها

ظروف پس از توزیع غذا 

شستشوي ظروف غذاي بیماران با رعایت کامل اصول بهداشتی

هماهنگی با مسئولین بخش ها به منظور کنترل لیست بیماران قبل از توزیع غذا از جهت رعایت رژیم غذایی مناسب

انجام امور تنظیف و رعایت اصول بهداشت محیط کار و بهداشت فردي در تمام طول مدت کار 

نظافت سالن غذا خوري و آماده نمودن آن براي وعده بعدي

نظافت دیوار و کف آشپزخانه و سالن غذا خوري  

ه از جانب مافوق ارجاع می گرددد وظایف و مسئولیت هاي  تعیین شدانجام سایر اموري در حدو

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

حمل و جابجائی مواد و جمع آوري و شستشوي ظروف و وسایل آشپزخانه در حجم زیاد

  ـ برخورداري از سالمت و عدم ابتال به امراض طبق ضوابط مراجع ذیصالح  

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي توزیع غذا   : عنوان پست 

پایان دوره : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ، مسئول آشپزخانه ، کارشناس تغذیه ، :  سطح باالتر 

کمک آشپز ، متصدي توزیع غذا  : هـم سطح 

  ـــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

آماده کردن آب جوش براي بیماران طبق -1

اخذ لیست غذاي صبحانه ، نهار و شام از مسئول بخش به منظور آماده کردن و سرو وعده هاي غذایی-2

آماده کردن و توزیع غذا و آب جوش بین بیماران به وسیله ترالی در هر بخش بر اسـاس آمـار بیمـاران و تحـت نظـارت      -3

مسئول مربوطه با هماهنگی الزم از طرف مسئولین بخش ها

ظروف پس از توزیع غذا  جمع آوري-4

شستشوي ظروف غذاي بیماران با رعایت کامل اصول بهداشتی-5

هماهنگی با مسئولین بخش ها به منظور کنترل لیست بیماران قبل از توزیع غذا از جهت رعایت رژیم غذایی مناسب- 6

انجام امور تنظیف و رعایت اصول بهداشت محیط کار و بهداشت فردي در تمام طول مدت کار -7

نظافت سالن غذا خوري و آماده نمودن آن براي وعده بعدي-8

نظافت دیوار و کف آشپزخانه و سالن غذا خوري  -9

انجام سایر اموري در حدو-10

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

حمل و جابجائی مواد و جمع آوري و شستشوي ظروف و وسایل آشپزخانه در حجم زیادـ توانائی جسمی براي 

  ـ آشنائی با اصول بهداشتی 

ـ برخورداري از سالمت و عدم ابتال به امراض طبق ضوابط مراجع ذیصالح  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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. . . چک کردن مواد غذایی تحویل گرفته شده از نظر تاریخ انقضاء ، تولید ، پروانه ، استاندارد و 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   انباردار مواد غذایی

1   سالدو : تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدایی

  مسئول خدمات ، مسئول آشپزخانه ، کارشناس تغذیه 

  

مراقبت و نگهداري مواد موجود در انبار

آمار از مواد مصرفی بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و ساالنه

تحویل مواد غذایی درخواستی از قسمتها مطابق درخواست و دستور

ثبت و درج مواد غذایی و دریافت برابر حواله درخواستی

صدور قبض در مقابل دریافت اجناس

در موارد ضروري جهت تحویل اجناس

هاي مواد غذاییثبت درجه حرارت یخچال 

اعالم کمبودهاي اقالم غذایی به تدارکات و تنظیم برگه درخواست خرید

چک کردن مواد غذایی تحویل گرفته شده از نظر تاریخ انقضاء ، تولید ، پروانه ، استاندارد و 

تنظیم برنامه شیفت کاري پرسنل

  انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور مقام مافوق

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  

  ـ توانائی و قابلیت امور انبارداري 

  ـ شناخت وسایل و تجهیزات آشپزخانه 

  ـ توانائی برآورد نیازهاي روزانه آشپزخانه 

  ـ توانائی کنترل مواد غذایی دریافتی از انبار و تدارکات 

  ـ توانائی کنترل ورود و خروج مواد غذایی به آشپزخانه 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

انباردار مواد غذایی: عنوان پست 

پایان دوره ابتدایی: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ، مسئول آشپزخانه ، کارشناس تغذیه :  سطح باالتر 

  ــــ  : هـم سطح 

  ـــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها  

مراقبت و نگهداري مواد موجود در انبار-1

آمار از مواد مصرفی بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و ساالنه تهیه-2

تحویل مواد غذایی درخواستی از قسمتها مطابق درخواست و دستور-3

ثبت و درج مواد غذایی و دریافت برابر حواله درخواستی-4

صدور قبض در مقابل دریافت اجناس-5

در موارد ضروري جهت تحویل اجناس حضور- 6

ثبت درجه حرارت یخچال -7

اعالم کمبودهاي اقالم غذایی به تدارکات و تنظیم برگه درخواست خرید-8

چک کردن مواد غذایی تحویل گرفته شده از نظر تاریخ انقضاء ، تولید ، پروانه ، استاندارد و -9

تنظیم برنامه شیفت کاري پرسنل-10

انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور مقام مافوق-11

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنایی با اصول انبارداري  

ـ توانائی و قابلیت امور انبارداري 

ـ شناخت وسایل و تجهیزات آشپزخانه 

ـ توانائی برآورد نیازهاي روزانه آشپزخانه 

ـ توانائی کنترل مواد غذایی دریافتی از انبار و تدارکات 

ـ توانائی کنترل ورود و خروج مواد غذایی به آشپزخانه 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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اخذ لیست غذاي صبحانه از مسئول بخش به منظور آماده کردن و سرو صبحانه 

آماده کردن و توزیع غذا و چاي بین انواع بیماران به وسیله ترالی در هر بخش براسـاس آمـار بیمـاران و تحـت نظـارت      

جمع آوري ظروف پس از صرف غذا توسط بیماران در بخش هاي مختلف به تفکیک الزم از جهات بهداشتی 

هماهنگی با مسئولین بخش ها به منظور کنترل لیست غذاي بیماران قبل از توزیـع بـین آنهـا از جهـات رعایـت رژیـم       

انجام امور تنظیف و رعایت اصول بهداشت محیط کار و بهداشت فردي در تمام طول مدت کار موظف روزانه 

جمع آوري ظروف غذاخوري کارکنان و شستشوي آن و انجام امور نظافت غذاخوري کارکنان و آمـاده نمـودن آن بـراي    

  . انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی 

1   دو سال  : تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدائی 

اخذ لیست غذاي صبحانه از مسئول بخش به منظور آماده کردن و سرو صبحانه 

آماده کردن و توزیع غذا و چاي بین انواع بیماران به وسیله ترالی در هر بخش براسـاس آمـار بیمـاران و تحـت نظـارت      

مسئول مربوطه با هماهنگی الزم از طرف مسئولین بخش ها 

جمع آوري ظروف پس از صرف غذا توسط بیماران در بخش هاي مختلف به تفکیک الزم از جهات بهداشتی 

غذاي بیماران با رعایت کامل اصول بهداشتی 

هماهنگی با مسئولین بخش ها به منظور کنترل لیست غذاي بیماران قبل از توزیـع بـین آنهـا از جهـات رعایـت رژیـم       

انجام امور تنظیف و رعایت اصول بهداشت محیط کار و بهداشت فردي در تمام طول مدت کار موظف روزانه 

انجام تحویل و تحول امور آبدارخانه و توزیع غذا به شیفت بعدي 

جمع آوري ظروف غذاخوري کارکنان و شستشوي آن و انجام امور نظافت غذاخوري کارکنان و آمـاده نمـودن آن بـراي    

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  

  ـ آشنائی با نحوه توزیع غذا بین انواع بیماران براساس لیست مربوطه 

  ـ توانائی انجام امور تنظیف محیط کار و ظروف و سالن غذاخوري 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   سرپرست خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  آبدار     : عنوان پست 

پایان دوره ابتدائی : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

  :  سطح باالتر 

  : هـم سطح 

  ــــ  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

اخذ لیست غذاي صبحانه از مسئول بخش به منظور آماده کردن و سرو صبحانه -1

آماده کردن و توزیع غذا و چاي بین انواع بیماران به وسیله ترالی در هر بخش براسـاس آمـار بیمـاران و تحـت نظـارت      -2

مسئول مربوطه با هماهنگی الزم از طرف مسئولین بخش ها 

جمع آوري ظروف پس از صرف غذا توسط بیماران در بخش هاي مختلف به تفکیک الزم از جهات بهداشتی -3

غذاي بیماران با رعایت کامل اصول بهداشتی  شستشوي ظروف-4

هماهنگی با مسئولین بخش ها به منظور کنترل لیست غذاي بیماران قبل از توزیـع بـین آنهـا از جهـات رعایـت رژیـم       -5

غذایی مناسب بیماران 

انجام امور تنظیف و رعایت اصول بهداشت محیط کار و بهداشت فردي در تمام طول مدت کار موظف روزانه - 6

انجام تحویل و تحول امور آبدارخانه و توزیع غذا به شیفت بعدي -7

جمع آوري ظروف غذاخوري کارکنان و شستشوي آن و انجام امور نظافت غذاخوري کارکنان و آمـاده نمـودن آن بـراي    -8

وعده بعدي 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد-9

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ توانائی انجام امور آبدارخانه 

ـ آشنائی با نحوه توزیع غذا بین انواع بیماران براساس لیست مربوطه 

ـ توانائی انجام امور تنظیف محیط کار و ظروف و سالن غذاخوري 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

سرپرست خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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  برنامه ریزي امورنقلیه بیمارستان برحسب نیازقسمت هاي مختلف واولویت هاي کار

بازرسی فنی ازکلیه خودروهاي بیمارستان وحصول اطمینان ازسالمت وآماده به کاربودن آنها وانجام یافتن کنتـرل هـایی   

  .یم بادچرخ ها وجزاین ها

  اعزام رانندگان به ماموریت هاي مختلف وکنترل کارکردخودرو ازطریق ثبت کیلومتروساعات ماموریت

رسیدگی به امورتعمیر ونگهداري وسرویس خودروهاي تحت اختیار وانجام تعمیرات وسرویس هاي عادي درحدود امکانات 

ام تعمیرات کلی واساسی وتائیدلوازم وقطعات یدکی مصرف شده واجرت تعمیرات 

هدایت ورانندگی انواع خودروهاي سبک برحسب موردویـا مسـتمر باتوجـه بـه ضـرورت هـاي کارویـا ابعادفعالیـت نقلیـه          

ورراننده وارائه گزارش الزم درایـن موردواقـدام وپیگیـري جهـت     

اقدام وپیگیري جهت اخذگواهی عدم خالف ویابیمه کردن خودروها وپرداخت عوارض واخذ مجـوز تـردد ونظـایرآن وهـم     

  .ویا نشانی هاي مختلف استچنین انجام پاره اي ازماموریت هاوامور عمومی که وجه ممیزه آن مراجعه به سازمان ها 

  .انجام سایر اموري که درحدود وظایف ومسئولیت هاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   پایان دوره راهنمائی

  مسئول خدمات مدیر داخلی بیمارستان ،

  راننده آمبوالنس ، راننده خودرو سبک

برنامه ریزي امورنقلیه بیمارستان برحسب نیازقسمت هاي مختلف واولویت هاي کار

بازرسی فنی ازکلیه خودروهاي بیمارستان وحصول اطمینان ازسالمت وآماده به کاربودن آنها وانجام یافتن کنتـرل هـایی   

یم بادچرخ ها وجزاین هاکه رانندگان باید به طورمستمرانجام دهند نظیرکافی بودن آب وروغن موتوروتنظ

اعزام رانندگان به ماموریت هاي مختلف وکنترل کارکردخودرو ازطریق ثبت کیلومتروساعات ماموریت

رسیدگی به امورتعمیر ونگهداري وسرویس خودروهاي تحت اختیار وانجام تعمیرات وسرویس هاي عادي درحدود امکانات 

ام تعمیرات کلی واساسی وتائیدلوازم وقطعات یدکی مصرف شده واجرت تعمیرات داخلی واعزام خودرو به تعمیرگاه جهت انج

  .وپرداخت صورت حساب تعمیرگاه

هدایت ورانندگی انواع خودروهاي سبک برحسب موردویـا مسـتمر باتوجـه بـه ضـرورت هـاي کارویـا ابعادفعالیـت نقلیـه          

ورراننده وارائه گزارش الزم درایـن موردواقـدام وپیگیـري جهـت     رسیدگی به تخلفات وتصادفات وتشخیص قصوریاعدم قص

اقدام وپیگیري جهت اخذگواهی عدم خالف ویابیمه کردن خودروها وپرداخت عوارض واخذ مجـوز تـردد ونظـایرآن وهـم     

چنین انجام پاره اي ازماموریت هاوامور عمومی که وجه ممیزه آن مراجعه به سازمان ها 

  تعیین برنامه کشیک واضافه کاري رانندگان وتائیدکارکرد آنان

  ارائه گزارشات الزم به مسئولین مافوق

انجام سایر اموري که درحدود وظایف ومسئولیت هاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با برنامه ریزي امور نقلیه 

  ـ آشنائی نسبی با مسائل فنی و تعمیر و نگهداري خودروهاي سبک 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی   مسئول خدمات 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  مسئول نقلیه  : عنوان پست 

پایان دوره راهنمائی: سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مدیر داخلی بیمارستان ،:  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

راننده آمبوالنس ، راننده خودرو سبک:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

برنامه ریزي امورنقلیه بیمارستان برحسب نیازقسمت هاي مختلف واولویت هاي کار -1

بازرسی فنی ازکلیه خودروهاي بیمارستان وحصول اطمینان ازسالمت وآماده به کاربودن آنها وانجام یافتن کنتـرل هـایی    -2

که رانندگان باید به طورمستمرانجام دهند نظیرکافی بودن آب وروغن موتوروتنظ

اعزام رانندگان به ماموریت هاي مختلف وکنترل کارکردخودرو ازطریق ثبت کیلومتروساعات ماموریت-3

رسیدگی به امورتعمیر ونگهداري وسرویس خودروهاي تحت اختیار وانجام تعمیرات وسرویس هاي عادي درحدود امکانات -4

داخلی واعزام خودرو به تعمیرگاه جهت انج

وپرداخت صورت حساب تعمیرگاه

هدایت ورانندگی انواع خودروهاي سبک برحسب موردویـا مسـتمر باتوجـه بـه ضـرورت هـاي کارویـا ابعادفعالیـت نقلیـه          -5

  .بیمارستان

رسیدگی به تخلفات وتصادفات وتشخیص قصوریاعدم قص-6

  دریافت غرامت ازبیمه

اقدام وپیگیري جهت اخذگواهی عدم خالف ویابیمه کردن خودروها وپرداخت عوارض واخذ مجـوز تـردد ونظـایرآن وهـم     -7

چنین انجام پاره اي ازماموریت هاوامور عمومی که وجه ممیزه آن مراجعه به سازمان ها 

تعیین برنامه کشیک واضافه کاري رانندگان وتائیدکارکرد آنان-8

ارائه گزارشات الزم به مسئولین مافوق-9

انجام سایر اموري که درحدود وظایف ومسئولیت هاي تعیین شده ازجانب مافوق ارجاع گردد-10

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با برنامه ریزي امور نقلیه 

ـ آشنائی نسبی با مسائل فنی و تعمیر و نگهداري خودروهاي سبک 

  ـ مهارت در رانندگی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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ــردن و                       ــن ک ــین و روش ــار ماش ــالمت ک ــان از س ــول اطمین ــودرو و حص ــف خ ــاي مختل ــمت ه ــرل قس ــد و کنت بازدی

  .بازدید و کنترل وسایل و تجهیزات امداد و درمان آمبوالنس و مراقبت در نگهداري آن ها

هدایت و رانندگی آمبوالنس در سطح شهر و برحسب مورد خارج از شهر جهت انجام ماموریت هـاي مربـوط بـه فوریـت     

  .هدایت و رانندگی سایر وسائط نقلیه سبک بیمارستان برحسب ضرورت و انجام ماموریت هاي ابالغ شده

  نظافت بیرونی و درونی خودرو تحت اختیار و انجام سرویس هاي ساده با توجه به امکانات بیمارستان

  رفع معایب جزئی و مراجعه به تعمیرگاه جهت انجام تعمیرات و سرویس هاي الزم

  .نب مافوق ارجاع گردد

  ـ داشتن سرعت و مهارت در رانندگی و آشنائی با مقررات ویژه راهنمایی و رانندگی آمبوالنس 

  ـ توانائی تشخیص معایب سطحی خودروهاي سبک از نوع آمبوالنس و نحوه برطرف کردن آن 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   راننده آمبوالنس 

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   پایان دوره ابتدایی 

  مسئول خدمات ، مسئول نقلیه 

  راننده آمبوالنس، راننده خودرو سبک

ــردن و                       ــن ک ــین و روش ــار ماش ــالمت ک ــان از س ــول اطمین ــودرو و حص ــف خ ــاي مختل ــمت ه ــرل قس ــد و کنت بازدی

  .آماده به کار نگاهداشتن آمبوالنس

بازدید و کنترل وسایل و تجهیزات امداد و درمان آمبوالنس و مراقبت در نگهداري آن ها

هدایت و رانندگی آمبوالنس در سطح شهر و برحسب مورد خارج از شهر جهت انجام ماموریت هـاي مربـوط بـه فوریـت     

  .عادي هاي پزشکی و همچنین ماموریت هاي

  .همکاري در حمل و جابه جایی بیمار هنگام سوارشدن و یا تخلیه

هدایت و رانندگی سایر وسائط نقلیه سبک بیمارستان برحسب ضرورت و انجام ماموریت هاي ابالغ شده

نظافت بیرونی و درونی خودرو تحت اختیار و انجام سرویس هاي ساده با توجه به امکانات بیمارستان

رفع معایب جزئی و مراجعه به تعمیرگاه جهت انجام تعمیرات و سرویس هاي الزم

  گزارش ماموریت هاي انجام شده به مسئول قسمت

  رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی مخصوصاً هنگام استفاده از آژیر

نب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جا

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با جغرافیاي شهر 

ـ داشتن سرعت و مهارت در رانندگی و آشنائی با مقررات ویژه راهنمایی و رانندگی آمبوالنس 

ـ توانائی تشخیص معایب سطحی خودروهاي سبک از نوع آمبوالنس و نحوه برطرف کردن آن 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی  مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

راننده آمبوالنس  : عنوان پست 

پایان دوره ابتدایی : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ، مسئول نقلیه :  سطح باالتر 

راننده آمبوالنس، راننده خودرو سبک:  هـم سطح 

  ـــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ــردن و                       -1 ــن ک ــین و روش ــار ماش ــالمت ک ــان از س ــول اطمین ــودرو و حص ــف خ ــاي مختل ــمت ه ــرل قس ــد و کنت بازدی

آماده به کار نگاهداشتن آمبوالنس

بازدید و کنترل وسایل و تجهیزات امداد و درمان آمبوالنس و مراقبت در نگهداري آن ها -2

هدایت و رانندگی آمبوالنس در سطح شهر و برحسب مورد خارج از شهر جهت انجام ماموریت هـاي مربـوط بـه فوریـت      -3

هاي پزشکی و همچنین ماموریت هاي

همکاري در حمل و جابه جایی بیمار هنگام سوارشدن و یا تخلیه -4

هدایت و رانندگی سایر وسائط نقلیه سبک بیمارستان برحسب ضرورت و انجام ماموریت هاي ابالغ شده -5

نظافت بیرونی و درونی خودرو تحت اختیار و انجام سرویس هاي ساده با توجه به امکانات بیمارستان -6

رفع معایب جزئی و مراجعه به تعمیرگاه جهت انجام تعمیرات و سرویس هاي الزم -7

گزارش ماموریت هاي انجام شده به مسئول قسمت -8

رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی مخصوصاً هنگام استفاده از آژیر -9

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جا -10

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با جغرافیاي شهر 

ـ داشتن سرعت و مهارت در رانندگی و آشنائی با مقررات ویژه راهنمایی و رانندگی آمبوالنس 

ـ توانائی تشخیص معایب سطحی خودروهاي سبک از نوع آمبوالنس و نحوه برطرف کردن آن 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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ـ بازدید و کنترل قسمت هاي مختلـف خـودرو و حصـول اطمینـان از صـحت و سـالمت کـار ماشـین و روشـن کـردن و                   

ـ هدایت و رانندگی انواع خودروهاي سبک در سطح شهر و بر حسب مورد به خارج از شهر و انجام ماموریت هـاي ابالغـی   

  ـ مراجعه به نشانی هاي ابالغی و تحویل دادن و یا تحویل گرفتن بسته ها و یا محصوالت متعلق بیمارستان 

  یار و انجام سرویس هاي ساده با توجه به امکانات بیمارستان 

  ـ رفع معایب جزئی و مراجعه به تعمیرگاه جهت انجام تعمیرات و سرویس هاي الزم 

  .وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   خدمات :  واحد سازمانی   راننده خودرو سبک  

1   سال دو: تجربه مورد نیاز   ابتدایی پایان دوره 

  مسئول خدمات ، مسئول نقلیه 

  راننده آمبوالنس، راننده خودرو سبک

ـ بازدید و کنترل قسمت هاي مختلـف خـودرو و حصـول اطمینـان از صـحت و سـالمت کـار ماشـین و روشـن کـردن و                   

  گرم کردن و آماده کردن خودرو تحت اختیار 

ـ هدایت و رانندگی انواع خودروهاي سبک در سطح شهر و بر حسب مورد به خارج از شهر و انجام ماموریت هـاي ابالغـی   

  ب و ذهاب پزشکان و مسئولین و کارکنان بیمارستان و نظایر آن 

ـ مراجعه به نشانی هاي ابالغی و تحویل دادن و یا تحویل گرفتن بسته ها و یا محصوالت متعلق بیمارستان 

  ـ رانندگی با آمبوالنس جهت نقل و انتقال بیمار بر حسب ضرورت 

یار و انجام سرویس هاي ساده با توجه به امکانات بیمارستان ـ نظافت بیرونی و درونی خودرو تحت اخت

ـ رفع معایب جزئی و مراجعه به تعمیرگاه جهت انجام تعمیرات و سرویس هاي الزم 

  ـ گزارش ماموریت هاي انجام شده به مسئول قسمت 

  ـ رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی 

وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد ـ انجام سایر اموري که در حدود

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با جغرافیاي شهر 

  ـ توانائی تشخیص معایب سطحی خودروهاي سبک و نحوه برطرف کردن آن 

و تاریخ  امضاء  نام خانوادگینام و   عنوان پست سازمانی

  رمضان عبدلی  مسئول خدمات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

راننده خودرو سبک   : عنوان پست 

پایان دوره : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول خدمات ، مسئول نقلیه :  سطح باالتر 

راننده آمبوالنس، راننده خودرو سبک:  هـم سطح 

  ـــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ بازدید و کنترل قسمت هاي مختلـف خـودرو و حصـول اطمینـان از صـحت و سـالمت کـار ماشـین و روشـن کـردن و                     1

گرم کردن و آماده کردن خودرو تحت اختیار 

ـ هدایت و رانندگی انواع خودروهاي سبک در سطح شهر و بر حسب مورد به خارج از شهر و انجام ماموریت هـاي ابالغـی     2

ب و ذهاب پزشکان و مسئولین و کارکنان بیمارستان و نظایر آن نظیر ایا

ـ مراجعه به نشانی هاي ابالغی و تحویل دادن و یا تحویل گرفتن بسته ها و یا محصوالت متعلق بیمارستان  3

ـ رانندگی با آمبوالنس جهت نقل و انتقال بیمار بر حسب ضرورت  4

ـ نظافت بیرونی و درونی خودرو تحت اخت 5

ـ رفع معایب جزئی و مراجعه به تعمیرگاه جهت انجام تعمیرات و سرویس هاي الزم  6

ـ گزارش ماموریت هاي انجام شده به مسئول قسمت  7

ـ رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی  8

ـ انجام سایر اموري که در حدود  9

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با جغرافیاي شهر 

ـ توانائی تشخیص معایب سطحی خودروهاي سبک و نحوه برطرف کردن آن 

  ـ مهارت در رانندگی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول خدمات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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: تاریخ تهیه   تاسیسات وساختمان  : واحد سازمانی   مسئول تاسیسات وساختمان  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال سه: تجربه مورد نیاز   فوق دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی بیمارستان :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

  پرسنل تاسیسات و ساختمان :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

بر انجام وظایف مسئولین و پرسنل شاغل در قسمت هاي تابعه نظارت -1

بازدید فنی مستمر از تجهیزات سیستم هاي حرارتی و برودتی -2

بازدید فنی مستمر از تجهیزات سیستم هاي الکتریکی و برق رسانی -3

خانه بازدید فنی مستمر از تجهیزات سیستم هاي آب و فاضالب و تصفیه -4

بازدید فنی مستمر از اماکن ، ساختمان ها ، لوازم و تجهیزات منصوب در آنها -5

حصول اطمینان از سالمت و آماده به کار بودن موارد فوق الذکر - 6

انجام مطالعات و ارائه طرح هاي مناسب براي رفع نارسائی موارد فوق الذکر -7

انجام مطالعات و ارائه طرح و کروکی مناسب براي بازسازي ، بهینه سازي و ایجاد بخش هاي جدید -8

نظارت کامل بر سرویس ، نگهداري و راهبري سیستم هاي مکانیکی و الکتریکی  -9

. راهنمایی پرسنل براي انجام تعمیرات پیچیده که مستلزم نقشه خوانی و محاسبات فنی است-10

وظیفه پیمانکاران و شرکت هاي طرف قرارداد و تنظیم قرارداد و تائید صورت وضعیت هاي مربوطهنظارت بر انجام  -11

شرکت در جلسات مسئوالن بیمارستان و طرح مسائل و مشکالت و ارائه پیشنهادات ضروري -12

بازدید دوره اي از سیستم اعالم و اطفاي حریق و حصول اطمینان از آماده به کار بودن آنها -13

اقدام عاجل براي شارژ  کپسول هاي اطفاي حریق و تعبیه وسایل و تجهیزات اعالم و اطفاي حریق -14

بازدید مستمر از سیستم هاي گازهاي طبی ، اکسیژن ساز ، ساکشن مرکزي و حصول اطمینان از آماده به کار بودن  -15

آنها 

از بخش ها و تامین کپسول مورد نی  N2Oو  O2اقدام عاجل براي شارژ کپسول هاي -16

رسیدگی به امور پرسنلی ، اداري و رفاهی کارکنان تحت سرپرستی -17

نظارت کامل بر تنظیم و تدوین لیست شیفت پرسنل تحت سرپرستی -18

نظارت کامل بر حفظ و نگهداري پرونده هاي مرتبط با پرسنل ، تجیهزات و قسمت هاي تابعه -19

قطعات یدکی و پیگیري در امر خرید تا حصول نتیجه  نظارت بر برآورد و درخواست انواع مواد ، مصالح ، -20

نظارت و مراقبت از نگهداري ابزارآالت ، مواد ، مصالح و قطعات یدکی در اختیار  -21

  نظارت کامل بر رعایت مقررات و ضوابط حفاظت فنی و اصول ایمنی  -22
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  ـ آشنائی کامل نسبت به مشخصات فنی و مکانیسم تجهیزات مورد مصرف در مراکز درمانی 

  ـ آشنائی با نحوه انجام تعمیرات تجهیزات مکانیکی و الکتریکی مورد مصرف در مراکز درمانی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با نقشه خوانی و انجام محاسبات فنی 

ـ آشنائی کامل نسبت به مشخصات فنی و مکانیسم تجهیزات مورد مصرف در مراکز درمانی 

ـ آشنائی با نحوه انجام تعمیرات تجهیزات مکانیکی و الکتریکی مورد مصرف در مراکز درمانی

  ول ایمنی ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حافظت فنی و اص

  ـ آشنائی با اصول سرپرستی ، هدایت و راهبري پرسنل  

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  دکتر یوسف جمالی  مدیر داخلی بیمارستان

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با نقشه خوانی و انجام محاسبات فنی 

ـ آشنائی کامل نسبت به مشخصات فنی و مکانیسم تجهیزات مورد مصرف در مراکز درمانی 

ـ آشنائی با نحوه انجام تعمیرات تجهیزات مکانیکی و الکتریکی مورد مصرف در مراکز درمانی

ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حافظت فنی و اص

ـ آشنائی با اصول سرپرستی ، هدایت و راهبري پرسنل  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر داخلی بیمارستان  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، نگهداري ، راهبري و تعمیرات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   ساختمان و تاسیسات: واحد سازمانی  تاسیسات الکتریکی 

  سال چهار: تجربه مورد نیاز   یاتاسیسات برق دیپلم

  مسئول تاسیسات و ساختمان

  تکنسین و تعمیرکار برق 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات اجرائی 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات تعمیراتی 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات سرویس و نگهداري 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه شیفت پرسنل 

  ـ تدوین و تنظیم لیست حضور و غیاب پرسنل 

  ـ تدوین و تنظیم لیست قطعات یدکی مورد نیاز 

  ـ تدوین و تنظیم درخواست خرید قطعات یدکی 

  عمیر تجهیزات توسط پیمانکار ـ تدوین و تنظیم درخواست ت

  ـ پی گیري درخواست خرید و تعمیر تا حصول نتیجه 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات اجرائی 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات تعمیراتی 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات سرویس و نگهداري 

  ـ نظارت دقیق بر حضور و غیاب پرسنل 

  ـ نظارت دقیق براي حفظ اموال و اجناس 

  ـ نظارت دقیق بر نظافت فنی تجهیزات و محوطه 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با سیستم هاي الکتریکی و الکترونیکی مورد مصرف در مراکز درمانی 

  ـ آشنائی نسبی با نقشه خوانی و محاسبات فنی مرتبط 

ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، نگهداري ، راهبري و تعمیرات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 

  ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

ـ آشنائی کامل با اصول سرپرستی ، هدایت و راهبري پرسنل 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول تاسیسات و 

  ساختمان 
  سید حامد طباطبائی

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تاسیسات الکتریکی  مسئول: عنوان پست 

دیپلم: سطحتحصیالتموردنیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تاسیسات و ساختمان:  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

تکنسین و تعمیرکار برق : سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات اجرائی  1

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات تعمیراتی  2

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات سرویس و نگهداري  3

ـ تدوین و تنظیم برنامه شیفت پرسنل  4

ـ تدوین و تنظیم لیست حضور و غیاب پرسنل  5

ـ تدوین و تنظیم لیست قطعات یدکی مورد نیاز  6

ـ تدوین و تنظیم درخواست خرید قطعات یدکی  7

ـ تدوین و تنظیم درخواست ت 8

ـ پی گیري درخواست خرید و تعمیر تا حصول نتیجه  9

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات اجرائی  10

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات تعمیراتی  11

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات سرویس و نگهداري  12

ـ نظارت دقیق بر حضور و غیاب پرسنل  13

ـ نظارت دقیق براي حفظ اموال و اجناس  14

ـ نظارت دقیق بر نظافت فنی تجهیزات و محوطه  15

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با سیستم هاي الکتریکی و الکترونیکی مورد مصرف در مراکز درمانی 

ـ آشنائی نسبی با نقشه خوانی و محاسبات فنی مرتبط 

ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، نگهداري ، راهبري و تعمیرات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 

ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

ـ آشنائی کامل با اصول سرپرستی ، هدایت و راهبري پرسنل 

  

عنوان پست سازمانی  مربوطهمسئول 

  تعیین کننده وظایف
مسئول تاسیسات و 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    

191

شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه  

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  

...  

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه    تاسیسات وساختمان  :واحدسازمانی  تکنسین  و تعمیرکار برق  

  سال چهار: تجربه مورد نیاز   دیپلم برق یاتاسیسات 

  مسئول تأسیسات و ساختمان  ، مسئول تأسیسات الکتریکی

  تکنسین و تعمیرکار برق

  سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم الکتریکی وبرق رسانی

  سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم ارتباطی رایانه

  مخابراتسرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم ارتباطی 

  سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم برق رسانی به تجهیزات پزشکی

  سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم برق اضطراري

  )درساعت غیراداري و تعطیالت( سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري آسانسورها 

  و فرعی برقسرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري تابلوهاي اصلی 

  :سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري تجهیزات ولوازم الکتریکی

...سردخانه ، یخچال ، کولر ، هواکش ، پنکه ، تلویزیون ، چراغ روشنایی ، کلید ، پریز و

  :رفع نواقص ومعایب الکتریکی تجهیزات منصوب در

  ...له ، لنژري وموتورخانه ، هواساز ، تصفیه خانه ، آشپزخانه ، امحاء زبا

  .برقراري سیستم الکتریکی ، مخابراتی و رایانه در مکان هائیکه بازسازي می شود

  همکاري با سایر مسئولین قسمت هاي تابعه تاسیسات و ساختمان

  پاسخگویی و رفع معایب اعالم شده از بخش ها و قسمت هاي مختلف

  دیواري رفع نواقص و معایب تلفن هاي روي میز و

  استفاده کامل ازابزار، لوازم و تجهیزات ایمنی

  تحویل و تحول تجهیزات و ابزارآالت در زمان تغییر شیفت

  درج و ثبت کلیه عملیات انجام شده در دفتر گزارش روزانه

  نظافت فنی تجهیزات و اماکن مربوطه

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نظري با اصول برق و تاسیسات مراکز درمانی 

  ـ آشنائی کامل با سیستم هاي الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده در مراکز درمانی 

  ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، تعمیر و نگهداري تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 

  ـ آشنائی کامل در جهت رفع نواقص الکتریکی تجهیزات تاسیسات مکانیکی 

  ـ آشنائی با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول تاسیسات و 

  ساختمان
  حامد طباطبائیسید 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تکنسین  و تعمیرکار برق  : عنوان پست 

دیپلم برق یاتاسیسات :نیازمورد تحصیالت سطح

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تأسیسات و ساختمان  ، مسئول تأسیسات الکتریکی:  سطح باالتر 

تکنسین و تعمیرکار برق:  هـم سطح 

  ــــــــ  :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم الکتریکی وبرق رسانی-1

سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم ارتباطی رایانه  -2

سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم ارتباطی  -3

سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم برق رسانی به تجهیزات پزشکی -4

سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم برق اضطراري -5

سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري آسانسورها  -6

سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري تابلوهاي اصلی  -7

سرویس ، تعمیر ، نگهداري و راهبري تجهیزات ولوازم الکتریکی -8

سردخانه ، یخچال ، کولر ، هواکش ، پنکه ، تلویزیون ، چراغ روشنایی ، کلید ، پریز و

رفع نواقص ومعایب الکتریکی تجهیزات منصوب در -9

موتورخانه ، هواساز ، تصفیه خانه ، آشپزخانه ، امحاء زبا

برقراري سیستم الکتریکی ، مخابراتی و رایانه در مکان هائیکه بازسازي می شود -10

همکاري با سایر مسئولین قسمت هاي تابعه تاسیسات و ساختمان -11

پاسخگویی و رفع معایب اعالم شده از بخش ها و قسمت هاي مختلف -12

رفع نواقص و معایب تلفن هاي روي میز و -13

استفاده کامل ازابزار، لوازم و تجهیزات ایمنی -14

تحویل و تحول تجهیزات و ابزارآالت در زمان تغییر شیفت -15

درج و ثبت کلیه عملیات انجام شده در دفتر گزارش روزانه -16

نظافت فنی تجهیزات و اماکن مربوطه -17

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نظري با اصول برق و تاسیسات مراکز درمانی 

ـ آشنائی کامل با سیستم هاي الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده در مراکز درمانی 

ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، تعمیر و نگهداري تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 

ـ آشنائی کامل در جهت رفع نواقص الکتریکی تجهیزات تاسیسات مکانیکی 

ـ آشنائی با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول تاسیسات و 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   وساختمان تاسیسات: واحد سازمانی  تاسیسات مسئول تعمیرات 

  سال چهار: تجربه مورد نیاز   سیکل 

  مسئول تاسیسات و ساختمان

  تعمیرکار تاسیسات

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات اجرائی 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات تعمیراتی 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات سرویس و نگهداري 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه شیفت پرسنل 

  ـ تدوین و تنظیم لیست حضور و غیاب پرسنل 

  ـ تدوین و تنظیم لیست قطعات یدکی مورد نیاز 

  یم درخواست خرید قطعات یدکی 

  ـ تدوین و تنظیم درخواست تعمیر تجهیزات توسط پیمانکار 

  ـ پی گیري درخواست خرید و تعمیر تا حصول نتیجه 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات اجرائی 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات تعمیراتی 

  سرویس و نگهداري  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات

  ـ نظارت دقیق بر حضور و غیاب پرسنل 

  ـ نظارت دقیق براي حفظ اموال و اجناس 

  ـ نظارت دقیق بر نظافت فنی تجهیزات و محوطه 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با مکانیسم تجهیزات عمومی مورد مصرف در مراکز درمانی 

  ـ توانائی تشخیص معایب و رفع نواقص تجهیزات مورد مصرف در مراکز درمانی 

  ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، نگهداري تجهیزات عمومی 

  ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

  ـ آشنائی کامل با اصول سرپرستی ، هدایت و راهبري پرسنل 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  سازمانیعنوان پست 

مسئول تاسیسات و 

  ساختمان 
  سید حامد طباطبائی

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول تعمیرات : عنوان پست 

سیکل : موردنیاز تحصیالت سطح

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تاسیسات و ساختمان:  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

تعمیرکار تاسیسات: سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات اجرائی  1

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات تعمیراتی  2

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات سرویس و نگهداري  3

ـ تدوین و تنظیم برنامه شیفت پرسنل  4

ـ تدوین و تنظیم لیست حضور و غیاب پرسنل  5

ـ تدوین و تنظیم لیست قطعات یدکی مورد نیاز  6

یم درخواست خرید قطعات یدکی ـ تدوین و تنظ 7

ـ تدوین و تنظیم درخواست تعمیر تجهیزات توسط پیمانکار  8

ـ پی گیري درخواست خرید و تعمیر تا حصول نتیجه  9

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات اجرائی  10

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات تعمیراتی  11

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات 12

ـ نظارت دقیق بر حضور و غیاب پرسنل  13

ـ نظارت دقیق براي حفظ اموال و اجناس  14

ـ نظارت دقیق بر نظافت فنی تجهیزات و محوطه  15

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با مکانیسم تجهیزات عمومی مورد مصرف در مراکز درمانی 

ـ توانائی تشخیص معایب و رفع نواقص تجهیزات مورد مصرف در مراکز درمانی 

ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، نگهداري تجهیزات عمومی 

ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

ـ آشنائی کامل با اصول سرپرستی ، هدایت و راهبري پرسنل 

عنوان پست   مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول تاسیسات و 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه  

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  تعمیر، نگهداري و راهبري  سیستم اکسیژن سازمرکزي وتأمین کپسولهاي اکسیژن

  ـ توانائی کامل تشخیص و رفع معایب و نواقص تجهیزات عمومی مورد استفاده در مراکز درمانی 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه    تاسیسات وساختمان  : واحدسازمانی  تعمیرکار تاسیسات 

  سال چهار: تجربه مورد نیاز   سیکل  

  مسئول تاسیسات و ساختمان ، مسئول تعمیرات تاسیسات 

  تعمیرکار تأسیسات

تعمیر، نگهداري و راهبري  سیستم اکسیژن سازمرکزي وتأمین کپسولهاي اکسیژن

  سیستم ساکشن مرکزي راهبري

  سیستم اعالم حریق راهبري

  کپسول هاي دستیراهبري سیستم اطفاي حریق وتأمین 

  راهبري کولرهاي آبی

  محوطه راهبري سیستم آب سرد وگرم داخل بخش ها و

  محوطه راهبري سیستم فاضالب داخل بخش ها و

  راهبري تجهیزات داخل سرویس هاي بهداشتی

  ...)چوبی،آهنی و(و پنجره  تعمیر و رفع نواقص درب

  ...تعمیر و رفع نواقص قفل،دستگیره،یراق آالت و

  ...)گردان،ثابت و( تعمیر و رفع نواقص میزوصندلی

  تعمیر و رفع نواقص تخت ومیز غذاخوري بیماران

  تعمیر و رفع نواقص کمد بیماران،کمد پرسنل

  بازسازي شدهنصب تجهیزات درمکان هاي 

  نصب وتعویض قفسه هاي بایگانی وسایر مدارك

  نظافت ابزارآالت ومحوطه تاسیسات

  تحویل وتحول ابزارآالت

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با مکانیسم تجهیزات عمومی مورد استفاده در مراکز درمانی 

ـ توانائی کامل تشخیص و رفع معایب و نواقص تجهیزات عمومی مورد استفاده در مراکز درمانی 

  ـ توانائی کامل براي انجام امور لوله کشی ، جوشکاري ، فاضالب داخل ساختمان 

  ـ آشنائی با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

و تاریخ  امضاء  خانوادگینام و نام   عنوان پست سازمانی

مسئول تاسیسات و 

  ساختمان 
  سید حامد طباطبائی

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تعمیرکار تاسیسات : عنوان پست 

سیکل  : سطح تحصیالت موردنیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تاسیسات و ساختمان ، مسئول تعمیرات تاسیسات :  سطح باالتر 

تعمیرکار تأسیسات:  هـم سطح 

  ـــــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

تعمیر، نگهداري و راهبري  سیستم اکسیژن سازمرکزي وتأمین کپسولهاي اکسیژن-1

راهبري تعمیر،نگهداري و -2

راهبري تعمیر،نگهداري و -3

راهبري سیستم اطفاي حریق وتأمین  تعمیر،نگهداري و -4

راهبري کولرهاي آبی تعمیر،نگهداري و -5

راهبري سیستم آب سرد وگرم داخل بخش ها و تعمیر،نگهداري و - 6

راهبري سیستم فاضالب داخل بخش ها و تعمیر،نگهداري و -7

راهبري تجهیزات داخل سرویس هاي بهداشتی تعمیر،نگهداري و -8

تعمیر و رفع نواقص درب-9

تعمیر و رفع نواقص قفل،دستگیره،یراق آالت و -10

تعمیر و رفع نواقص میزوصندلی -11

تعمیر و رفع نواقص تخت ومیز غذاخوري بیماران -12

تعمیر و رفع نواقص کمد بیماران،کمد پرسنل -13

نصب تجهیزات درمکان هاي  لوله کشی و-14

نصب وتعویض قفسه هاي بایگانی وسایر مدارك-15

نظافت ابزارآالت ومحوطه تاسیساتـ  16

تحویل وتحول ابزارآالتـ  17

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با مکانیسم تجهیزات عمومی مورد استفاده در مراکز درمانی 

ـ توانائی کامل تشخیص و رفع معایب و نواقص تجهیزات عمومی مورد استفاده در مراکز درمانی 

ـ توانائی کامل براي انجام امور لوله کشی ، جوشکاري ، فاضالب داخل ساختمان 

ـ آشنائی با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول تاسیسات و 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، نگهداري ، راهبري و تعمیرات تجهیزات سیستم هاي حرارتی و برودتی

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   وساختمان تاسیسات: واحد سازمانی  تاسیسات مکانیکی

  سال چهار: تجربه مورد نیاز   یاتاسیسات برق دیپلم

  مسئول تاسیسات و ساختمان

  متصدي تاسیسات مکانیکی 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات اجرائی 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات تعمیراتی 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات سرویس و نگهداري 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه شیفت پرسنل 

  و غیاب پرسنل  ـ تدوین و تنظیم لیست حضور

  ـ تدوین و تنظیم لیست قطعات یدکی مورد نیاز 

  ـ تدوین و تنظیم درخواست خرید قطعات یدکی 

  ـ تدوین و تنظیم درخواست تعمیر تجهیزات توسط پیمانکار 

  ـ پی گیري درخواست خرید و تعمیر تا حصول نتیجه 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات اجرائی 

  ازدید مستمر و نظارت بر عملیات تعمیراتی 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات سرویس و نگهداري 

  ـ نظارت دقیق بر حضور و غیاب پرسنل 

  ـ نظارت دقیق براي حفظ اموال و اجناس 

  ـ نظارت دقیق بر نظافت فنی تجهیزات و محوطه 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با سیستم هاي حرارتی و برودتی مورد مصرف در مراکز درمانی 

  ـ آشنائی نسبی با نقشه خوانی و محاسبات فنی مرتبط 

ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، نگهداري ، راهبري و تعمیرات تجهیزات سیستم هاي حرارتی و برودتی

  ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

ـ آشنائی کامل با اصول سرپرستی ، هدایت و راهبري پرسنل 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول تاسیسات و 

  ساختمان 
  طباطبائیسید حامد 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

تاسیسات مکانیکی مسئول: عنوان پست 

دیپلم: موردنیاز تحصیالت سطح

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تاسیسات و ساختمان:  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

متصدي تاسیسات مکانیکی :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات اجرائی  1

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات تعمیراتی  2

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات سرویس و نگهداري  3

ـ تدوین و تنظیم برنامه شیفت پرسنل  4

ـ تدوین و تنظیم لیست حضور 5

ـ تدوین و تنظیم لیست قطعات یدکی مورد نیاز  6

ـ تدوین و تنظیم درخواست خرید قطعات یدکی  7

ـ تدوین و تنظیم درخواست تعمیر تجهیزات توسط پیمانکار  8

ـ پی گیري درخواست خرید و تعمیر تا حصول نتیجه  9

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات اجرائی  10

ازدید مستمر و نظارت بر عملیات تعمیراتی ـ ب 11

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات سرویس و نگهداري  12

ـ نظارت دقیق بر حضور و غیاب پرسنل  13

ـ نظارت دقیق براي حفظ اموال و اجناس  14

ـ نظارت دقیق بر نظافت فنی تجهیزات و محوطه  15

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با سیستم هاي حرارتی و برودتی مورد مصرف در مراکز درمانی 

ـ آشنائی نسبی با نقشه خوانی و محاسبات فنی مرتبط 

ـ آشنائی کامل با اصول سرویس ، نگهداري ، راهبري و تعمیرات تجهیزات سیستم هاي حرارتی و برودتی

ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

ـ آشنائی کامل با اصول سرپرستی ، هدایت و راهبري پرسنل 

  

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول تاسیسات و 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف



    انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان
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شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه   تاسیساتوساختمان  :واحدسازمانی  متصدي تاسیسات مکانیکی     : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال چهار: تجربه مورد نیاز   دیپلم برقیاتاسیسات :نیازموردسطحتحصیالت  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول تاسیسات مکانیکیمسئول تاسیسات و ساختمان ، :  سطح باالتر 

  متصدي تاسیسات مکانیکی :  هـم سطح 

  ــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

  تعمیر ، نگهداري و راهبري دیگهاي بخار ، آب داغ ، شوفاژ - 1

  )جذبی ، تراکمی ( تعمیر ، نگهداري و راهبري چیلرهاي -2

  )حرارتی ، برودتی ، آبرسانی (تعمیر ، نگهداري و راهبري پمپ هاي سیستم  -3

  )حرارتی ، برودتی ، آبرسانی (تعمیر ، نگهداري و راهبري شیرآالت سیستم  -4

  )برودتی ، آبرسانی حرارتی ، (تعمیر ، نگهداري و راهبري کلکتور  و لوله کشی سیستم  -5

  تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم سختی گیر و احیاي رزینهاي مربوطه - 6

  تعمیر ، نگهداري و راهبري هواسازها وزنت -7

  )زمینی ، سقفی ( تعمیر ، نگهداري و راهبري فن کویلها  -8

  )... آبگرم ، انبساط ، کندانس ،  ذخیره و( تعمیر ، نگهداري و راهبري مخازن  -9

  تعمیر ، نگهداري و راهبري برج هاي خنک کننده -10

  تعمیر ، نگهداري و راهبري تجهیزات منصوب در آشپزخانه  و لنژري -11

  تعمیر، نگهداري و راهبري تجهیزات سیستم تصفیه فاضالب -12

  )آب شهر ، چاه عمیق ( تعمیر ، نگهداري و راهبري سیستم آبرسانی  -13

  ... )بوستر پمپ ، هاوزریل و(راهبري تجهیزات مکانیکی سیستم اطفاي حریق تعمیر ، نگهداري و  -14

  راهبري تصفیه خانه -15

  تعمیر ، نگهداري و راهبري بلوترهاي هوادهی -    

  تعمیر ، نگهداري و راهبري پمپ هاي لجن کشی -    

  تعمیر ، نگهداري و راهبري تجهیزات کلرزنی -    

  تعمیر ، نگهداري و راهبري مسیر ورود فاضالب به تصفیه خانه -    

  تعمیر ، نگهداري و راهبري مسیرخروج پس آب فاضالب از تصفیه خانه -    

انجام آزمایش هاي پس آب خروجی به نحوي که مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست و شبکه بهداشت  استان  -    

  .تهران باشد

  زمانبندي شده براي سرویس فن کویل هاتنظیم برنامه - 16

  تنظیم برنامه زمانبندي شده براي تعویض فیلترهاي هواساز-17

  ـ نظافت فنی تجهیزات ومحوطه مربوطه 18

  ـ تحویل وتحول تجهیزات و ابزارآالت درزمان تغییر شیفت 19
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  ـ توانائی کامل در تشخیص و رفع معایب و نواقص تجهیزات سیستم هاي حرارتی و برودتی 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با سیستم هاي حرارتی و برودتی مورد استفاده در مراکز درمانی 

ـ توانائی کامل در تشخیص و رفع معایب و نواقص تجهیزات سیستم هاي حرارتی و برودتی 

  ـ توانائی کامل در جهت سرویس ، نگهداري و راهبري تجهیزات تصفیه خانه فاضالب 

  ت فنی و اصول ایمنیـ آشنائی با اصول و مقررات حفاظ

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول تاسیسات و 

  ساختمان 
  سید حامد طباطبائی

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با سیستم هاي حرارتی و برودتی مورد استفاده در مراکز درمانی 

ـ توانائی کامل در تشخیص و رفع معایب و نواقص تجهیزات سیستم هاي حرارتی و برودتی 

ـ توانائی کامل در جهت سرویس ، نگهداري و راهبري تجهیزات تصفیه خانه فاضالب 

ـ آشنائی با اصول و مقررات حفاظ

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول تاسیسات و 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ـ آشنائی نسبی با مسائل تئوري معماري ، محاسباتی و تاسیساتی وابسته به امور ساختمان 

  ـ آشنائی کامل با ساختمان هاي آجري ، اسکلت فلزي ، بتونی و تزئینات وابسته به آنها و تعمیر و نگهداري آنها 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   وساختمان تاسیسات: واحد سازمانی  امور ساختمان وتزئینات  

1   سال چهار: تجربه مورد نیاز   دیپلم  ساختمان

  مسئول تاسیسات و ساختمان

  متصدي امور ساختمان ، متصدي نقاشی و تزئینات

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات اجرائی 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات تعمیراتی 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات سرویس و نگهداري 

  ـ تدوین و تنظیم برنامه شیفت پرسنل 

  ـ تدوین و تنظیم لیست حضور و غیاب پرسنل 

  ـ تدوین و تنظیم لیست اجناس مورد نیاز 

  ـ تدوین و تنظیم درخواست خرید اجناس مورد نیاز 

  عمیر اساسی ساختمان توسط پیمانکار  ـ تدوین و تنظیم درخواست ت

  ـ پی گیري درخواست خرید و تعمیر تا حصول نتیجه 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات اجرائی 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات تعمیراتی 

  ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات سرویس و نگهداري 

  پرسنل  ـ نظارت دقیق بر حضور و غیاب

  ـ نظارت دقیق براي حفظ اموال و اجناس 

  ـ نظارت دقیق بر نظافت فنی تجهیزات و محوطه 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با مسائل تئوري معماري ، محاسباتی و تاسیساتی وابسته به امور ساختمان 

ـ آشنائی کامل با ساختمان هاي آجري ، اسکلت فلزي ، بتونی و تزئینات وابسته به آنها و تعمیر و نگهداري آنها 

  ـ آشنائی نسبی با نقشه خوانی و محاسبات فنی عمومی ساختمان 

  ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

  راهبري پرسنل ـ آشنائی کامل با اصول سرپرستی ، هدایت و 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول تاسیسات و 

  ساختمان 
  سید حامد طباطبائی

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

امور ساختمان وتزئینات  مسئول : عنوان پست 

دیپلم  ساختمان: موردنیاز تحصیالت سطح

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تاسیسات و ساختمان:  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

متصدي امور ساختمان ، متصدي نقاشی و تزئینات:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات اجرائی  1

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات تعمیراتی  2

ـ تدوین و تنظیم برنامه زمانبندي شده عملیات سرویس و نگهداري  3

ـ تدوین و تنظیم برنامه شیفت پرسنل  4

ـ تدوین و تنظیم لیست حضور و غیاب پرسنل  5

ـ تدوین و تنظیم لیست اجناس مورد نیاز  6

ـ تدوین و تنظیم درخواست خرید اجناس مورد نیاز  7

ـ تدوین و تنظیم درخواست ت 8

ـ پی گیري درخواست خرید و تعمیر تا حصول نتیجه  9

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات اجرائی  10

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات تعمیراتی  11

ـ بازدید مستمر و نظارت بر عملیات سرویس و نگهداري  12

ـ نظارت دقیق بر حضور و غیاب 13

ـ نظارت دقیق براي حفظ اموال و اجناس  14

ـ نظارت دقیق بر نظافت فنی تجهیزات و محوطه  15

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با مسائل تئوري معماري ، محاسباتی و تاسیساتی وابسته به امور ساختمان 

ـ آشنائی کامل با ساختمان هاي آجري ، اسکلت فلزي ، بتونی و تزئینات وابسته به آنها و تعمیر و نگهداري آنها 

ـ آشنائی نسبی با نقشه خوانی و محاسبات فنی عمومی ساختمان 

ـ آشنائی کامل با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی 

ـ آشنائی کامل با اصول سرپرستی ، هدایت و 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول تاسیسات و 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  



    

198

شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

نگهداري حمام وسرویسهاي بهداشتی داخل کلیه ساختمانها ورفع نواقص آن

آماده سازي مکانهاي الزم جهت کابل کشی سیستم الکتریکی وترمیم این مکانها

نظافت کامل مکانهاي تعمیر وتعویض شده  وهمچنین ابزار ولوازم مورد استفاده

 سنگ کـاري   ،ایزوله کامل کف ،سیمانکاري 

نصب انواع  ، نصب درب وپنجره   ،نصب چهارچوب درب 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   تاسیسات وساختمان  : واحد سازمانی   متصدي امور ساختمان 

  سال سه: تجربه مورد نیاز   ابتدایی   دوره پایان

  ساختمان ، مسئول امور ساختمان و تزئیناتمسئول تاسیسات و 

  متصدي امور ساختمان

ایزوله پشت بام کلیه ساختمانها ورفع نواقص آن نگهداري پوشش و

دیوار وکف داخل کلیه ساختمانها ورفع نواقص آن، 

نگهداري حمام وسرویسهاي بهداشتی داخل کلیه ساختمانها ورفع نواقص آن

محوطه ودیوار اطراف کلیه ساختمانها ورفع نواقص آن-نگهداري راه پله

آماده سازي مکانهاي الزم جهت تعویض لوله هاي فرسوده وترمیم این مکانها

این مکانها آماده سازي مکانهاي الزم جهت لوله کشی هاي جدید وترمیم

آماده سازي مکانهاي الزم جهت کابل کشی سیستم الکتریکی وترمیم این مکانها

دفتر فنی جهت تهیه نقشه هاي اجرایی

برآورد ودرخواست مصالح ساختمانی موردنیاز

اجراي کلیه عملیات الزم براي بازسازي ویا ایجاد مکانهاي جدید

جایی مصالح ساختمانیحمل ضایعات ناشی ازتخریب وجا به 

نظافت کامل مکانهاي تعمیر وتعویض شده  وهمچنین ابزار ولوازم مورد استفاده

  »اهم عملیات براي اجراي موارد فوق الذکر

سیمانکاري  ، دیوار چینی ،حمل مصالح تا پاي کار  ،حمل ضایعات ساختمانی 

نصب چهارچوب درب  ،اجراي کارهاي آهنگري  ،رامیک کف وبدنه 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی نسبی با مسائل تئوري و عملی ساختمان مراکز درمانی 

  ـ آشنائی نسبی با مصالح ساختمانی و نحوه استفاده از آنها 

  ـ آشنائی کامل با تعمیرات و نگهداري ساختمان 

  ـ آشنائی کامل با ایزوله و عایق کاري ساختمان 

  ـ آشنائی با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول تاسیسات و 

  ساختمان 
  سید حامد طباطبائی

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي امور ساختمان  : عنوان پست 

پایان: سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تاسیسات و :  سطح باالتر 

متصدي امور ساختمان:  هـم سطح 

  ــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

نگهداري پوشش و تعمیر و-1

، نگهداري سقف تعمیرو-2

نگهداري حمام وسرویسهاي بهداشتی داخل کلیه ساختمانها ورفع نواقص آن تعمیر و-3

نگهداري راه پله تعمیرو-4

آماده سازي مکانهاي الزم جهت تعویض لوله هاي فرسوده وترمیم این مکانها-5

آماده سازي مکانهاي الزم جهت لوله کشی هاي جدید وترمیم- 6

آماده سازي مکانهاي الزم جهت کابل کشی سیستم الکتریکی وترمیم این مکانها-7

دفتر فنی جهت تهیه نقشه هاي اجرایی همکاري با-8

برآورد ودرخواست مصالح ساختمانی موردنیاز-9

اجراي کلیه عملیات الزم براي بازسازي ویا ایجاد مکانهاي جدید-10

حمل ضایعات ناشی ازتخریب وجا به -11

نظافت کامل مکانهاي تعمیر وتعویض شده  وهمچنین ابزار ولوازم مورد استفاده-12

اهم عملیات براي اجراي موارد فوق الذکر«

حمل ضایعات ساختمانی  ،کنده کاري 

رامیک کف وبدنه نصب س ،کاشی کاري 

  توالت

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی نسبی با مسائل تئوري و عملی ساختمان مراکز درمانی 

ـ آشنائی نسبی با مصالح ساختمانی و نحوه استفاده از آنها 

ـ آشنائی کامل با تعمیرات و نگهداري ساختمان 

ـ آشنائی کامل با ایزوله و عایق کاري ساختمان 

ـ آشنائی با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول تاسیسات و 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

 سـمباده کـاري   ، زیرسازي کامل مکانهائی که باید رنگ آمیزي شـود 

  ....نمودن شیشه هاي موردنیاز وبرش و اندازه 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   تاسیسات وساختمان  : واحد سازمانی   متصدي نقاشی و تزئینات 

  سال سه: تجربه مورد نیاز دوره ابتدایی   پایان

  مسئول تاسیسات و ساختمان ، مسئول امور ساختمان و تزئینات

بدنه اطاقهارفع نواقص و معایب رنگ سقف و 

رفع نواقص و معایب رنگ درب و پنجره اطاقها

... تخت بیمار و –الکر  –کمد دارو  –رفع نواقص و معایب رنگ ترالی کد 

... فن کوئل و -کمد -فایل -صندلی -رفع نواقص و معایب رنگ میز

رفع نواقص و معایب پرده کرکره هاي عمودي و افقی 

اي رفع نواقص و معایب دربهاي شیشه 

... قاب عکس و ،پنجره ،تعویض شیشه هاي شکسته میز

پنجره بطور مستمر  ،درب ،دیوار

رنگ آمیزي کلیه لوازم و تجهیزات بطور مستمر 

. رنگ آمیزي سقف و بدنه مکانهائی که بازسازي میشود

. رنگ آمیزي سقف و بدنه مکانهائی که جدید احداث میشود

. رنگ آمیزي درب و پنجره مکانهائی که بازسازي و یا جدید احداث میشود

. اندازه گیري و نصب شیشه مکانهائی که بازسازي و یا جدید احداث میشود

برآورد و درخواست خرید لوازم و مصالح موردنیاز

  نظافت کامل مکانهائی که رنگ آمیزي میشود و هچنین ابزار و لوازم

  : جراي موارد فوق الذکر

زیرسازي کامل مکانهائی که باید رنگ آمیزي شـود  ، ساخت موارد زیرسازي،  موردنیاز

برش و اندازه   ،اندازهگیري مکانهائی که باید شیشه نصب شود 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی کامل با انواع رنگ مورد نیاز مراکز درمانی 

  ـ آشنائی کامل با ساخت انواع مواد زیرسازي ، ساخت انواع رنگ و کاربرد آن 

  ... ـ آشنائی کامل با تزئینات و تجهیزات مانند کاغذ دیواري ، پرده کرکره ، شیشه و 

  ی با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنی

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

مسئول تاسیسات و 

  ساختمان 
  سید حامد طباطبائی

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

متصدي نقاشی و تزئینات  : عنوان پست 

پایان: سطح تحصیالت مورد نیاز

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول تاسیسات و ساختمان ، مسئول امور ساختمان و تزئینات: سطح باالتر 

  ــــــ:  هـم سطح 

  ــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

رفع نواقص و معایب رنگ سقف و -1

رفع نواقص و معایب رنگ درب و پنجره اطاقها-2

رفع نواقص و معایب رنگ ترالی کد -3

رفع نواقص و معایب رنگ میز-4

رفع نواقص و معایب پرده کرکره هاي عمودي و افقی -5

رفع نواقص و معایب دربهاي شیشه - 6

تعویض شیشه هاي شکسته میز-7

دیوار ،رنگ آمیزي سقف-8

رنگ آمیزي کلیه لوازم و تجهیزات بطور مستمر -9

رنگ آمیزي سقف و بدنه مکانهائی که بازسازي میشود-10

رنگ آمیزي سقف و بدنه مکانهائی که جدید احداث میشود-11

رنگ آمیزي درب و پنجره مکانهائی که بازسازي و یا جدید احداث میشود-12

اندازه گیري و نصب شیشه مکانهائی که بازسازي و یا جدید احداث میشود-13

برآورد و درخواست خرید لوازم و مصالح موردنیاز-14

نظافت کامل مکانهائی که رنگ آمیزي میشود و هچنین ابزار و لوازم-15

جراي موارد فوق الذکراهم عملیات براي ا

موردنیاز رنگهاي انواع ساخت

اندازهگیري مکانهائی که باید شیشه نصب شود  ،سقف، دیوار، درب وپنجره

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی کامل با انواع رنگ مورد نیاز مراکز درمانی 

ـ آشنائی کامل با ساخت انواع مواد زیرسازي ، ساخت انواع رنگ و کاربرد آن 

ـ آشنائی کامل با تزئینات و تجهیزات مانند کاغذ دیواري ، پرده کرکره ، شیشه و 

ی با اصول و مقررات حفاظت فنی و اصول ایمنیـ آشنائ

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

  تعیین کننده وظایف
مسئول تاسیسات و 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  ـ هدایت و کنترل و آموزش و اعمال نظارت هاي الزم به نحوه انجام وظیفه عوامل تحت سرپرستی 

ـ هماهنگی و اقدام جهت برنامه ریزي امور انبارها از نظر تامین و تدارك و تمرکز و ذخیره سازي و ارائه اقـالم مـورد نیـاز    

ـ هماهنگی و اقدام جهت تهیه و تدارك اقالم مورد نیاز انبارهاي مختلف اعم از داروئی و وسایل پزشکی و فنی و غـذایی و  

  ت و همکاري بر تحویل گرفتن اقالم وارده و اعمال کنترل هاي کمی و کیفی الزم در این زمینه 

  ـ نظارت و همکاري در کدگذاري و چیدن اقالم وارده در محل ها و قفسه هاي تخصیص یافته 

رك در چـارچوب  ـ هماهنگی و نظارت و اقدام الزم براي نگهـداري حسـاب موجـودي و واردات و صـادرات و تنظـیم مـدا      

ـ هماهنگی و نظارت و اقدام در مورد تحویل اقالم درخواسـتی قسـمت هـاي مختلـف ضـمن اعمـال کنتـرل هـاي الزم و         

ي با کارت ها و دفاتر و پـی گیـري جهـت    

  . ـ انجام سایر اموري که در حدود و وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   انبارها:  واحد سازمانی   مسئول امور انبارها

  سال سه: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی 

  انبار دار فنی ، انباردار عمومی ، کمک انباردار ، متصدي کاردکس انبار

ـ هدایت و کنترل و آموزش و اعمال نظارت هاي الزم به نحوه انجام وظیفه عوامل تحت سرپرستی 

ـ هماهنگی و اقدام جهت برنامه ریزي امور انبارها از نظر تامین و تدارك و تمرکز و ذخیره سازي و ارائه اقـالم مـورد نیـاز    

ـ هماهنگی و اقدام جهت تهیه و تدارك اقالم مورد نیاز انبارهاي مختلف اعم از داروئی و وسایل پزشکی و فنی و غـذایی و  

ت و همکاري بر تحویل گرفتن اقالم وارده و اعمال کنترل هاي کمی و کیفی الزم در این زمینه 

ـ نظارت و همکاري در کدگذاري و چیدن اقالم وارده در محل ها و قفسه هاي تخصیص یافته 

ـ هماهنگی و نظارت و اقدام الزم براي نگهـداري حسـاب موجـودي و واردات و صـادرات و تنظـیم مـدا      

ـ هماهنگی و نظارت و اقدام در مورد تحویل اقالم درخواسـتی قسـمت هـاي مختلـف ضـمن اعمـال کنتـرل هـاي الزم و         

  انعکاس مراتب در کارت ها و دفاتر و مدارك انبار 

ي با کارت ها و دفاتر و پـی گیـري جهـت    ـ کنترل و موجودي گیري نوبه اي از اقالم پرتحویل و یا  پربها و انطباق موجود

  ـ مشارکت در انبارگردانی پایان دوره مالی 

  ـ رسیدگی بر امور پرسنلی کارکنان تحت سرپرستی 

ـ انجام سایر اموري که در حدود و وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با اصول انبارداري و سیستم اطالعاتی انبار 

  ـ آشنائی با سیستم عامل مورد استفاده در کامپیوتر انبار 

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  دکتر یوسف جمالی  مدیر داخلی بیمارستان 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

مسئول امور انبارها: عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

انبار دار فنی ، انباردار عمومی ، کمک انباردار ، متصدي کاردکس انبار:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ هدایت و کنترل و آموزش و اعمال نظارت هاي الزم به نحوه انجام وظیفه عوامل تحت سرپرستی  1

ـ هماهنگی و اقدام جهت برنامه ریزي امور انبارها از نظر تامین و تدارك و تمرکز و ذخیره سازي و ارائه اقـالم مـورد نیـاز       2

  درسطح بیمارستان 

ـ هماهنگی و اقدام جهت تهیه و تدارك اقالم مورد نیاز انبارهاي مختلف اعم از داروئی و وسایل پزشکی و فنی و غـذایی و    3

ت و همکاري بر تحویل گرفتن اقالم وارده و اعمال کنترل هاي کمی و کیفی الزم در این زمینه عمومی و نظار

ـ نظارت و همکاري در کدگذاري و چیدن اقالم وارده در محل ها و قفسه هاي تخصیص یافته  4

ـ هماهنگی و نظارت و اقدام الزم براي نگهـداري حسـاب موجـودي و واردات و صـادرات و تنظـیم مـدا        5

  سیستم اطالعاتی انبار 

ـ هماهنگی و نظارت و اقدام در مورد تحویل اقالم درخواسـتی قسـمت هـاي مختلـف ضـمن اعمـال کنتـرل هـاي الزم و           6

انعکاس مراتب در کارت ها و دفاتر و مدارك انبار 

ـ کنترل و موجودي گیري نوبه اي از اقالم پرتحویل و یا  پربها و انطباق موجود  7

  رفع مغایرت احتمالی 

ـ مشارکت در انبارگردانی پایان دوره مالی  8

ـ رسیدگی بر امور پرسنلی کارکنان تحت سرپرستی  9

ـ انجام سایر اموري که در حدود و وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد 10

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با اصول انبارداري و سیستم اطالعاتی انبار 

ـ آشنائی با سیستم عامل مورد استفاده در کامپیوتر انبار 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر داخلی بیمارستان   کننده وظایف تعیین

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه   انبارها:  واحد سازمانی   انباردار فنی : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سالدو : تجربه مورد نیاز   دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول امور انبارها  :  سطح باالتر 

  انبار دار فنی ، انباردار عمومی ، متصدي کاردکس انبار:  هـم سطح 

  کمک انباردار :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ هماهنگی با مسئول انبارهاي بیمارستان و سایر مسئولین ذیربط براي پیش بینـی و بـرآورد میـزان نیـاز کوتـاه مـدت و         1

بلندمدت بیمارستان به ملزومات فنی و تاسیسات و تجهیزات و دارو و تهیه لیست کلی اقالم با توجیهات و اسـتدالل الزم بـه   

  از طریق مقامات مسئول  منظور پی گیري و اعمال هماهنگی هاي بعدي

ـ هماهنگی و اقدام براي تهیه و تدارك و تحویل به موقع موارد اقالمی که براي مدت مصارف مطمـئن خریـداري شـود بـا       2

  همکاري و مشارکت واحد تدارکات 

  خرید ـ هماهنگی و اقدام براي تحویل گرفتن اجناس و اقالم خریداري شده براساس درخواست قبلی از طریق مامور  3

ـ هماهنگی و اقدام براي کنترل اقالم خریداري شده از نظر کمی و کیفی و تطبیـق مشخصـات اقـالم خریـداري شـده بـا         4

  مشخصات مورد نظر مسئولین ذیربط 

ـ هماهنگی و اقدام براي تمرکز و تنظیم و نگهداري اقالم موجودي انبار بر حسب شرایط کمی و حجمی و میزان مصرف و   5

  ها در محل مناسب متناسب با شرایط کلی الزم ماهیت کاال

ـ هماهنگی و اقدام براي تهیه و تنظیم لیست قبوض انبار با همکاري و اطالع و مشارکت واحدهاي ذیربط نظیـر تـدارکات     6

  و حسابداري و انبار 

کـاردکس انبـار پـس از     ـ هماهنگی و اقدام براي انعکاس و درج موجودي کاال و نیـز ورود و خـروج کـاال در کـارت هـاي       7

  تخصیص کد تشخیص کاال و صدور قبوض رسید انبار و تحویل به مصرف کننده 

ـ هماهنگی و اقدام براي تهیه اقالم مورد نیاز واحدها براساس درخواست آنها از محل موجودي انبار پس از اعمـال کنتـرل     8

اضی ضمن تنظیم برگ خروج جـنس از انبـار و انعکـاس در    موافقت و امضاء مقام مجاز و مبادرت به تحویل آنها به واحد متق

  کاردکس مربوطه 

ـ هماهنگی و اقدام براي اعمال حساب کاالهاي خارج شده از انبار در کارت مربوطـه و همـاهنگی بـا اداره حسـابداري بـه        9

  منظور تطبیق کارت انبار و حسابداري 

  کمبود مواجه است با تائید و توافق مقامات مجاز ـ هماهنگی و اقدام براي سهمیه بندي اقالمی که با  10

ـ هماهنگی براي تحویل تجمعی سهمیه هاي واحدها که بـراي مصـارف چنـدروزه تحویـل مـی گـردد براسـاس تـدابیر                              11

  از پیش هماهنگی شده طبق دستور و توافق مقامات مجاز و برحسب نیاز و شرایط اصولی واحدها 

گی و اقدام براي انبارگردانی پس از آمادگی مقدمات الزم و مشـارکت کلیـه مسـئولین ذیـربط و تنظـیم صـورت       ـ هماهن  12

  جلسات و مدارك مربوطه 
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ـ هماهنگی و اقدام براي برآورد میزان کمی و کیفی نیاز به اقالم مختلف در سطح بیمارستان به لوازم فنی و تجهیـزات و  

  

  .مافوق ارجاع گرددـ انجام سایر اموري که در حدود و وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب 

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

ـ هماهنگی و اقدام براي برآورد میزان کمی و کیفی نیاز به اقالم مختلف در سطح بیمارستان به لوازم فنی و تجهیـزات و  

  تاسیسات و تدارك و تحویل و ذخیره سازي آنها براي دوره مصرف پیش بینی شده 

ـ انجام سایر اموري که در حدود و وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ شناخت وسایل و تجهیزات پزشکی و اقالم داروئی و قطعات فنی  

  ـ آشنائی با سیستم اطالعاتی انبار 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  قدرت اله باقرشاهی  مسئول امور انبارها

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

ـ هماهنگی و اقدام براي برآورد میزان کمی و کیفی نیاز به اقالم مختلف در سطح بیمارستان به لوازم فنی و تجهیـزات و    13

تاسیسات و تدارك و تحویل و ذخیره سازي آنها براي دوره مصرف پیش بینی شده 

ـ انجام سایر اموري که در حدود و وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب  14

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ شناخت وسایل و تجهیزات پزشکی و اقالم داروئی و قطعات فنی  

ـ آشنائی با سیستم اطالعاتی انبار 

  ـ آشنائی با اصول انبارداري 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول امور انبارها  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه   انبارها:  واحد سازمانی   انباردار عمومی : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سالسه : تجربه مورد نیاز   پایان دوره راهنمایی : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول امور انبارها  :  سطح باالتر 

  انبار دار فنی ، انباردار عمومی ، متصدي کاردکس انبار :  هـم سطح 

  کمک انباردار :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ هماهنگی با مسئول انبارهاي بیمارستان به منظور برآورد پیش بینی میزان و انـواع نیـاز بیمارسـتان بـه مـواد غـذایی و         1

  کاالهاي عمومی مختلف از جهت ذخیره سازي مناسب 

  ـ هماهنگی با اداره حسابداري از نظر تامین بار مالی بر حسب دستور مقام مجاز  2

هماهنگی با واحد تدارکات از جهت تهیه و تدارك و تحویل به موقع موارد اقالم مواد غذایی و عمومی که بـراي مصـارف    ـ  3

  . مدت زمان مطمئنی ذخیره سازي می شود

ـ هماهنگی و اقدام براي تمرکز و ذخیره سازي انواع اقالم مواد غذایی و عمومی کـه بـا توجـه بـه ماهیـت مـواد از لحـاظ          4

یري در محل مناسب مکانی از جهات دما و رطوبت و نور و هوا و حجم و ابعاد و میزان مصرف روزانه آن ها و سـهولت  فسادپذ

  .و صعوبت دسترسی آنها ذخیره سازي می گردد

وابط ـ هماهنگی و اقدام براي تهیه لیست برآورد انواع اقالم مورد نیاز مواد غذایی که باید در انبار موجود باشد با رعایت ضـ   5

  و اصول مربوطه از نظر نگهداري سالم و تامین به موقع 

ـ هماهنگی و اقدام به تحویل و تحول مواد غذایی و کاالهاي عمومی تدارك شده و صدور قبوض رسید و انبـار بـا کمـک و      6

  همکاري انباردار 

  ـ کنترل اقالم خریداري شده از جهات کمی و کیفی و مطابقت با مدارك مربوطه  7

  تهیه و تنظیم لیست قبوض انبار در تعداد نسخ الزم براي واحدهاي ذیربط  ـ 8

ـ انعکاس مقدار موجودي بر کاال در کارت مخصوص کاردکس پس از تخصیص کد به هـر یـک از کاالهـا و مـواد غـذایی و        9

قبـوض مربوطـه اعـم از    سپس نگهداري حساب موارد اقالم خریداري شده و نیز میزان اقالم خارج شده از انبار ضـمن تهیـه   

  وارده و یا خارج شده از انبار در کارت مربوطه 

ـ اقدام به تهیه لیست اقالم مورد نیاز واحد ها از موجودي هاي مختلف انبار براساس درخواست آنها پس از اعمال کنترل   10

خـروج جـنس از انبـار و اعمـال     امضاء مقام مجاز مبنی بر موافقت و تحویل آنها به واحد درخواست کننده ضمن تنظیم برگ 

حساب کاالي خارج شده از انبار و در کارت مربوطه و انعکاس مراتب خروج کاال از انبار بـه منظـور اعمـال حسـاب در کـارت      

  مربوط به کاالهاي مورد نظر حسابداري 

مقامـات مجـاز بـا مشـارکت     ـ هماهنگی و اقدام براي سهمیه بندي بعضی از اقالم مواد غذایی در سطح بیمارستان با نظر   11

  واحدهاي مصرف کننده 

ـ هماهنگی براي تحویل سهمیه هاي تجمعی واحدها که براي مصارف چند روزه تحویل می گـردد کـه براسـاس تـدابیر       12

  . هماهنگی شده قبلی طبق دستور و توافق مقام مجاز و برحسب نیاز و شرایط اصولی الزم ارائه می شود
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ـ هماهنگی و اقدام به انبارگردانی پس از آمـادگی مقـدمات الزم و مشـارکت کلیـه مسـئولین ذیـربط و تنظـیم صـورت         

  . ـ انجام سایر اموري  که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

ـ هماهنگی و اقدام به انبارگردانی پس از آمـادگی مقـدمات الزم و مشـارکت کلیـه مسـئولین ذیـربط و تنظـیم صـورت         

ـ انجام سایر اموري  که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با سیستم اطالعاتی انبار 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  قدرت اله باقرشاهی  مسئول امور انبارها

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

ـ هماهنگی و اقدام به انبارگردانی پس از آمـادگی مقـدمات الزم و مشـارکت کلیـه مسـئولین ذیـربط و تنظـیم صـورت           13

  جلسات و مدارك مربوطه 

ـ انجام سایر اموري  که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد 14

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با سیستم اطالعاتی انبار 

  ـ آشنائی با اصول انبارداري 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول امور انبارها  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

  

  ـ همکاري و اقدام براي تحویل گرفتن اقالم وارده به انبار و انتقال آن ها به محل انبار 

ـ کنترل اقالم وارده از نظر کمی و کیفی و گزارش موارد معیوب بـه مـافوق و صـفافی کـردن و چیـدن اقـالم تحـویلی در                     

  ـ همکاري با انبارداران در تنظیم اسناد ورودي و خروجی و انعکاس تحویل و تحول اقالم در کارت ها و دفاتر انبار 

  . ـ همکاري در تحویل سهمیه هاي تجمعی واحدها که براي مصارف مدت دار تحویل می گردد

ـ شمارش و کنترل ادواري موجودي انبار و مخصوصاً موجودي گیري از اقالم پرتحویل و تحول و یا بـاارزش و همکـاري بـا    

  انبارداران جهت یافتن مغایرت ها و همچنین مشارکت در انبارگردانی پایان دوره مالی 

  .ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   انبارها:  واحد سازمانی   

1   سالیک : تجربه مورد نیاز   پایان دوره راهنمائی  

  مسئول امور انبارها ، انبار دار فنی ، انباردار عمومی ، متصدي کاردکس انبار 

ـ همکاري و اقدام براي تحویل گرفتن اقالم وارده به انبار و انتقال آن ها به محل انبار 

ـ کنترل اقالم وارده از نظر کمی و کیفی و گزارش موارد معیوب بـه مـافوق و صـفافی کـردن و چیـدن اقـالم تحـویلی در                     

  مجوزهاي ارائه شده ـ تحویل دادن اقالم درخواستی طبق 

ـ همکاري با انبارداران در تنظیم اسناد ورودي و خروجی و انعکاس تحویل و تحول اقالم در کارت ها و دفاتر انبار 

ـ همکاري در تحویل سهمیه هاي تجمعی واحدها که براي مصارف مدت دار تحویل می گردد

ـ شمارش و کنترل ادواري موجودي انبار و مخصوصاً موجودي گیري از اقالم پرتحویل و تحول و یا بـاارزش و همکـاري بـا    

انبارداران جهت یافتن مغایرت ها و همچنین مشارکت در انبارگردانی پایان دوره مالی 

  ـ حفظ و نگهداري اصولی از موجودي هاي انبار

  ن در غیاب آنان 

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ توانائی و قابلیت امور انبارداري 

  ـ شناخت نسبی نسبت به سیستم اطالعاتی انبار 

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  سازمانیعنوان پست 

  قدرت اله باقرشاهی  مسئول امور انبارها

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  کمک انباردار  : عنوان پست 

پایان دوره راهنمائی  : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول امور انبارها ، انبار دار فنی ، انباردار عمومی ، متصدي کاردکس انبار :  سطح باالتر 

  کمک انباردار:  هـم سطح 

  ــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

ـ همکاري و اقدام براي تحویل گرفتن اقالم وارده به انبار و انتقال آن ها به محل انبار  1

ـ کنترل اقالم وارده از نظر کمی و کیفی و گزارش موارد معیوب بـه مـافوق و صـفافی کـردن و چیـدن اقـالم تحـویلی در                       2

  محل هاي مورد نظر 

ـ تحویل دادن اقالم درخواستی طبق  3

ـ همکاري با انبارداران در تنظیم اسناد ورودي و خروجی و انعکاس تحویل و تحول اقالم در کارت ها و دفاتر انبار  4

ـ همکاري در تحویل سهمیه هاي تجمعی واحدها که براي مصارف مدت دار تحویل می گردد 5

ـ شمارش و کنترل ادواري موجودي انبار و مخصوصاً موجودي گیري از اقالم پرتحویل و تحول و یا بـاارزش و همکـاري بـا      6

انبارداران جهت یافتن مغایرت ها و همچنین مشارکت در انبارگردانی پایان دوره مالی 

ـ حفظ و نگهداري اصولی از موجودي هاي انبار 7

ن در غیاب آنان ـ انجام وظایف انباردارا 8

ـ انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد 9

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی و قابلیت امور انبارداري 

ـ شناخت نسبی نسبت به سیستم اطالعاتی انبار 

عنوان پست   مسئول مربوطه

مسئول امور انبارها  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

نظارت بر ورود و خروج هر یک از کاالهاي خریداري شـده و موجـود در انبـار و صـدور حوالـه کاالهـا براسـاس تحویـل         

  بندي آنها  بندي مشخص شده از نظر نوع اقالم و دسته

  تطبیق مشخصات اقالم خریداري شده با مشخصات مورد نظر در برگ درخواست خرید کاالي مورد نظر 

سنادي نظیر قبض انبار، حواله انبار و مطابقت فاکتورهاي خرید با صورت ریز فاکتورها از نظر یکسان بودن آنهـا و  

شناسایی کاالهاي راکد قبل از رسیدن تاریخ انقضاء آن و نیز خرید خرید کاالهاي مورد نیاز واحدها و شارژ انبـار قبـل از   

تطبیق کلیه درخواستها اعم از خرید یا حواله از انبار براساس موافقـت مسـئولین واحـدها و امضـاء ریاسـت یـا معاونـت        

همکاري به منظور انبارگردانی سالیانه و مستقرشدن در واحد انبار در روزهـاي انبـارگردانی و ارائـه اطالعـات کـافی بـه       

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

تاریخ تهیه   انبارها:  واحد سازمانی   متصدي کاردکس انبار  

1   سال  2: تجربه مورد نیاز   دیپلم 

  مسئول امور انبارها 

  انبار دار فنی ، انباردار عمومی

  کمک انباردار

استفاده از سیستم کدگذاري براي شناسایی هر یک از اقالم کاالها 

  ثبت مشخصات اقالم وارده و صادره در سیستم کاردکس 

نظارت بر ورود و خروج هر یک از کاالهاي خریداري شـده و موجـود در انبـار و صـدور حوالـه کاالهـا براسـاس تحویـل         

  م کامپیوتري قبض انبار، حواله انبار و برگ درخواست خرید آنها 

بندي مشخص شده از نظر نوع اقالم و دسته وارد کردن اطالعات انبار در سیستم کامپیوتري براساس گروه

تطبیق مشخصات اقالم خریداري شده با مشخصات مورد نظر در برگ درخواست خرید کاالي مورد نظر 

سنادي نظیر قبض انبار، حواله انبار و مطابقت فاکتورهاي خرید با صورت ریز فاکتورها از نظر یکسان بودن آنهـا و  

  نداشتن اختالف در فاکتورهاي اقالم خریداري شده 

شناسایی کاالهاي راکد قبل از رسیدن تاریخ انقضاء آن و نیز خرید خرید کاالهاي مورد نیاز واحدها و شارژ انبـار قبـل از   

تطبیق کلیه درخواستها اعم از خرید یا حواله از انبار براساس موافقـت مسـئولین واحـدها و امضـاء ریاسـت یـا معاونـت        

  ی با مدیر امور مالی محترم اداري و مالیو هماهنگ

همکاري به منظور انبارگردانی سالیانه و مستقرشدن در واحد انبار در روزهـاي انبـارگردانی و ارائـه اطالعـات کـافی بـه       

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی با سیستم اطالعاتی انبار 

  ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوط به انبار

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  قدرت اله باقرشاهی  مسئول امور انبارها

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

متصدي کاردکس انبار  : عنوان پست 

دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز 

: سلسله مراتب سازمانی 

مسئول امور انبارها :  سطح باالتر 

انبار دار فنی ، انباردار عمومی:  هـم سطح 

کمک انباردار:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

استفاده از سیستم کدگذاري براي شناسایی هر یک از اقالم کاالها .1

ثبت مشخصات اقالم وارده و صادره در سیستم کاردکس .2

نظارت بر ورود و خروج هر یک از کاالهاي خریداري شـده و موجـود در انبـار و صـدور حوالـه کاالهـا براسـاس تحویـل         .3

  هاي آنها  گیرنده

م کامپیوتري قبض انبار، حواله انبار و برگ درخواست خرید آنها تنظیم فر.4

وارد کردن اطالعات انبار در سیستم کامپیوتري براساس گروه.5

تطبیق مشخصات اقالم خریداري شده با مشخصات مورد نظر در برگ درخواست خرید کاالي مورد نظر .6

سنادي نظیر قبض انبار، حواله انبار و مطابقت فاکتورهاي خرید با صورت ریز فاکتورها از نظر یکسان بودن آنهـا و  صدور ا.7

نداشتن اختالف در فاکتورهاي اقالم خریداري شده 

شناسایی کاالهاي راکد قبل از رسیدن تاریخ انقضاء آن و نیز خرید خرید کاالهاي مورد نیاز واحدها و شارژ انبـار قبـل از   .8

  صفرشدن کاالها 

تطبیق کلیه درخواستها اعم از خرید یا حواله از انبار براساس موافقـت مسـئولین واحـدها و امضـاء ریاسـت یـا معاونـت        .9

محترم اداري و مالیو هماهنگ

همکاري به منظور انبارگردانی سالیانه و مستقرشدن در واحد انبار در روزهـاي انبـارگردانی و ارائـه اطالعـات کـافی بـه       .10

  مسئولین ذیربط 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد.١١

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی با سیستم اطالعاتی انبار 

  ـ آشنائی با اصول انبارداري

ـ آشنائی با کامپیوتر و نرم افزارهاي مربوط به انبار

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول امور انبارها  تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه   تدارکات  :  واحد سازمانی   مسئول تدارکات : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال سه: تجربه مورد نیاز   دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  رئیس بیمارستان ، مدیر داخلی بیمارستان  :  سطح باالتر 

  ــــ:  هـم سطح 

  کارپرداز :  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

هماهنگی و اقدام براي خرید و تدارك انواع کاال و خدمات و تعمیرات طبق ضوابط جاري بیمارسـتان و پـس از تائیـد    -1

  مقامات مسئول 

مسئول و با  نبررسی و کنترل درخواست هاي خرید کاال و خدمات و تعمیرات و تعیین  اولویت آنها با هماهنگی مدیرا-2

  توجه به نظر مسئولین ذیربط 

هماهنگی و اقدام براي تامین تنخواه گردان ماموران خرید در قبال اخذ مدارك مربوط به هزینـه هـاي انجـام شـده از     -3

تنخواه قبلی در اختیار آنان 

هماهنگی با انبارداران جهت خرید مایحتاج ضمن توجه به درجه اولویت نیازها و منابع در اختیار از جهـات سـهولت و   -4

ر میزان موجودي کاال یا سختی تدارك و از نظ

هماهنگی با حسابداري به منظور تامین منابع مالی و وجه مورد نیاز در قبال ارائه تدارك مربوط به هزینه هـاي انجـام   -5

شده به اعتبار مجوز هاي مقامات بیمارستان 

حتاج از نظـر سـهولت و   هماهنگی براي برنامه ریزي خرید بیمارستان با توجه به درجه اولویت نیازها و منابع تامین مای- 6

یا سختی تدارك و وضع بازار 

هماهنگی و اقدام براي تقسیم کار و تعیین وظایف و ابالغ برنامه روزانه خرید ماموران خرید -7

واگذاري منابع مورد نیاز به عنوان تنخواه خرید در اختیار ماموران خرید برحسب برنامه خرید آنان -8

الزم بر نحوه انجـام وظیفـه مـاموران خریـد از جهـات تـدارك سـریع مایحتـاج          هدایت و کنترل و اعمال نظارت هاي-9

برحسب درجه اولویت نیازها و سهولت تامین مایحتاج 

راهنمایی ماموران خرید از جهت رعایت ضوابط خرید نظیر انجام استعالم بها در مواردي از اقالم خرید و  به طـورکلی   -10

رعایت صرفه و صالح بیمارستان از نظر اینکه خرید کاالها و تدارکات خدمات نظارت بر کم و کیف خرید که در نهایت 

. و تعمیرات با کیفیت مطلوب و مورد تایید مسئولین ذیربط بوده و به قیمت نازل میسر گردد

هماهنگی و اقدام براي تهیه و جمع آوري و تکمیل مدارك مربوط به کل خریدها و راهنمایی ماموران خرید در تهیـه   -11

مدارك الزم براي هر مورد خرید و نهایتا نظارت و کنترل الزم براي ارائه مدارك خرید به حسابداري 

هماهنگی و نظارت جهت تحویل اقالم خریداري شده به انبارها و دریافت رسید انبار  -12

لی بیمارستان هماهنگی با تاسیسات و سایر قسمت ها به منظور تامین خدمات مورد نیاز آنها با رعایت ضوابط ک -13

هماهنگی و اقدام براي خرید کاال نظیر مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و تاسیسات که به صورت سـهمیه ماهانـه و یـا    -14

  سه ماهه و یا ساالنه توزیع می گردد با هماهنگی قبلی منابع توزیع 
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هماهنگی و اقدام براي خرید کاالهایی که اضافه بر سهم تخصیصی می بایست از بـازار آزاد بـراي مصـرف یـک مـاه      

تهیه شود ضمن رعایت کلیه ضوابط مربوط به خرید و پس از اخذ دستور مقام مجاز و با هماهنگی مسئولین ذیربط 

  . از جانب مافوق ارجاع گردد

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ  امضاء

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

هماهنگی و اقدام براي خرید کاالهایی که اضافه بر سهم تخصیصی می بایست از بـازار آزاد بـراي مصـرف یـک مـاه      

تهیه شود ضمن رعایت کلیه ضوابط مربوط به خرید و پس از اخذ دستور مقام مجاز و با هماهنگی مسئولین ذیربط 

از جانب مافوق ارجاع گرددانجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده 

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

  ـ آشنائی بر کم و کیف انواع کاالهاي مورد نیاز بیمارستان و شناخت بازار تدارك آنها 

  ـ قابلیت آموزش و انتقال اطالعات و راهنمائی ماموران خرید 

  ـ توانائی سرپرستی فعالیت هاي عوامل تحت نظر

  ـ قابلیت خرید مایحتاج و تدارکات انواع خدمات و تجهیزات مورد نیاز 

  ـ توانائی هدایت و کنترل و اعمال نظارت هاي الزم بر نحوه انجام وظیفه عوامل کارپرداز 

امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  دکتر یوسف جمالی  مدیر داخلی بیمارستان 

  فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هماهنگی و اقدام براي خرید کاالهایی که اضافه بر سهم تخصیصی می بایست از بـازار آزاد بـراي مصـرف یـک مـاه      -15

تهیه شود ضمن رعایت کلیه ضوابط مربوط به خرید و پس از اخذ دستور مقام مجاز و با هماهنگی مسئولین ذیربط 

انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده -16

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ آشنائی بر کم و کیف انواع کاالهاي مورد نیاز بیمارستان و شناخت بازار تدارك آنها 

ـ قابلیت آموزش و انتقال اطالعات و راهنمائی ماموران خرید 

ـ توانائی سرپرستی فعالیت هاي عوامل تحت نظر

ـ قابلیت خرید مایحتاج و تدارکات انواع خدمات و تجهیزات مورد نیاز 

ـ توانائی هدایت و کنترل و اعمال نظارت هاي الزم بر نحوه انجام وظیفه عوامل کارپرداز 

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مدیر داخلی بیمارستان   کننده وظایفتعیین 

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف
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: تاریخ تهیه   تدارکات  :  واحد سازمانی   کارپرداز  : عنوان پست 

1/3/92  

  5:ویرایش     1/8/98: بازنگري 

  سال یک: تجربه مورد نیاز   دیپلم : سطح تحصیالت مورد نیاز   1/8/99: تاریخ بازنگري بعدي

: سلسله مراتب سازمانی 

  مسئول تدارکات  :  سطح باالتر 

  کارپرداز :  هـم سطح 

  ـــــ:  سطح پائین تر 

  : وظایف و مسئولیت ها 

روز گذشته و تسلیم مدارك خرید به مسئول تدارکات هماهنگی و اقدام براي تسویه حساب وجه تنخواه گردان -1

اخذ وجه تنخواه گردان مربوط به خرید روز جاري با توجه به برنامه خرید ابالغی -2

گرفتن وسیله نقلیه و هدایت و رانندگی خودرو تحویلی و یا تخصیصی جهت انجام وظایف شغلواقدام برايهماهنگی-3

مراجعه به مراکز خرید طبق لیست مایحتاج ابالغی به منظور انجام خرید طبق ضوابط خرید جاري بیمارستان -4

استعالم بها براي خرید اقالم مورد نیاز از فروشگاه ها و مراکـز خریـد تعمیـر طبـق ضـوابط مـورد عمـل و بـه منظـور          -5

دستیابی به قسمت نازل با تهیه مدارك مربوطه 

خرید با توجه به قیمت و کیفیت کاال بـا همـاهنگی و تائیـد مسـئول متقاضـی جـنس و مسـئول        انتخاب جنس براي - 6

تدارکات از طریق ارائه قبلی نمونه جنس 

هماهنگی و اقدام براي تدارك خدمات مورد نیاز ضمن طی مراحل اصولی کار شامل استعالم بها و انتخـاب احسـن بـا    -7

ول تدارکات هماهنگی و نظر مسئولین ذیربط متقاضی و مسئ

انجام امور تدارکات کلی براي مصارف بلند مدت در سطح بیمارستان با هماهنگی مسـئولین متقاضـی و طبـق نظـر و     -8

دستور مسئول بالفصل 

هماهنگی و اقدام براي انجام خرید و تدارکات پس از وصول درخواست از واحد متقاضـی و  اخـذ دسـتور مقـام مجـاز      -9

پس از ثبت و انعکاس در دفتر اندیکاتور مبنی بر خرید و یا عدم خرید 

بررسی درخواست ها از جهت تعیین اولویت خرید و یا حذف خرید با هماهنگی مدیریت داخلی بیمارستان و مسـئول   -10

تدارکات 

برآورد میزان بهاي خرید انواع اقالم مورد نیاز و درخواست شده با هماهنگی مسئول مربوطه به منظـور تـامین وجـوه     -11

گردان الزم  تنخواه

هماهنگی و اقدام براي تهیه مدارك خرید نظیر پیش فاکتور و فاکتور و برگ مشخصات کمـی و کیفـی کـاال و بـرگ      -12

دستور مقامات مجاز در هر مورد خرید و تدارك

هماهنگی و اقدام براي انجام خدمات و تعمیرات مورد نیاز طبق دستور مقام مجاز و پرداخت حق الزحمـه مربوطـه از    -13

محل تنخواه گردان در اختیار پس از تایید مسئولین ذیربط متقاضی 

هماهنگی و اقدام براي اخذ مجوز عبور در محدوده ترافیک در داخل شهر براي وسائط نقلیه بیمارسـتان و نیـز بـرگ     -14

معاینه فنی و عدم خالفی بیمه شخص ثالث و بدنه و دیه براي آنها 

  .انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد -15
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  ـ توانائی  انجام امور خرید انواع کاالهاي مورد نیاز در حجم مختلف براي مصارف کوتاه مدت و بلند مدت

  کارمندو تاریخ  امضاء  و تاریخ 

  

  

  انی ـرح وظایف پست سازمـفرم ش  

)خیریه(بیمارستان سوم شعبان

  : آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی  انجام امور خرید انواع کاالهاي مورد نیاز در حجم مختلف براي مصارف کوتاه مدت و بلند مدت

  اع خدمات و تعمیرات و تاسیسات و تجهیزات 

  ـ توانائی انجام خرید و تدارکات طبق ضوابط جاري بیمارستان 

  ـ توانائی تهیه مدارك خرید و تامین وجه تنخواه گردان در قبال ارائه مدارك خرید

و تاریخ  امضاء  نام و نام خانوادگی  عنوان پست سازمانی

  علیرضا چال سیاري  مسئول تدارکات 

    فرهاد دریانیدکتر   رئیس بیمارستان 

  

  

آموزش ها ، توانایی ها و مهارت هاي مورد نیاز 

ـ توانائی  انجام امور خرید انواع کاالهاي مورد نیاز در حجم مختلف براي مصارف کوتاه مدت و بلند مدت

اع خدمات و تعمیرات و تاسیسات و تجهیزات ـ توانائی تدارك و تامین انو

ـ توانائی انجام خرید و تدارکات طبق ضوابط جاري بیمارستان 

ـ توانائی تهیه مدارك خرید و تامین وجه تنخواه گردان در قبال ارائه مدارك خرید

عنوان پست سازمانی  مسئول مربوطه

مسئول تدارکات   تعیین کننده وظایف

رئیس بیمارستان   تائیدکننده وظایف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




