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161B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
339B2 متيني - واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني

  مددكار اجتماعي پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

تهيه و تنظيم مدارك الزم براي استفاده از اعتبارات مالي كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل و پيگيري تا دريافت  -1

وجه از كميساريا 

 تشويق نمودن بيماران به استفاده از يكي از بيمه هاي اجتماعي و راهنمايي قدم به قدم آنها تا حصول نتيجه -2

 تشويق نيكوكاران و كارفرمايان به ايجاد مراكز خدمات اجتماعي و جذب افراد خير جهت رسيدگي به خانواده هاي بي بضاعت  -3

 تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي بهداشتي به مددجويان  -4

مصاحبه و بررسي مسائل و مشكالت بهداشتي، درماني، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي بيماران در ارتباط  -5

 اجتماعي با بيماري

 تشكيل پرونده اجتماعي براي موارد طوالني مدت -6

 بررسي امكانات و استفاده از منابع براي بيماران و اتخاذ راه حلهاي مناسب جهت رفع مشكل آنان -7

بررسي وضعيت مالي بيماران و اعالم نظر تخصصي و حل مشكالت پرداخت هزينه هاي درماني از محل اعتبارات مصوب و ساير  -8

 منابع موجود

 مشاوره و ايجاد ارتباط مطلوب و سالم بين بيمار، موسسه، خانواده به منظور حل مشكل آنان -9

 تهيه گزارش نهايي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي بيماران و ارائه آن به مقام مافوق -10

 پيگيري اقدامات مددكاري تا حصول نتيجه و قادر سازي بيماران و ساير مددجويان -11

 تماس با موسسات درماني در ارتباط با هماهنگي و كاهش مشكالت بيماران بستري و سرپايي كه به درمان نياز دارند -12

 راهنمايي و هدايت بيماران به مراكز تهيه وسايل پزشكي و كمك پزشكي -13

 راهنمايي و هدايت بيماران جهت استفاده از خدمات بيمه اي و تصميم و گسترش بيمه همگاني -14

 تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي، اجتماعي بيماران و ارائه به كميسيونهاي پزشكي و از كار افتادگي مي باشند. -15

  
 

1Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول
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 مشاركت در تحقيق و پژوهش پيرامون مسائل اجتماعي موثر بروز بيماريها و روند درمان -16

 تهيه بانك اطالعاتي  در مورد منابع اجتماعي، رفاهي و پزشكي موجود در جامعه و به روز نگاهداشتن اين اطالعات  -17

 شناسايي بيماران مشكل دار در استفاده از خدمات درماني و بيمارستاني و ارائه راه حل و تالش جهت حل اين مشكالت  -18

 ثبت دفتري اطالعات مربوط به بيماران سرپايي وبستري در واحد جهت ارائه عملكرد ماهيانه يا ساليانه -19

 پيگيري امور اجتماعي بيماران در زمان بستري و پس از ترخيص تا بهبودي كامل -20

  و سازمانهاي اجتماعي موجود در جامعه و استفاده از آنها به نفع بيماران و خانواده ايشان (NGOs)ارتباط و همكاري با  -21

 بازديد منزل بيماران در صورت ضرورت بنا به تشخيص مسئول واحد -22

 تهيه گزارش ها، آمارهاي مربوطه و انجام مكاتبات الزم -23

 بررسي و پيگيري مسائل مربوط به كودك آزاري و وقوع جرم و جنحه در مورد كودكان مراجعه كننده به بيمارستان  -24

 مشاركت در برنامه هاي كنترل و پيشگيري بحرانهاي اجتماعي -25

 همكاري و مشاركت در بحرانهاي طبيعي از طريق اداره مددكاري و ستاد حوادث غير مترقبه وزارت متبوع -26

 پاسخگويي و اعالم نظر تخصصي در خصوص بيماران و خانواده ايشان به مراجع مرتبط -27

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -28

 

 

 

 

 

 

 

  

2Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم                    

- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي 1
 كاشان

 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 2

 رئيس امور اداري بيمارستان / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
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نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .  .1
صدور دستورات الزم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .  .2
سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .  .3
تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .  .4
صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .  .5
نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه .  .6
شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات الزم جهت استحضار مقام مافوق .  .7
انجام مطالعات الزم در مواردي از قبيل تشكيالت ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات الزم جهت ارائه به واحد  .8

تشكيالت جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور . 
تهيه مجموعه هدف، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيالت جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه  .9

ريزي كشور جهت تائيد آن . 
انجام فعاليتهاي الزم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد  .10

كارگزيني. 
تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .  .11
 برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي   .12
 اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير الزم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر  .13
 پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات  .14
 اتخاذ تدابير الزم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري .15
 تهيه گزارشات الزم جهت ارائه مقام مافوق .16
 نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان .17
 نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه .18
همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي  .19
نظارت  بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه   .20
نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع  و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد   .21
 نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون، بيمه و رفاه كارمندان .22
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق . .23
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نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي بخش هاي باليني.  .1

 نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيئت علمي در بخش هاي آموزشي .2

 نظارت بر فعاليت آموزشي و اعضاء هيئت علمي در بخش هاي مختلف .3

 نظارت و تنظيم كارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان .4

 نظارت بر حسن اجراي موازين اسالمي توسط اعضاء هيئت علمي  .5

 نظارت بر شركت اعضاء هيئت علمي در كنفرانس هاي علمي  .6

 نظارت بر تشكيل كميته هاي آموزشي و پژوهشي و ... و شركت در جلسات مربوطه  .7

 تنظيم طرح هاي مربوط به تكنولوژي آموزشي و درخواست بودجه  .8

 نظارت بر تأمين و تجهيز و اداره كتابخانه، واحد سعمي و بصري، سالن كنفرانس و... بيمارستان  .9

 هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاون آموزشي دانشكده هاي پزشكي و پيراپزشكي و مديران گروه در بيمارستان  .10

 نظارت بر برنامه ريزي و كيفيت آموزش در بخش هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي  .11

 نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزشي .12

 تائيد گواهي كاركد رشته هاي علوم پزشكي .13

 شركت فعال در جلسات هيئت رئيسه بيمارستان به منظور ارائه پيشنهادات  .14

 نظارت بر ورود اطالعات خدمات ارائه شده توسط دستياران ـ كارورزان، دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي بر اساس طرح مديريت عملكرد .15

 تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي و گزارش هاي الزم مربوط به شرح وظايف انجام ساير امور طبق نظر مقام مافوق  .16

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .17
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  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
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- تهيه طرحهاي جامع و سودمند و متناسب در زمينه هاي رفاهي، فرهنگي و فوق برنامه پرسنل و دانشجويان شاغل در بيمارستان. 1

 - تشخيص و هدايت استعدادهاي كاركنان و دانشجويان در رشته هاي مختلف هنري، علمي و فرهنگي .2

- برنامه ريزي اردوهاي زيارتي ، فرهنگي و سياحتي با هماهنگي مسئولين مربوطه . 3

- همكاري با مسئولين مربوطه در جهت تهيه خبرنامه ، نشريه داخلي و غيره . 4

 - نظارت بر امور رفاهي از قبيل ( مهد كودك ، سرويس اياب و ذهاب و ... ).5

- برنامه ريزي و انجام امور مربوط به وامهاي اختصاصي به كاركنان بيمارستان. 6

- نظارت و كنترل امور مربوط به نمازخانه و امورات فرهنگي مربوطه. 7

- برگزاري مسابقات فرهنگي ، عقيدتي و غيره و همچنين پيگيري امور مربوط به مراسمهاي مذهبي، جشنها و مناسبتهاي ويژه در 8

بيمارستان. 

- انجام امور مربوط به ثبت نام فرزندان دانش آموز نمونه كاركنان مركز. 9

- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق. 10
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  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  مسئول واحد تشكيالت
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 شغل              
 

 شستشوي ظروف شيشه اي و استريل كردن آنها -١

 شستشو و اسيد واش كردن لوله هاي مربوط به آزمايشات -٢

 آماده سازي ظروف و لوله هاي نمونه گيري براي ارسال به بخش ها -٣

تميز كردن روزانه كف و سطوح ازمايشگاه و ميز كار و  نظافت كليه واحدهاي بخش، سرويس هاي بهداشتي، اتاق پزشكان،  -۴
 پرسنل آزمايشگاه، پذيرش سالن انتظار بيماران ، يخچالها در هر شيفت

 شستشوي الم ها ، پيپ ها و آماده سازي آنها در هر شيفت براي شيفت كاري بعد -۵

- رساندن نامه هاي ارسالي از آزمايشگاه به مقصد 6
- كمك در انجام كارهاي خدماتي ساير بخش ها در صورت نياز مبرم ساير واحدها 7
- گرفتن وسايل و موارد مورد درخواست از انبار 8
- نظافت و ضدعفوني دستگاهها و تجهيزات با نظارت سوپروايزر / كارشناس ازمايشگاه 9
-  جمع آوري زباله در پايان هرشيفت و تعويض پاكتها ( زباله ها بايد به اتاقك زباله حمل شود) 10      

  استفاده از پيش بند هنگام شستشوي وسايل–- استفاده از وسايل حفاظت فردي 11

- شستشوي تي پس از هر بار استفاده در مكان مخصوص و قرار دادن آن در مكان مخصوص پس از استفاده  12
 -  نظافت كلي هر قسمت مطابق بابرنامه بخش13

 - نظافت كلي شيشه ها و دربها طبق برنامه تنظيمي14

 - استفاده از وسايل نظافتي بخش براي همان بخش15

 - استفاده از لباس فرم مخصوص16

 - اطمينان از وجود مايع دستشويي در اتاقها و سرويس هاي بهداشتي17

- داشتن كارت تندرستي معتبر و كارت واكسيناسيون 18       
 - ارسال و دريافت سفارشات واحد مربوطه از انبار و داروخانه19

 - انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 20
 

6Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                                           )1 (شماره فرم

164B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
342B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

 كارشناس روابط عمومي پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 اجراي امور مطبوعاتي و هماهنكي با واحد  سمعي بصري و هماهنگي با روابط عمومي دانشگاه -1

 همكاري در تهيه و تنظيم برنامه هاي انتشاراتي و اطالعات در چهارچوب ضوابط و موازين -2

جمع آوي اطالعات ، اخبار و آمار الزم به منظور تهيه بولتن ها ، نشريات تبليغاتي ، فني و مجالت داخلي سازمان با هماهنگي  -3

 روابط عمومي دانشگاه

نظارت و كمك در تهيه مقدمات الزم و اجرا جهت برگزاري جشنها ، كنفرانسها ، سمينارها و مالقاتها و انجام هماهنگيهاي  -4

 الزم با مقامات مربوط

 انجام امور تشريفاتي و پذيرايي از لحظه ورود تا خروج ميهمانان طبق برنامه -5

 تهيه آمار و اطالعات در ارتباط با ميهمانان -6

 بررسي اخبار و رويدادهاي وزارتخانه متبوع و موسسات و مطالب منتشره در رسانه هاي گروهي و تهيه گزارش -7

تحقيق در افكار عمومي و ارزيابي نظرات مردم و استفاده از آن در تعيين خط مشي برنامه هاي انتشاراتي و اطالعاتي سازمان  -8

 متبوع

 دريافت عرايض و شكايات و ارجاع آن به واحدهاي مربوط -9

 تهيه تقويم مناسبتها در طول سال و انجام امور مربوط -10

 انجام امورمربوط به اجراي آئين نامه هاي مصوب در مورد هماهنگ كردن تبليغات  -11

 مطالعه و بررسي و رعايت موازين الزم براي برنامه هاي انتشاراتي  -12

هماهنگي و پيگيري امور رفاهي ، تفريحي ، زيارتي و .... كاركنان مركز  -13

 
7Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

165B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  متصدي تايمكس (حضور و غياب  پست / شغل:عنوان- 4

 كاركنان)

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UستUپ وظايف- 7

 شغل              
 
 صدور كارت تايمكس جهت حضور و غياب كاركنان با هماهنگي مسئول مربوطه -1

 نظارت بر نحوه ثبت حضور و غياب كاركنان و جلوگيري از تخلفات مربوطه -2

 كنترل (پرينت) گزارش ساعت كاركرد كاركنان و اعالم به امور اداري بيمارستان -3

 گزارش موارد غيبت ، مرخصي ساعتي و پاس اداري به مسئول امور اداري -4

 كسب آموزش جهت افزايش مهارتهاي فردي -5

 ارائه گزارش به مقام مافوق -6

برقراري ارتباط با ساير واحدهاي دانشگاه جهت كسب اطالعات و به روز نمايي برنامه هاي مرتبط با حضور و غياب كاركنان با هماهنگي  -7

 مسئولين ذيربط

 هماهنگي با مسئولين واحدها جهت محاسبه كاركرد پرسنل تحت نظر و بررسي برنامه كاري كاركنان -8

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -9

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

9B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

10B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

11Bمسئول 
 واحدتشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

166B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت  

  كارشناس  آمار مدارك پزشكي پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق پست وظايف- 7

 شغل              
 
تعيين و تنظيم آمار روزانه بخش هاي بستري  -1

 تهيه و تنظيم آمار ماهيانه بخش هاي بستري و سرپايي( پارا كلينيك ها) -2

 تهيه و تنظيم و تجزيه و تحليل شاخص هاي آماري ساليانه -3

 پاسخگويي به سازمانهاي مختلف و واحدهاي بيمارستان در مورد آمارهاي درخواستي با هماهنگي مسئول مربوطه  -4

 ارسال آمار به ساير مراكز تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت با هماهنگي مسئول مربوطه  -5

 ثبت اطالعات در كامپيوتر(در صورت وجود) -6

 پاسخگويي به محققان در زمينه اطالعات آماري -7

 بايگاني آمارهاي واحدهاي مختلف بيمارستان -8

 جمع آوري اطالعات مربوط به بيماران فوت شده و بايگاني مدرك فوت آنها -9

 خارج نمودن كارتهاي ايندكس بيماران ترخيص شده از فايل جاري -10

 راهنمايي و كمك به كارآموزان رشته مدارك پزشكي -11

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

13B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

14B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

15Bمسئول 
 واحدتشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

167B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
 كارشناس مدارك پزشكي(امور كد گذاري  پست / شغل:عنوان- 4

 و كامپيوتر)

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

  ICD-10كد گذاري پرونده هاي بيماري و جراحي از كتاب  -1

 ثبت اطالعات در كارتهاي اينديكس بيماري و جراحي -2

 بايگاني كارتهاي  اينديكس بيماري و جراحي -3

 استفاده ا ز كارتهاي ايندكس براي پاسخگويي به محققان -4

 ثبت اطالعات مربوط به برگه پذيرش- جراحي و حسابداري در كامپيوتر -5

 ممهور نمودن پرونده ها به مهر ورود به كامپيوتر -6

 گرفتن گزارشات آماري درباره بيماريها و اعمال جراحي از كامپيوتربراي محققان با هماهنگي مسئول مربوطه  -7

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

17B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

18B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

19Bمسئول 
 واحدتشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم                    

- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي 1
 كاشان

 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 2

 كارشناس گفتار درماني  / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

كسب خط مشي و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه   .1
 نوبت دهي به بيماران به صورت تلفني و حضوري .2
 پذيرش بيماران .3
 برقراري ارتباط موثر با خانواده و خود فرد .4
 تاريخچه گيري و مصاحبه با خانواده و خود فرد  .5
 تشكيل پرونده براي بيمار  .6
 بررسي اختالل و ارزيابي آن به صورت اختصاصي  .7
 تشخيص نوع و شدت اختالل .8
 برنامه ريزي براي درمان با توجه با نوع و شدت اختالل .9

 ارائه مشاورات الزم در خصوص مشكل با خانواده و خود فرد  .10
 در صورت وجود اختالالت ديگر، ارجاع به متخصص مربوطه  .11
 تنظيم برنامه درماني پيوسته و منظم براي بيماران .12
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2 ) ت74-4 ( 234)                                                                                        فرم 1                                    فرم شماره (

مركز پزشكي آموزشي درماني - واحد سازماني : 2- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي : دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1
متيني 

- عنوان پست / شغل : كارشناس شنوايي سنجي 4- محل جغرافيايي خدمت : كاشان 3
- شماره پست / شغل :  6           موقت- نوع پست / شغل :    ثابت/ مستمر 5

  فوق الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد :U پستUوظايف- 7
                شغل

 

ـ كسب برنامه و دستورالعمل كاري از مقام مافوق 1

ـ مطالعه و بررسي در زمينه آخرين يافته هاي علمي از نظر دانش شنوايي سنجي و بكارگيري آنها 2

ـ تحقيق وتهيه مقاالت و نشريات تحقيقاتي در زمينه شنوايي سنجي 3

ـ توانايي تشخيص نوع ناشنوايي(كري) 4

 ـ تفسير يا تعبير اديوگرام 5

ـ امكان انجام شنوايي سنجي با دياپازون 6

ـ توانايي تجويز و تعيين نوع سمعك مورد نياز براي بيماران 7

 ـ آموزش لب خواني براي ناشنوايان كامل 8

 ـ آموزش به افراد تحت نظر جهت تهيه اديوگرام 9

ـ توانايي انجام آزمايشات تكميلي جهت تعيين محل ضايعه اي كه منجر به ناشنوايي گرديده است 10

ـ توانايي انجام آزمايشات مختلف تعادل سنجي در ارتباط با چشم وگوش 11

ـ انجام آموزشهاي الزم به ناشنوايان جهت استفاده از سمعك 12

 ـ انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق.13

 
 
 
 
 
 
 

 

 :نسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد
 واحد مسئول

 تشكيالت
  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

168B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  كارشناس مسئول مدارك پزشكي پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7
 شغل              

كسب خط مشي و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه   -1
 نظارت بر واحدهاي تحت پوشش( پذيرش و ترخيص بيماران، بايگاني، كامپيوتر، آمار بيمارستان) -2
 نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تكميل بودن آنها درزمان پذيرش تا ترخيص بيمار -3
 نظارت بر نحوه پاسخگويي به شكايات قانوني -4
  مكان قسمت مدارك پزشكيوبررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي- روشهاي كار- وسايل- جا  -5
 درخواست و نظارت بر تهيه كليه فرمهاي پرونده هاي بيمارستاني -6
 تنظيم سيستم كنترل پرونده بيماران بستري -7
 شركت در كميته هاي بيمارستاني و عهده دار بودن مسئوليت كميته مدارك پزشكي  -8
 همكاري در تجزيه و تحليل كيفي مدارك پزشكي با كميته هاي مربوطه  -9

 نظارت بر صدور جواز دفن و گواهي والدت -10
 نظارت بر درخواست پرونده از واحدهاي مختلف بيمارستان -11
 همكاري د رتحويل پرونده جهت امور تحقيقاتي پزشكان و دانشجويان -12
 بررسي آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهيانه جهت ارائه به مقام مافوق -13
 شركت در برنامه هاي آموزشي- تحقيقاتي و مطالعه آخرين پيشرفتها در زمينه شغلي  -14
 آموزش تئوري و عملي افراد تحت نظر  -15
 نظارت در رعايت نظم وانضباط اداري پرسنل  -16
 پيگيري تامين نيروي انساني در واحد مربوطه  -17
 تهيه برنامه كشيك پرسنل و محاسبه ساعت اضافه كار و امتياز طرح مشاركت كاركنان با هماهنگي واحدهاي ذيربط  -18
 ارزشيابي ساليانه و ماهيانه كاركنان تحت پوشش  -19
 برنامه ريزي ، تقسيم كار و در صورت مرخصي جايگزيني نيرو در واحد مربوطه  -20
 نظارت بر عمكرد و نحوه برخورد كاركنان تحت پوشش. -21
 ثبت وگزارش كليه امور واحد مربوطه به مسئولين ذيربط شامل درخواستها ، وقايع غير مترقبه ، حوادث ، كمبودها و نقايص -22
 راهنمايي و كمك به كارآموزان رشته پذيرش و مدارك پزشكي  -23
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -24

 
 

21Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

169B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
 كاردان- كارشناس مدارك پزشكي( اختصاص  پست / شغل:عنوان- 4

 واحد پذيرش)

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UستUپ وظايف- 7
 شغل              

 
پذيرش بيماران و تشكيل پرونده جهت بيماران بستري(اورژانس- سرپايي- الكتيو) براساس مدارك معتبر  -1

 تنظيم كارت اندكس الفبايي برحسب نام و نام خانوادگي بيماران به منظور شناسايي آنها -2

 ثبت مشخصات بيمار در دفتر پذيرش  -3

 ثبت مشخصات آورنده يا اعزام كننده بيمار و اخذ رضايت نامه جهت معالجه يا عمل جراحي -4

 ثبت اطالعات مربوط به بيمار و شماره دهي از طريق كامپيوتر و ثبت اطالعات در كامپيوتر  -5

 برخورد مناسب با بيمار و راهنمايي مراجعين جهت ارجاع به واحدها و بخشهاي مختلف -6

 بررسي مدارك بيماران در زمان پذيرش  -7

 ثبت گواهي فوت بيماران و اطالعات مربوط به متوفيان در دفتر مربوطه  -8

 پاسخ به مكاتبات مربوط با پزشكي قانوني و ارگانهاي ديگر با استفاده از سوابق و اطالعات پزشكي و با هماهنگي مسئول مربوطه  -9

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -10

 
 
 
 
 
 
 

 
22Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

23B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

24B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

25B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

170B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  بايگان مدارك پزشكي پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7
 شغل                 

 
تفكيك و تنظيم پرونده هاي تحويل گرفته شده ازحسابداري ترخيص  -1

 تفكيك پرونده ها براساس شماره جديد يا قديم -2

 پوشه كردن پرونده ها با شماره جديد  -3

 الصاق گزارش آزمايشگاه- راديولوژي- پاتولوژي در پرونده بيماران -4

 انجام امور بايگاني پرونده ها براساس روش استاندارد تعيين شده  -5

 پاسخگويي و همكاري با پزشكان- محققان و دانشجويان مراجعه كننده به واحد جهت امور تحقيقاتي و آموزش  -6

 بايگاني پرونده هاي اورژانس و سرپايي  -7

  بايگاني  كارت ايندكس بيماران در فايل هاي مخصوص    -8

  گرفتن نقص پرونده ها و ارسال پرونده هاي داراي نقص به بخش هاي مربوطه جهت رفع نقص  -9

 ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد  -10

  تشكيل پرونده سفيد براي بيماران بستري- سرپايي يا اورژانس    -11

  تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق -12

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -13

 
 
 
 

 
26Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  تشكيالت  واحدمسئول
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

171B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
343B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

  متصدي پذيرش واحد  راديولوژي  پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

 برخورد مناسب با مراجعين  -1

 پذيرش بيماران بستري سرپايي طبق دستورالعمل مربوطه -2

 كنترل دفترچه بيماران و انجام امور اداري طبق دستورالعمل -3

 راهنمايي بيماران به صندوق -4

 تكميل فرم مربوطه در پرونده بيماران بستري -5

 نوبت دهي به بيماران -6

 آموزش بيماران جهت آمادگي در موارد الزم  -7

 پيگيري نسخه نمودن دارو و تجهيزات مورد نياز بيمار جهت انجام گرافي هاي اختصاصي -8

 ارائه برگه هاي درخواست گرافي به پرتوكاران -9

 تحويل جواب گرافي ها به مراجعين و ثبت در دفتر مخصوص -10

 ثبت كامپيوتري برگه هاي درخواست  -11

 آماده سازي برگه هاي بيمه و تفكيك بر اساس سازمانهاي بيمه گر جهت واحد حسابداري -12

 تهيه آمار ماهيانه درقالب فرم مخصوص و ارائه به واحدهاي ذيربط -13

 بايگاني كليشه هاي بيماران بستري بر اساس تاريخ و حروف الفبا و ثبت اسامي بيماران در دفتر  مربوطه  -14

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -15

27Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

172B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
344B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

  متصدي تاريكخانه  واحد راديولوژي  پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
حضور به موقع و مستمر در تاريكخانه در طي شيفت كاري مربوط (بخصوص هنگام تعويض شيفت)  -1

 كنترل  نمودن فايل فيلم ها در پايان هر شيفت كاري و گزارش به مسئول يا سوپروايزر بخش -2

 ساخت داروهاي ظهور و ثبوت با توجه به بروشور موجود در جعبه داروهاي مذكور -3

  تميز نمودن كاست ها و فولي ها–سرويس و تميز نمودن دستگاه پروسسينگ  بصورت روزانه و هفتگي  -4

 تحويل فيلم ها و داروهاي ظهور و ثبوت و چيدن آنها بر حسب تاريخ انقضاء در انبار بخش -5

 تميز نگه داشتن فضاي داخلي تاريكخانه بصورت روزانه -6

 همكاري با ساير كاركنان واحد تاريكخانه راديولوژي در صورت نياز -7

ممهور نمودن پاكت هاي راديولوژي به مهر مشخصات بيمار و بيمارستان طبق برنامه تنظيمي   -8

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -9

 

 

 

 

 

 

 

28Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

173B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
345B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

   كاردان راديولوژي پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

 دادن دستورات الزم به بيماران بمنظور انجام راديولوژي .1
 آماده نمودن بيمار زير دستگاه راديولوژي بنحويكه مشاهده عضو بيمار براي عكسبرداري امكان پذير باشد. .2
انجام  امور مربوط به آماده نمودن و بكار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع الزم و ساير عوامل فني كه جهت راديوگرافي و يا  .3

 فلورسكوپي از عضو مورد نظر بيمار بعمل مي آيد.
 بررسي و كنترل قسمتهاي مختلف دستگاههاي راديوگرافي و اعالم موارد نقص دستگاه به مقام مربوط  .4
  كنترل تكنسين هاي راديولوژي بهنگام انجام امور فوق بر اساس دستورات راديولوژيست –راهنمايي  .5
 كنترل كليدهاي  دستگاه راديوگرافي .6
همكاري با كارشناسان مربوط در  زمينه انتخاب روشهاي مناسب بمنظور حفاظت افراد در برابر پرتوها تحت نظارت راديولوژيست واحد  .7

 مربوطه
 استفاده از وسايل حفاظتي مناسب جهت بيمار و همراه بيمار .8
 انجام گرافي هاي ساده براساس برنامه تنظيم شده زماني .9

 اطمينان يافتن از آمادگي بيمار قبل از انجام گرافي .10
 تحويل تمامي كليشه ها اعم از بستري و سرپايي به پذيرش بعد از خاتمه كار .11
 تعداد و سايز فيلم هاي مصرف شده ) در پشت – كد پرسنلي –ممهور نمودن برگه هاي درخواست به مهر پرسنلي (درج ساعت خاتمه گرافي  .12

 برگه هاي درخواست .
انجام گرافي پرتابل بر اساس برنامه تنظيمي و ثبت پرتابل انجام شده در دفتر مخصوص  .13
  پزشك معالج ) – عالئم باليني – سن – تاريخ – نوع مراجعه –پاكت نمودن كليشه هاي تهيه شده و درج مشخصات بيمار ( نام بيمار  .14
  حضور در شيفت تا حضوركاركنان  شيفت بعدي–تحويل شيفت به نوبت بعد  .15
 ارائه راهنمايي الزم به بيماران جهت آمادگي قبل از گرافي و سونوگرافي در صورت نياز  .16
 همكاري در انجام پروسسينگ فيلم هاي راديولوژي در مواقع ضروري .17
 استفاده از لباس فرم ، ماركر ، فيلم بچ ، كارت شناسايي  .18
 ثبت تمام برگه هاي درخواست و سونوگرافي انجام شده در كشيك مربوطه .19
  آنژيوگرافي و ساير كارهاي اختصاصي با پزشك متخصص راديولوژي مربوطه–تشريك مساعي در انجام كارهاي روزمره از جمله فلوروسكوپي  .20
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .21

 
 

 
29Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

174B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
346B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

  متصدي پذيرش و جوابدهي آزمايشگاه پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              

 
كنترل  برنامه  نرم افزاري آزمايشگاه  -1

 كنترل برگه هاي بيمه مراجعين ، قيمت گذاري برگه هاي بيمه -2

 پذيرش بيماران سرپايي و بستري بيمارستان -3

 اعالم تاريخ ارائه نتايج به مراجعين -4

 محاسبه قيمت آزمايشات و اخذ فرانشيز از بيماران سرپايي -5

 آماده نمودن لوله هاي مورد نياز نمونه هاي مختلف -6

 كنترل و ثبت آزمايشات درخواستي بيماران بروي ليبل (برچسب) لوله هاي آزمايش -7

 تايپ ليست كار روزانه قسمتهاي مختلف آزمايشگاه بصورت كامپيوتري -8

 چاپ نتايج و ارائه به بيماران و بخشها  -9

 تهيه ليست بيمه و ليست درآمد روزانه و ماهيانه -10

 واريز درآمد نقدي به حساب مربوط و ارائه فيش به حسابداري بطور روزانه -11

 پيگيري نقايص موجود در پرونده هاي ترخيص از نظر پذيرش و جوابدهي آزمايشات -12

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -13

 
 
 
 
 

 
30Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

31B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

32B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

33B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  ت واحدتشكيالمسئول  

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

175B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  نمونه گير آزمايشگاه پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق پست وظايف- 7

 شغل              
 

 آماده سازي تجهيزات و ابزار نمونه گيري -1

 راهنمايي مراجعين سرپايي در تهيه نمونه -2

 اطمينان يافتن از وجود آمادگي مراجعين / بيمار در مورد آزمايشات خاص -3

 انجام خونگيري از بيماران سرپايي -4

 رعايت اصول ايمني و حفاظت فردي (پوشيدن دستكش و ......) -5

 كنترل و تطابق دادن نوع آزمايش بالوله و يا ظرف  مخصوص نمونه تحويلي  به بيمار -6

 كنترل دقيق مشخص ليبل ( برچسب ) روي نمونه ها ( نام بيمار ، نوع آزمايش و....) -7

 در صورت بروز مشكل بعد از خونگيري در مراجعين ، دادن پوزيشن مناسب به فرد و اطالع به سوپروايزر آزمايشگاه -8

 - انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

35B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

36B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

37B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  



 
 ايران اسالمي جمهوري

    شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

176B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  كارشناس آزمايشگاه پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
- كنترل نمونه هاي ارسال شده از پذيرش و بخشهاي بيمارستان و تطابق دادن آزمايش درخواستي با نوع و مقدار نمونه ارسالي 1

 – هورمون شناسي – كامل ادرار – انگل شناسي – ميكروب شناسي – سرولوژي – بيوشيمي –- انجام آزمايشات دريافتي ( هماتولوژي 2

 بانك خون )  –ايمنولوژي 

- ثبت اسامي ، تاريخ ، نوع آزمايش و نتايج در دفاتر مربوطه ، ثبت ليست كار روزانه و ارسال به بخش جواب دهي 3

- انجام آزمايش مجدد بر روي موارد مشكوك در صورت لزوم  4

- همكاري در كنترل و نظارت بر آماده سازي محلولهاي مورد  استفاده 5

- كمك به ساير بخشهاي آزمايشگاه در صورت افزايش پذيرش  6

- رعايت اصول ايمني و حفاظت فردي و كمك در بهبود وضعيت بهداشتي و نظارت بر انجام آن توسط كاركنان  تحت نظر  7

- همكاري در جمع آوري  و ارائه آمار مورد نياز مقام مافوق 8

- كمك در امر آموزش دانشجويان و كارورزان 9

- نظارت و همكاري با كاردان بخش مربوطه در آزمايشگاه 10

- تهيه و تنظيم گزارشات الزم پيرامون وظايف محوله و ارائه به مسئول ذيربط 11

- شركت در جلسات آموزشي آزمايشگاه جهت ارتقاء سطح آگاهي و انجام اقدامات الزم در زمينه انطباق برنامه هاي آموزشي با روشهاي 12

جديد آموزشي 

- شركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير برنامه هاي بهداشتي 13

- تهيه وتنظيم مقاالت علمي و مشاركت در امور تحقيقاتي ، پژوهشي و بررسي كارهاي قابل نشر 14

-  انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 15

 
 

38Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

39B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

40B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

41B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  



 
 ايران اسالمي جمهوري

    شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

177B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  كاردان آزمايشگاه پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
- تحويل گرفتن نمونه هاي ارسالي از بخشها و تطابق دادن آزمايش درخواستي ا نوع و مقدار نمونه ارسالي  1

 ايمنولوژي – هورمون شناسي – كامل ادرار – انگل شناسي – ميكروب شناسي – سرولوژي – بيوشيمي –- انجام آزمايشات دريافتي ( هماتولوژي 2

 بانك خون )  –

- ثبت اسامي ، تاريخ ، نوع آزمايش و نتايج در دفاتر مربوطه ، ثبت ليست كار روزانه و ارسال به بخش جواب دهي 3

-  نمونه گيري و انجام كشت از بيماران بستري در بخش در صورت درخواست بخش 4

- كمك به ساير بخشهاي آزمايشگاه در صورت افزايش پذيرش  5

- كمك در بهبود وضعيت بهداشتي و رعايت اصول ايمني فردي 6

- همكاري با كارشناسان در تنظيم مقاالت علمي ، پژوهشي و بررسي  كارهاي قابل نشر  7

-  انجام آزمايش مجدد بر روي موارد مشكوك در صورت لزوم 8

- مشاركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير امور بهداشتي درماني 9

- بررسي و تنظيم گزارش كارهاي جاري آزمايشگاهي و ارائه آن به مسئولين ذيربط 10

 -  انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق11

 
 
 
 
 
 
 

 
42Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

43B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

44B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

45Bمسئول 
 واحدتشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

178B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 
  سوپروايزر  آزمايشگاه پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
 
كسب خط مشي و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه   -1

طرح ريزي و انجام برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي با همكاري و نظارت  مسئول فني  واحد مربوطه .  -2

مطالعه به منظور انتخاب روشهاي مناسب جهت انجام آزمايش.  -3

دادن دستورات الزم به بيماران و مراجعين به منظور  انجام آزمايش در صورت لزوم .  -4

انجام امور مربوط به آماده بودن و بكار انداختن دستگاهها و ساير عوامل فني جهت انجام آزمايشات   -5

بررسي و كنترل قسمتهاي مختلف دستگاههاي آزمايشگاه و اعالم موارد نقص دستگاه به مقام مربوط .  -6

راهنمايي و كنترل كاركنان آزمايشگاه به هنگام انجام آزمايشات بر اساس دستورات  مسئول فني   -7

بررسي آمار و گزارش اقدامات بصورت ماهيانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه .  -8

مطالعه در مورد تكنيكهاي جديد و پيشرفته آزمايشگاهي  -9

نظارت بر نحوه نگهداري و كاربرد دستگاهها   -10

نظارت بر نحوه كار افراد تحت نظر، تقسيم وظايف و سرپرستي و هماهنگي فعاليتهاي مربوطه.  -11

شركت در برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي و مطالعه آخرين پيشرفتها در زمينه شغلي .  -12

برآورد و  اقدام در جهت تامين و تهيه لوازم و مواد مصرفي و كيت هاي مورد نياز.  -13

پيگيري ، نصب و تعمير دستگاههاي مورد نياز و هماهنگي با واحد تجهيزات پزشكي  -14

آموزش تئوري و عملي افراد تحت نظر .  -15

نظارت و كنترل و ارائه نظر در زمينه انتخاب روشهاي مناسب به منظور حفاظت  و ايمني كاركنان   -16

 نظارت در رعايت نظم و انظباط اداري پرسنل (حضور و غياب و پاس ساعتي ) . -17

 

 

 

 
46Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

47B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

48B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

49B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  

 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

179B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 
  سوپروايزر  آزمايشگاه پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
 

پيگيري امور واحد مربوطه ( تاسيساتي ، تهيه برنامه كشيك ماهيانه پرسنل واحد ، تنظيم ليست اضافه كار و طرح مشاركت ،حضور و غياب پرسنل و ارزشيابي  -18

كاركنان و ....) 

پيگيري در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز واحد مربوطه   -19

نظارت بر نظافت و ضد عفوني واحد مربوطه ( دستگاهها و وسايل و محيط)  -20

تالش در جهت هماهنگي و انجام آزمايشات درخواستي و ثبت نتايج  در دفاتر مربوطه و ليست كار  -21

فراهم نمودن بستر الزم جهت ارتقاء آگاهي و سطح علمي  كاركنان تحت پوشش و انجام اقدامات الزم در زمينه انطباق برنامه هاي آموزشي با روشهاي  -22

 جديد آموزشي

اخذ تدابير الزم جهت رفع مشكالت داخلي و افزايش حس همكاري و وجدان كاري  -23

پيگيري و انجام دقيق برنامه كنترل كيفي و مستند سازي در واحد مربوطه   -24

انجام آزمايش مجدد بر روي موارد مشكوك  در صورت لزوم  -25

هماهنگي با سازمان انتقال خون جهت تهيه و تحويل به موقع خون و فراورده هاي خوني  -26

حضور در جلسات و كميته هاي بيمارستان بر حسب ضرورت  -27

تهيه و تنظيم گزارشات الزم پيرامون وظايف محوله و ارائه به مسئول ذيربط  -28

همكاري با سيار گروههاي بهداشتي درماني در زمينه هاي مربوط  -29

شركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير برنامه هاي بهداشتي  -30

تهيه وتنظيم مقاالت علمي و مشاركت در امور تحقيقاتي ، پژوهشي و بررسي كارهاي قابل نشر   -31

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -32

 

 

 
 

50Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

51B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

52B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

53B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

180B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  آبدارچي و خدمتگزار  واحد اداري پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
 
 

تهيه چاي و  ساير احتياجات جهت پذيرايي دفتر رياست و  مديريت نگهداري و نظافت لوازم و وسايل آبدارخانه  -١

حفظ و نگهداري لوازم واحد  مربوطه (واحد اداري) و نظافت محوطه آن  -٢

همكاري در ارسال مراسالت بين بخش اداري با واحدهاي تابعه  -٣

بازديد و كنترل درب و پنجره ها، شبكه روشنايي، حرارتي، آبرساني، گازرساني و ساير اموال دفاتر واحد اداري در پايان ساعت كار اداري و  -۴

حصول اطمينان از بسته بودن يا بازبودن و يا روشن و خاموش بودن آنها 

جلوگيري از ورود و خروج غير مجاز افراد، لوازم ، وسايل و نظاير آن در ساعات اداري و غير اداري به محوطه اداري   -۵

اطالع فوري اتفاقات و حوادث غير مترقبه به مامورين انتظامي و مسئولين و انجام اقدامات احتياطي اوليه   -۶

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -٧

 

 
 
 
 
 
 
 

 

54Bسازماني پست عنوان مربوطه مسئولين 
 و نام نام

 خانوادگي
 امضاء تاريخ

 :نسخه

55B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

56Bرئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد 
دكتر حسن 

 فرجي پور
20/3/88  

57B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

181B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  متصدي امور دفتري پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UستUپ وظايف- 7

 شغل              
 

تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام، مرخصي، معذوريت ، اضافه كار و نظير آن با اطالع مقام مافوق و با رعايت قوانين  -١

ومقررات مربوط 

انجام امور مربوط به تعاون، بيمه و رفاه كاركنان  -٢

برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحد مربوطه در كارگزيني  -٣

پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين احتياجات  -۴

مطالعه قوانين و مقررات استخدامي مورد عمل   -۵

تهيه آمار نيروي انساني  و فعاليتهاي واحد اداري  -۶

 همكاري در امر حضور و غياب كاركنان در دوره هاي آموزشي مصوب با مسئول مربوطه  -٧

شركت در جلسات و كارگاههاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي  -٨

ثبت فعاليتهاي روزانه در دفتر گزارش و تهيه و تنظيم گزارش ماهيانه فعاليتها جهت ارائه به مقام مافوق  -٩

 همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي -١٠

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -١١

 

 
 
 
 
 

 
58Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

59B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

60B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

61B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

182B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  خياط پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

 گان و ساير مايحتاج بيمارستان در كمال دقت و صرفه جويي – ملحفه –تهيه و دوخت البسه  -١

برآورد پارچه مورد نياز  -٢

تعمير البسه بيمارستاني در صورت نياز بخشها  -٣

 پيگيري تعمير و انجام روغن كاري چرخهاي خياطي مورد استفاده در كارگاه -۴

 حفظ و نگهداري لوازم و وسايل كارگاه -۵

 شركت در دوره هاي آموزشي جهت افزايش مهارتهاي فردي -۶

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -٧

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
62Bمسئولين 

 مربوطه
 امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان

 :نسخه

63Bكننده تعيين 
 وظايف

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان 

64Bكننده تأييد 
 وظايف

 رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  
دكتر حسن 

 فرجي پور
20/3/88  

65Bمسئول 
 واحدتشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

183B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  متصدي اطالعات ( امور راهنمايي مراجعين) پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
حس برخورد و رعايت نزاكت و ادب در برخورد با مراجعين  -1

  بخشها و دفاتر اداري بيمارستان جهت اطالع رساني به مراجعين–آگاهي و اطالع كامل از محل اماكن  -2

 پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنان به واحدهاي مربوط -3

 تحويل گرفتن آمار روزانه بيماران بستري بخشها و بيماران ترخيص شده -4

 برقراري تماس تلفني با مقامات مختلف قبل از هدايت مراجعين نزد ايشان  -5

 در صورت بروز مشكل و ايجاد بي نظمي توسط همراهان يا مراجعين ،  اطالع فوري به انتظامات ونگهباني بيمارستان -6

 اطالع رساني به مراجعين در خصوص حضور پزشكان و سوپروايزر كشيك از طريق ابزار الزم يا تابلو اعالنات  -7

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66Bمسئولين 

 مربوطه
 امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان

 :نسخه

67Bكننده تعيين 
 وظايف

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان 

68Bكننده تأييد 
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

69Bمسئول 
 واحدتشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

184B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  كارشناس ارزشيابي و آموزش كاركنان پست/ شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي با هماهنگي مسئولين واحدها جهت كاركنان  -1

 انجام اقدامات الزم در زمينه پذيرش شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي و اخذ مجوز از دانشگاه و صدور گواهينامه پس از پايان هر  دوره  -2

 ايجاد ارتباط با مراكز آموزشي ، دانشكده ها در زمينه مسائل آموزشي كاركنان -3

 دريافت آخرين دستورالعملها در خصوص ارزشيابي ، طرح تبيين و .... كاركنان، آموزش و اطالع رساني به مسئولين مربوطه در واحدها -4

 پيگيري تهيه و تكثير فرمهاي ارزشيابي كاركنان و كنترل نهايي آن پس از تكميل فرم توسط مسئولين واحدها  -5

 پيگيري الزم  در جهت تسريع در انجام امور ارزشيابي ساليانه كاركنان -6

 گروه بندي كاركنان بر اساس امتياز كسب شده در ارزشيابي و اعالم امتيازات كسب شده كاركنان به واحد كارگزيني جهت صدور احكام حقوقي -7

 تشكيل پرونده آموزشي جهت كاركنان و بايگاني سوابق آموزشي ايشان -8

 پاسخگويي به مكالمات  تلفني و مراجعين بصورت حضوري در جهت رفع مشكالت اداري كاركنان  -9

 تهيه آمار و اطالعات مورد نياز پرسنلي از طريق رايانه جهت گزارش به مقام مافوق -10

 برنامه ريزي در زمينه انتخاب و دعوت از استادان  و مربيان و تهيه جدول زمانبندي دوره هاي مختلف -11

 شركت در جلسات و كارگاههاي آموزشي بمنظور ارتقاء دانش  و مهارتهاي فردي -12

 ثبت فعاليتهاي روزانه در دفتر گزارش و تهيه و تنظيم گزارش ماهيانه جهت ارائه به مقام مافوق -13

 انجام مطالعات الزم در مواردي از قبيل آموزش ، طبقه بندي مشاغل ، قوانين ومقررات استخدامي و غيره. -14

 تهيه پيشنهادات الزم جهت ارائه به مسئولين مربوطه -15

 همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي -16

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -17

 
70Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

71B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

72B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

73B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

185B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  مسئول بايگاني پرسنلي پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
حفظ و نگهداري نامه ها ، اوراق، اسناد و مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوط بر اساس روش  -1

تعيين شده 

 پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور -2

 تحويل پرونده هاي مخدومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق  -3

 صورت برداري- طبقه بندي- كد گذاري و بايگاني پرونده ها طبق دستور العمل هاي مربوط و احتياجات سازمان متبوع -4

 تشكيل پرونده جديد جهت پرسنل جديد الورود -5

پيگيري امور مربوط به بايگاني مرخصي هاي، استعالجي ها و گواهي آموزشي كاركنان و همچنين همكاري در امر تهيه وضعيت مرخصي  -6

 ساليانه پرسنلي

 اعالم وصول پرونده هاي پرسنلي كه از ساير واحدها به مركز ارسال ميگردد. -7

 بايگاني ارزشيابي ساليانه كاركنان د ر پرونده هاي مربوط -8

 تهيه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقام ما فوق -9

 برگ شماري و الك و مهر نمودن پرونده هايي كه به ساير واحدهاي تابعه دانشگاه ارسال ميگردد و پيگيري وصول پرونده  -10

 پاسخگويي به مكالمات تلفني و مراجعين به صورت حضوري در مورد رفع مشكالت اداري كاركنان . -11

 انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق -12

 

 

 
 

74Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

75B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

76B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

77B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

186B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  متصدي امور دفتري و دبيرخانه  پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق پست وظايف- 7

 شغل              
 

ثبت مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه   -1

 تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده و پيگيري آنها  -2

 تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز جهت ارائه به مقام  مافوق -3

 دريافت و اعالم وصول نامه هايي كه از ادارات و ساير واحدها به مركز ارسال ميگردد -4

پيگيري انجام امور مربوط به صدور مكاتبات پزشك قانوني و ساير ارگانها با هماهنگي واحد پذيرش و مدارك پزشكي بيمارستان و مسئولين  -5

 مربوطه

 انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

78Bسازماني پست عنوان مربوطه مسئولين 
 و نام نام

 خانوادگي
 امضاء تاريخ

 :نسخه

79B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

80Bرئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد 
دكتر حسن 

 فرجي پور
20/3/88  

81B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

187B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  متصدي امور ماشين نويسي و تايپ  پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

تايپ نامه ها و يادداشتها ي اداري از روي پيش نويس هاي خطي  -1

 تايپ بخش نامه ها ، يادداشتها، گزارشها، مفاالت و نامه هاي چاپي -2

 تايپ احكام استخدامي كاركنان  -3

 انجام كليه امور تايپي در كمال دقت و صرفه جويي در مصرف كاغذ -4

 غلط گيري و تطبيق موارد تايپ شده با نسخه اصلي پيش نويس  -5

 حفظ و نگهداري لوازم و تجهيزات واحد مربوطه از قبيل كامپيوتر، پرينتر و غيره -6

 محفوظ نگهداشتن اطالعات و  متبول نامه ها و رعايت شئونات اخالقي از نظر محرمانه پنداشتن آنها  -7

 در صورت بروز اشكال در سخت افزار و يا برنامه نرم افزاري كامپيوتر، اطالع سريع و پيگيري د رجهت رفع مشكل تا حصول نتيجه  -8

   گيري اطالعات)Back UPذخيره اطالعات تايپ شده  روزانه در ديسكت در فواصل زماني معين (  -9

 مطالعه و آشنايي با جديدترين روشها و تكنيك ها در خصوص اجراي برنامه هاي كامپيوتري  -10

 همكاري با كليه واحدها در انجام امور تايپي شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي  -11

 ثبت فعاليتهاي روزانه و گزارش ماهيانه جهت ارائه به مفام مافوق  -12

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق.    -13

 
 
 
 

 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
82Bمسئولين 

 مربوطه
 امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان

 :نسخه

83Bكننده تعيين 
 وظايف

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان 

84Bكننده تأييد 
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

85Bمسئول 
 واحدتشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                          )1 (شماره فرم              

188B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

  كارگزين  پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، معذوريت، ترفيع، اضافه كار و نظير آن با اطالع  -1

مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط 
 انجام امور مربوط به كاركناني كه به نحوي از سيستم اداري خارج مي گردند(پايان طرح خدمت ، بازنشستگي ، فوت) -2
 انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان -3
 برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني  -4
 اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير الزم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر  -5
 تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي الزم -6
 شركت در جلسات مختلف بر حسب نياز -7
 پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات  -8
 مطالعه قوانين  و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل -9

 اتخاذ تدابير الزم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري -10
 تهيه گزارشات الزم جهت ارائه مقام مافوق -11
 پيگيري و صدور احكام ماموريت اداري كاركنان -12
 انجام امور مربوط به صدور گواهيهاي طرح مشاركت ، اضافه كار ، كشيك ايام تعطيل و غيره كاركنان -13
 پيگيري امور رفاهي كاركنان از قبيل بن لباس ، بن غير نقدي ، معرفي به بانك جهت دريافت وام و غيره -14
 نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غياب و گواهي انجام كار ماهيانه كاركنان -15
 پيگيري و انجام مكاتبات الزم در مورد كاركنانيكه تعجيل در خروج و يا تاخير در ورود دارند -16
 صدور ابالغ تعيين محل خدمت و اعالم تاريخ شروع بكار به مراجع ذيربط -17
 شركت در جلسات و كارگاههاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش ومهارتهاي فردي -18
 ثبت فعاليتهاي روزانه در دفتر گزارش، تهيه وتنظيم گزارش ماهيانه فعاليتها جهت ارائه به مقام مافوق -19
 انجام مطالعات الزم در مواردي از قبيل آموزش، طبقه بندي مشاغل ، قوانين و مقررات استخدامي و غيره  -20
 تهيه پيشنهادات الزم جهت ارائه به مسئولين مربوطه -21
 همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي -22
 - اقدام در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان23
 - تهيه آمار و اطالعات مورد نياز پرسنلي از طريق رايانه جهت ارائه به مقام مافوق24
 - تهيه خالصه سوابق پرسنلي جهت صدور احكام ارتقاء گروه پرسنل 25
- صدور احكام افزايش سنواتي و ترميم ضريب حقوق ساليانه پرسنل با رعايت قوانين و مقررات مربوط 26
 - پيگيري الزم در جهت تسريع در انجام امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه27
- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  28
 

86Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

87B20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين  

88B20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد  

89B20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحدتشكيالتمسئول  

   



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

189B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
347B2 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 

   دبير كميته هاي بيمارستاني  / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

 اطالع رساني اهداف  و شرح وظايف كميته ها به اعضاء مربوطه و پيگيري در جهت  نيل به اهداف -1
 پيگيري صدور ابالغ جهت اعضاء كميته ها با هماهنگي مسئولين ذيربط -2
 تنظيم برنامه زمانبندي ساليانه تشكيل جلسات بر اساس زمان پيشنهادي از سوي اعضاء -3
 تهيه فرمهاي مربوط به زمانبندي ، پيگيري جلسات   -4
 نظارت و همكاري در تشكيل به موقع كليه جلسات طبق جدول زمانبندي  -5
 هماهنگي و پيگيري تشكيل جلسه و تنظيم صورتجلسه و اخذ امضاهاي مجاز  -6
 پيگيري مصوبات جلسات و ارسال به معاونت درمان دانشگاه و مسئولين ذيربط  -7
 تهيه گزارش عملكرد ماهيانه جلسات و طرح در كميته مربوطه حسب نياز -8
 اعالم ساعات حضور اعضائ هيئت علمي عضو در كميته به بانك اطالعات دانشگاه  -9

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق -10
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

90Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 
 كننده تعيين

 وظايف
  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان 

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

190B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
348B2 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 

 تلفنچي  / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

برقراري ارتباط تلفني داخلي بين كاركنان واحد مربوطه و پاسخگويي به مراجعات تلفني افراد  -1
برقراري ارتباط تلفني بين كاركنان واحد مربوطه با كاركنان ساير مؤسسات و سازمانهاي داخل يا خارج شهر، طبق  -2

 مقررات و دستور مافوق
 نظارت مداوم بر دستگاههاي مركزي تلفن و خطوط تلفني تحت نظر و گزارش به موقع تعميرات مورد نياز -3
 حفظ و نگهداري دستگاه تلفن و پاسخگويي به موقع مكالمات -4
 عدم ترك مخابرات و در صورت ترك تعيين جايگزين جهت جلوگيري از بروز مشكالت -5
 اعالم به موقع كاركنان، پزشكان و اعضاء تيم احياء -6
 رعايت و حفظ شئونات اخالقي در مكالمات تلفني -7
 جلوگيري از اشغال بودن تلفن در طوالني مدت -8
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

91Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 
 كننده تعيين

 وظايف
  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان 

 كننده تأييد
 وظايف

 رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  
دكتر حسن 

 فرجي پور
20/3/88  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

191B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
349B2 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 

 منشي بخش  / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

كسب دستور و برنامه كار از سر پرستار يا پرستار مسئول  -1

 انجام امور اداري مربوط به پذيرش، بستري و ترخيص بيماران -2

راهنمايي بيماران در موقع بستري به اطاق، گرفتن لباس، اشياء قيمتي و .... بيمار و تحويل به خانواده طبق صورتجلسه  -3

 تنظيمي كه به امضاء سرپرستار يا مسئول شيفت رسيده باشد.

 دريافت پرونده بيمار هنگام پذيرش  -4

 آماده كردن پرونده بيماران بخش -5

 تكميل روزانه كليه فرمها و اوراق پرونده با مشخصات بيمار -6

  بر بالين بيمارI/Oكنترل روزانه و نگهداري پرونده بيماران، نصب آزمايشات و قرار دادن برگه عالئم حياتي و  -7

 گرفتن وقت براي بيماران بستري جهت انجام برخي آزمايشات،عكس و ..... در داخل يا خارج مركز  -8

 جمع آوري و آماده نمودن پرونده بيماران ترخيصي و ارسال به واحد حسابداري ترخيص -9

 كنترل برگ خروج بيماران در موقع ترخيص  -10

  ارسال كليشه راديولوژي بيماران پس از ترخيص به واحد راديولوژي جهت بايگاني -11

-مرتب نگه داشتن ايستگاه پرستاري و آماده كردن اوراق و دفاتر و لوازم التحرير مورد لزوم بخش از قبيل برگه عالئم 12

 حياتي، درخواست آزمايش و چسب شيشه اي ،كاغذي و غيره

-تنظيم اوراق اداري و درخواستهاي مختلف در صورت لزوم ارسال و پيگيري آن به بخشها و ساير قسمتهاي اداري، 13

 درماني و خدماتي مركز

92Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني 

 كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

   ادامه در صفحه بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

192B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
350B2 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 

 منشي بخش  / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

-تكميل كليه فرمهاي آماري ارسالي از سوي واحدهاي تابعه دانشگاه حسب مورد و فرمهايي مانند فرم آماري ارسالي از 14
 معاونت درمان، فرم آماري مربوط به رژيم غذايي، تعداد بيماران، پذيرش و ترخيص و ...

 -تكميل پرونده بيماران فوتي ، كنترل جواز دفن و يا برگه پزشك قانوني و ارجاع به واحد ذيربط15
 مرتب نمودن تابلو اعالنات بخش -16
 بررسي روزانه اسم، شماره تخت و كارت مشخصات بيماران -17
 تحويل خالصه پرونده و مدارك شخصي بيمار هنگام ترخيص -18
 پاسخگويي به تلفنهاي بخش و گرفتن پيغام و رساندن آن به بخش مربوطه -19
 آشنا نمودن بيماران تازه وارد به مقررات بخش -20
 برخورد مناسب و پاسخگويي به همراهان و مالقات كنندگان بيماران  -21
   در صورت وجود كامپيوتر در واحد مربوطه ثبت اطالعات در كامپيوتر و آشنايي با نرم افزار مربوطه -22
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -23

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
93Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 

 متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

193B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
351B2 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 

 كمك بهيار / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 
كسب دستور برنامه كار از سرپرست مربوطه  -1
تأمين نيازهاي بهداشتي اوليه مدد جو بر حسب صالحديد سرپرست مربوطه مانند دادن دهان شويه، حمام، انجام ماساژ،شستن  -2

 دست و رو، كوتاه كردن ناخن مددجو، تعويض البسه،مرتب كردن مددجو، تغيير وضعيت بيمار و شيو و غيره 
 تعويض لوازم تخت بيماران از قبيل روتختي، روبالش،پتو و غيره -3
 آماده كردن بيمار موقع صرف غذا و كمك در غذا خوردن به مددجوياني كه قادر به انجام اين كار نيستند  -4
 جمع آوري ظروف غذا -5
 دادن لگن و لوله به مددجويان بنا به صالحديد سرپرست مربوطه با رعايت اصول بهداشتي -6
 كمك به مددجو در حركت و نقل و انتقاالت (راه رفتن،انتقال به برانكارد و صندلي چرخدار) -7
آماده كردن وسايل الزم جهت انجام امور مراقبتي توسط پرستار مانند وسايل پانسمان و .....، جمع آوري آنها پس از اتمام  -8

  بر حسب نيازCSRكار و شستشوي وسايل و انتقال به 
 آماده كردن تخت با بيمار،بدون بيمار و آماده كردن برانكارد و ويلچر و كمك در حركت بيمار و نشست و برخاست -9

 شمارش ملحفه قبل از تحويل به رختشويخانه و هنگام تحويل گرفتن آنها -10
آماده كردن بيمار براي معاينه پزشك، برقراري ارتباط، دادن وضعيت مناسب به بيمار، در دسترس قرار دادن عضو مورد  -11

 معاينه و وسايل مورد نياز جهت معاينه
پاكيزه نگه داشتن و ضدعفوني نمودن كليه وسايل بيمار و تجهيزات پزشكي موجود شامل تخت، ميز بيمار، ساكشن،  -12

 مانيتور، وسايل كمك تنفسي و ...
 حفظ و نگهداري اموال اختصاصي بيماران مانند دندان مصنوعي در موقع رفتن بيمار به اتاق عمل و حفظ اموال عمومي بخش -13
 مراقبت از جسد طبق موازين شرعي و انتقال به سردخانه -14

 
 

94Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامه در صفحه بعد
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

194B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
352B2 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 

 كمك بهيار / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

 آماده كردن كيف آب گرم و كيف يخ -15
 تخليه كيسه ادراري -16
 ارسال و دريافت سفارشات بخش از داروخانه -17
 بردن برگه هاي عكسبرداري و .... از بخشها به راديولوژي و ساير قسمتها در معيت بيماراني كه قادر به راه رفتن مي باشند. -18
 انتقال بيماران از بخش به ساير بخشها و يا واحدهاي پاراكلينيك -19
جمع آوري نمونه هاي آزمايشگاهي و ارسال آن به آزمايشگاه و تحويل گرفتن جواب آزمايشات از آزمايشگاه و تحويل آن به  -20

 پرستار بخش
 ارسال پرونده بيماران ترخيص شده به واحد ترخيص در صورت عدم حضور منشي بخش -21
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -22

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
95Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 

 متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

195B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
353B2 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 

 نگهبان بخش جراحي / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 
برخورد مناسب با ارباب رجوع  )1
 حفظ و حراست واحد مربوطه، مناظر، محوطه و نظاير آن طبق دستورات صادره از مقام مافوق )2
كنترل ورودو خروج افراد ، وسايط نقليه، حمل و نقل اموال، تجهيزات واثاثيه و ساير كاالها طبق دستور و ثبت در دفاتر  )3

 مربوطه
پيش بيني الزم به منظور جلوگيري از بروز آتش سوزي، خرابي، دزدي و خرابيهاي غيرمترقبه در ساختمان ، اموال، كاالهاو  )4

 تجهيزات تحت كنترل
اطالع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير آتش سوزي، دزدي و خرابي به مسئولين بيمارستان و نيروي انتظامي و انجام  )5

 اقدامات احتياطي اوليه
 گزارش و شرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني و تحويل به شيفت بعد )6
 پاسخگويي به مكالمات تلفني، راهنمايي بين كاركنان و ارباب رجوع و هماهنگي بين مراجعين و كاركنان ذيربط )7
 همكاري در خروج همراهان بيماران بعد از ساعت مالقات  و در صورت لزوم غير از ساعت مالقات )8
 استفاده از لباس فرم نگهباني )9

 حضور مستمر در بخش و درصورت نياز به ترك بخش اطالع به مسئول شيفت و تعيين جايگزين )10
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق )11
 
 
 
 
 
 

 
 

96Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

196B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
354B2 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحد 

 نگهبان بيمارستان / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
برخورد مناسب با ارباب رجوع  .1
 حفظ و حراست واحد مربوطه، مناظر، محوطه و نظاير آن طبق دستورات صادره از مقام مافوق .2
كنترل ورودو خروج افراد ، وسايط نقليه، حمل و نقل اموال، تجهيزات واثاثيه و ساير كاالها طبق دستور و ثبت در  .3

 دفاتر مربوطه
پيش بيني الزم به منظور جلوگيري از بروز آتش سوزي، خرابي، دزدي و خرابيهاي غيرمترقبه در ساختمان ، اموال،  .4

 كاالهاو تجهيزات تحت كنترل
اطالع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير آتش سوزي، دزدي و خرابي به مسئولين بيمارستان و نيروي انتظامي و  .5

 انجام اقدامات احتياطي اوليه
 گزارش و شرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني و تحويل به شيفت بعد .6
پاسخگويي به مكالمات تلفني، ارسال نامه هاي مربوطه، راهنمايي بين كاركنان و ارباب رجوع و هماهنگي بين  .7

 مراجعين و كاركنان ذيربط
 همكاري در خروج همراهان بيماران بعد از ساعت مالقات  و در صورت لزوم غير از ساعت مالقات .8
9. 260Bاستفاده از لباس فرم نگهباني 

 نظارت بر ثبت كارت تايمكس، حضور و غياب اعضاء هيات علمي و ثبت ورود و خروج پزشكان .10
 كنترل برگه ترخيص بيماران در هنگام ترخيص  .11
 ثبت ساعت تردد وسايط نقليه و كليه آمبوالنسها در بيمارستان در دفتر نگهباني .12
ثبت مشخصات كليه اقالم اموالي كه با مجوز  رئيس يا مدير بيمارستان از درب بيمارستان خارج مي شوند و بايگاني  .13

 فرم مخصوص خروج كاال در نگهباني
 ثبت مشخصات اجساد متوفياني كه توسط همراهان يا آمبوالنس از بيمارستان خارج مي شوند .14
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .15

 
97Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان 

 كننده تأييد
 وظايف

 رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  
دكتر حسن 

 فرجي پور
20/3/88  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

197B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
355B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 خدمتگزار بخش / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
جمع آوري زباله در پايان هر شيفت و تعويض پاكتها (زباله ها بايد به اتافك زباله حمل شود)  -1

 استفاده از وسايل حفاظت فردي، استفاده از پيش بند هنگام شستشوي وسايل -2

 شستشوي كليه وسايل به صورت شيفتي (لگن ، رسيور ، لوله ادراري و غيره) -3

 نظافت كليه واحدهاي بخش، سرويسهاي بهداشتي ، اتاقها و استيشن پرستاري در هر شيفت -4

 نظافت كليه اتاقها و وسايل مربوط به آن مانند يخچالها و الكر (كمدبيمار) و غيره -5

 شستشوي تي پس از هربار استفاده در مكان مخصوص و قراردادن آن در مكان مخصوص پس از استفاده -6

 نظافت كلي هر قسمت مطابق با برنامه بخش -7

 نظافت كلي شيشه ها و دربها طبق برنامه تنظيمي -8

 استفاده از وسايل نظافتي بخش براي همان بخش -9

 استفاده از لباس فرم مخصوص -10

 اطمينان از وجود مايع دستشويي در اتاقها و سرويسهاي بهداشتي -11

 داشتن كارت تندرستي معتبر و كارت واكسيناسيون -12

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -13

 
 

98Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 
 كننده تعيين

 وظايف
  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان 

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

   



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

198B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
356B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 بهيار / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

كسب دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه  -1
 كمك در امر پذيرش، ترخيص، و يا انتقال مددجويان به / از مراكز بهداشتي درماني و يا بخشهاي ديگر تحت نظارت سرپرست مربوطه -2
 تامين نيازهاي بهداشتي اوليه مددجو شامل: حمام دادن يا كمك در حمام كردن، تغيير وضعيت، ماساژ و دهان شويه -3
كمك در تامين نيازهاي تغذيه اي مددجو (كمك در تغذيه بيماراني كه نمي توانند به تنهايي غذا بخورند ، بوسيله لوله معده بنا به دستور  -4

 پزشك و نظارت سرپرست مربوطه)
 كمك در تامين نيازهاي دفعي مددجو: تعويض بگ كلستومي -5
 كمك در حفظ درجه حرارت طبيعي بدن، استفاده از كيسه آب گرم يا يخ -6
 مراقبت در حفظ نظم و نظافت بخش، پاكيزگي كليه لوازم بخش، حفظ اموال بخش -7
 كنترل عالئم حياتي، جذب و دفع مايعات و ثبت در پرونده و انجام ساكشن و اكسيژن تراپي -8
 همكاري و نظارت بر نحوه خروج بيمار از تخت و راه رفتن بيمار  -9

 تماس مداوم با مددجو و پاسخ به آن و مالحظه كليه تغييرات حال مددجو و گزارش به سرپرست مربوطه -10
آماده نمودن مددجو براي اطاق عمل در صورت نياز، كنترل شيو ناحيه عمل ، تميز بودن ناحيه عمل، كنترل نداشتن انگشتر و زيورآالت و  -11

 دندان مصنوعي و ساير پروتزهاي فلزي، آمادگيهاي روده اي و پوشاندن گان
 برقراري ارتباط و آماده كردن مددجو در موارد لزوم جهت انجام معاينات پزشكي، دادن وضعيت مناسب به بيمار -12
 برداشتن پوشش از محل معاينه و در معرض قرار دادن آن، حفظ محيط مناسب جهت معاينه، در دسترس قرار دادن وسايل معاينه -13
 انجام پروسيجرهايي مانند تعويض پانسمان، تزريقات، كمپرسها تحت نظارت مسئول مربوطه -14
 پيشگيري از بروز حوادث اجتماعي در رابطه با حفظ امنيت بيمار -15
 پاسخ به زنگ اخبار بيمار و رفع نيازهاي بيمار -16
 كمك و همراهي با پزشك براي ويزيت و معاينه -17
 كمك و همراهي در برنامه هاي آموزشي به بيمار  -1
 نظارت بر نظافت بيماران و محيط آنان و آشنا نمودن بيماران با اصول بهداشتي -2
3- 261Bارائه توجهات قبل و بعد از عمل جراحي 
4- 262Bگرفتن نمونه هاي ازمايشگاهي شامل خون، مدفوع، ادرار و خلط و ... طبق دستور پزشك تحت نظارت سرپرستار مربوطه 

 كمك درامر توانبخشي مددجو (مانند كمك در به كاربردن چوب زيربغل و ...) -18
 مراقبت از جسد طبق موازين شرعي -19
ارائه گزارش از وضعيت بيماران بستري در بخش به مسئول مافوق  -20

263B21ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 
99Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 
 درماني متيني كاشان 

  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

199B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
357B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 كاردان بهداشت محيط / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 آموزش مستمر به بيماران، پرسنل و مراجعين در مورد كليه برنامه هاي بهداشتي -1
 بازديد و كنترل سالم بودن آب مصرفي بيمارستان از نظر ميكروبي و شيميايي و كلر باقيمانده -2
 بازديدو كنترل بر نحوه جمع آوري، انتقال ، نگهداري ودفع صحيح زباله -3
 بازديد از وضعيت بهداشتي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان از قبيل توري پنجره ها، كپسول اطفاء حريق و ... -4
 بازديد و كنترل بر روي برنامه شستشو و نظافت صحيح كليه قسمتها و بخشهاي بيمارستان -5
 بازديد و كنترل  وضعيت بهداشت آشپزخانه و تهيه و توزيع مواد غذايي -6
 شركت در سمينارها، جلسات آموزشي، بازآموزي و كالسهاي آموزشي جهت باالبردن سطح اطالعات و انتقال به بيماران -7
 تالش در جهت ارتقاء شاخصهاي اعالم شده بهداشت محيط بيمارستان شامل آب، فاضالب، موادزائد جامد آشپزخانه و رختشويخانه -8
 بازديد و كنترل  مراكز فروش مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي بهداشتي در محدوده بيمارستان (بوفه، فروشگاه و ...) -9

 حفظ و ارتقاء جايگاه بيمارستان در شبكه بهداشتي كشور -10
 همكاري با مسئولين بخشهاي مختلف بيمارستان و راهنمايي جهت رفع اشكاالت بهداشتي -11
 ثبت فعاليتهاي روزانه در دفتر گزارش و تهيه و تنظيم گزارش ماهانه فعاليتها و ارسال به مركز بهداشت به همراه فرم آمار -12
13- 264Bاجراي استانداردها و مقررات بهداشت محيطهمكاري در  
14- 265Bهمكاري در برنامه ريزي و پايش برنامه بهداشت محيط با مسئولين مربوطه 
15- 266Bهمكاري با ادارات وموسسات مختلفي كه با بهداشت محيط ارتباط دارند 
16- 267Bمطالعه پيرامون به كاربردن روشهاي جديد عملياتي به منظور افزايش بازده و كارآيي 
 آموزش بهداشت شامل نيازسنجي، برگزاري كالس،تهيه پملفت ، پوستر، جزوه آموزشي ، نمايش فيلم و ... -17
 كنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و به كارگيري روشهاي مناسب -18
 بازديد و كنترل بر سيستم دفع فاضالب بيمارستان -19
 بازديد و كنترل بر تهيه و نگهداري از مواد شوينده و ضدعفوني كننده -20
 بازديد و كنترل بر امر ضدعفوني و استريليزاسيون وسايل و محيط -21
 همكاري در امر آموزش و كارآموزي دانشجويان با هماهنگي مقام مافوق -22
 همكاري در رسيدكي  به شكايات بيماران، همراهان، مراجعين و پرسنل از موارد و مسائل بهداشتي بيمارستان -23
 مشاركت و همكاري در هنگام بروز باليا، اپيدمي ها و ارائه خدمات الزم -24
 -انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق25

 
100Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

200B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
358B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 نماينده مديريت كيفيت / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

 اقدام به طرح ريزي، ساخت و مستندسازي نظام كيفيت از طريق گروههاي اجرايي و جلب مشاركت كاركنان -1

 انجام اقدامات مناسب براي فرآهم نمودن منابع كافي به منظور اجراي اثربخش سيستم -2

 نظارت بر عملكرد و فعاليت واحدهاي سازماني در ارتباط مستقيم با سيستم كيفيت تدوين شده و گزارش آن به رئيس بيمارستان -3

 حصول اطمينان از در اختيار داشتن مستندات نظام كيفيت در كليه سطوح سازماني -4

 بررسي و تجزيه و تحليل شكايات / اعتراضات مشتريان به منظور تعيين نقاط ضعف سيستم و پي گيريهاي الزم جهت رفع اصالح آن -5

 نظارت بر آموزش كاركنان به منظور افزايش توان و مهارت آنان و ايجاد فرهنگ كار با كيفيت در سازمان -6

 اطمينان يافتن به درك و اجراي مفاد خط مشي اعالم شده توسط پرسنل بيمارستان -7

 تحليل رضايت مندي كارفرمايان و مشتريان (داخلي / خارجي) -8

 اطمينان از درك نيازمنديها و انتظارات مشتريان (بيماران، پرسنل، دانشجويان) در كليه فعاليتها و فرآيندهاي بيمارستان -9

 جلوگيري از تدوين و انتشار مستنداتي كه با خط مشي و اهداف كيفي اعالم شده مغاير هستند -10

 اطمينان از اثربخشي سيستم كيفيت و حصول به اهداف كيفي (ميان مدت و بلندمدت) -11

 ارتباط با طرفهاي برون سازماني در ارتباط با سيستم كيفيت تدوين شده -12

 حصول اطمينان از استقرار، اجراء و حفظ نظام كيفيت به طرق مختلف -13

14- 268Bنظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي مميزي داخلي و خارجي 

15- 269B انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
101Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

201B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
359B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 مدير بيمارستان / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان -1
 اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان -2
 هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان -3
هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني،  -4

 پزشكي و پيراپزشكي
 شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره. -5
 تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن -6
 كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي وبرنامه كلي از رئيس بيمارستان -7
 تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان -8
 راه حل مناسب جهت رياست –تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكالت واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد  -9

 بيمارستان
 نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها -10
 ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي -11
 تقسيم فعاليتها بين مسئوالن واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان -12
 ايجاد تدابير الزم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان -13
14- 270Bنظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي 
15- 271Bشركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه 
16- 272B مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف

 بيمارستان
17- 273Bارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش 
18- 274Bهماهنگي بامترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه 

 
 

102Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر عباس ارج سرپرست معاونت درمان دانشگاه   كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

   ادامه در صفحه بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

202B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
360B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 مدير بيمارستان / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پالكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه -19
 نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان -20
 پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر -21
 پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع -22
 پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت امر -23
 نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر -24
 نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي -25
 صدور دستورات الزم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها -26
 سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي -27
 صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه -28
 نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه -29
 شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق -30
مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر  -31

 اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها
جمع آوري اطالعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا  -32

 بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق
مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات موردنياز بيمارستان و تهيه و تنظيم  -33

 طرحهاي مربوط  به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل
برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع  -34

 ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران
35- 275Bانجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 

 
103Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

  20/3/88 دكتر عباس ارج سرپرست معاونت درمان دانشگاه   كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

203B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
361B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 رئيس بيمارستان / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

 پاسخگويي به مشكالت خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمان باشد. -1
بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي الزم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران  -2

 استفاده مي شود. (رضايت مشتري گرا)
 جلب همكاريهاي برون سازمان -3
 پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق -4
 مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات -5
نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت  -6

 بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء
 هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان -7
 ايفاي نقش ابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان -8
 اعالم پيشنهادات و نظرات اصالحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط -9

 پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها -10
 مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان -11
 انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان -12
 نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار -13
 نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه -14
 نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي -15
 كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي -16
 انتصاب و عزل كاركنان -17
 شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق -18
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -19

 
104Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 دكتر كمال اصالت منش مدير نظارت بر درمان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88  دكتر عباس ارج سرپرست معاونت درمان دانشگاه  كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

204B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
362B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 كارشناس تجهيزات پزشكي  / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

 سرپرستي و نظارت بر كار گروههاي تعميرات تجهيزات پزشكي و كارگاههاي مربوطه -1
 رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي دستگاهها -2
 جمع آوري اطالعات الزم در زمينه نگهداري، تعميرات و تهيه لوازم ماشين آالت و دستگاههاي پزشكي -3
 نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي براساس استانداردهاي تعيين شده -4
 آموزش چگونگي تعميرات و نگهداري لوازم و ماشين آالت پزشكي به تكنسينهاي تعميرات تجهيزات پزشكي -5
 تعقيب و پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكالت مربوط به تجهيزات پزشكي -6
 انجام تحقيقات نظري و عملي پيرامون بهبود كيفيت توليد و نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آالت پزشكي -7
 نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب آنها -8
 نظارت در بررسي پيشنهادهاي ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسايل و لوازم دستگاههاي پزشكي -9

 تهيه طرحهاي تجهيزاتي بيمارستان -10
 نظارت در انجام تحقيقات و آزمايشهاي الزم در زمينه ساخت و تعميرات تجهيزات پزشكي و استاندارد كردن آنها -11
 نظارت در تهيه پيش نويس استانداردها -12
 تهيه دستورالعمل و آموزش به كاركنان واحدها درخصوص نحوه كار با دستگاهها -13
 نظارت بر نحوه انجام كاليبراسيون دستگاهها -14
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -15

 
 
 

 
 

 
105Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

205B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
363B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 تكنسين امور دارويي  / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

 اعالم كمبودهاي دارويي و تجهيزات به مسئول مربوطه -1
تحويل گرفتن دارو و تجهيزات پزشكي ارسالي از انبار و كنترل تاريخ انقضاء، تعداد آنها و درج تاريخ انقضاء به صورت  -2

 مشخص بر روي دارو و طبقه بندي نمودن اولويت مصرف آنها
 نگهداري و رعايت اصول نگهداري داروها و تجهيزات مطابق با شرايط مندرج در بروشورهاي دارو و تجهيزات -3
 ثبت كليه دارو و تجهيزات از نظر تعداد و قيمت در كامپيوتر -4
 كمك در تهيه تركيبات دارويي به مسئول فني واحد مربوطه -5
 كنترل دوره اي داروهاي موجود در بخشها از نظر موجودي، تاريخ انقضاء ، شرايط نگهداري و غيره -6
 تهيه و تحويل داروهاي مخدر به بخشها و انجام كنترلهاي مربوطه طبق شرايط و مقررات اعالم شده -7
 درج مبالغ ريالي دارو و تجهيزات مصرفي هر بيمار در روي پرونده بيماران از طريق كامپيوتر و انعكاس آن به حسابداري ترخيص -8
 كنترل و اعمال دقت موردنياز جهت حفظ و نگهداري دارو و تجهيزات -9

 تنظيم گزارش كارهاي جاري و ارائه به مافوق در صورت نياز -10
1- 619Bثبت تغيير و تحول دارو و تجهيزات در دفاتر مربوطه 

 انجام نسخه پيچي مراجعين سرپايي بصورت روزانه -11
 بسته بندي، آماده سازي نسخ و راهنمايي مراجعين به صندوق جهت پرداخت وجه -12
 نوشتن دستورالعمل پزشك بر روي برچسب دارو -13
14- 276Bآموزش درخصوص نحوه مصرف و عواض دارويي به مراجعين سرپايي 

277B16- كنترل و چك پرونده بيماران هنگام ترخيص و ثبت و محاسبه دارو و تجهيزات و پرونده بيماران از طريق
 كامپيوتر

278B17-حضور فيزيكي فعال در داروخانه در هر سه نوبت كاري طبق برنامه تنظيمي 
279B18- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
 

 
106Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

206B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
364B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 راننده / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

 ازديد و كنترل كليه قسمتها، تجهيزات و وسايل و ولوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حركت و گزارش تعميرات موردنيازب -1

 تنظيف و حفاظت خودرو و كليه قطعات و تجهيزات وسائط نقليه -2

انجام تعميرات ساده و تعويض بعضي از قطعات و الستيكها و درخواست لوازم و نيازمنديها و ارائه گزارش به مسئول  -3

 مربوطه

 بت خروج و ورود آمبوالنس، علت و مكان ماموريت و ساعت بازگشت در دفتر مربوطه در واحد نقليه و همچنين اطالع به نگهبانث -4

 همكاري با بيمارستانهاي ديگر در صورت دستور مقام مافوق -5

 اعزام يا انتقال بيماران به مراكز درماني شهر و ساير شهرستانها جهت ادامه درمان -6

 گزارش شرح ماموريتهاي درون و برون شهري به مقام مافوق -7

 گزاش چگونگي وضعيت خودرو و درخواست وسايل اتومبيل و ساير نيازمنديها -8

 دريافت و تحويل برگه اعزام / ماموريت و تاييد آن در مركز مقصد و ارائه آن پس از تاييد به مقام مافوق -9

10- 280B انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
 
 
 
 

 
107Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

207B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
365B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 ) CPRگروه احيا ( / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

  و سوپروايزر كشيك مي باشد كه شرح وظايف هريك به شرح ذيل مي باشد.D.C.B.A گروه 4گروه / كد احيا متشكل از رئيس تيم و 
رئيس تيم: 

حضور رئيس تيم در هنگام احيا الزامي مي باشد. حضور دو گروه پزشكي ديگر همزمان باحضور مسئول تيم ارجح  -1
 مي باشد. مسئول تيم بايد متخصص / دستيار  رشته هاي بيهوشي، قلب و داخلي باشد.

 .در صورت نياز به حضور متخصصان / دستياران ساير رشته ها به صالحديد رئيس تيم احيا، حضور بالدرنگ ايشان الزامي است -2
 تقسيم كار جهت هريك از اعضاء تيم -3
 به كارگيري افراد غيرعضو تيم احياء برحسب ضرورت -4
 دسترو توقف عمليات احياء با توجه به نحوه پاسخ بيمار به انجام عمليات احياء -5
 تكميل پرونده و فرمهاي مربوط به احياي بيمار پس از توقف عمليات احيا -6
 ثبت شرح عمليات احياء در پرونده بيمار -7
در صورت پاسخ بيمار به عمليات احيا ، تحويل بيمار به پزشك معالج/ دستيار (پزشك معالج / دستيار مؤظف به  -8

 پيگيري نتايج پاراكلينيكي، انجام مشاوره هاي الزم و اقدامات الزم نگهدارنده مي باشد)
تبصره: در صورت عدم حضور پزشك معالج / دستيار ، پزشك مسئول تيم تداوم مراقبت را تا تحويل بيمار به عهده خواهد 

 داشت.
 تبصره: در صورت عدم حضور عضو اصلي گروه احياء بايد فرد جانشين تعيين گردد.

 تبصره: اعالم كد بايد در تمام نقاط بيمارستان بصورت واضح قابل شنيدن باشد.
تبصره: تنظيم برنامه و ليست گروه احياء توسط رياست بيمارستان به صورت ماهيانه صورت پذيرفته و به كليه بخشها اعالم 

گردد. 
 
 

 
108Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامه در صفحه بعد
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

208B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
366B2 مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحد : 

 )CPRگروه احيا ( / شغل: پست- عنوان 4 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3
  / شغل: پست- شماره 6  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7

 شغل              
 

 شرح وظايف سوپروايزر
 در هنگام احياء يا اعالم كد گروه احيا، حضور سوپروايزر كشيك الزامي است. -1
 مسئوليت نظارت بر انجام عمليات احياء -2
 ثبت زمان اعالم كد گروه احياء -3
 ثبت زمان حضور هريك از اعضاي كد -4
 ثبت زمان شروع عمليات احيا -5
 ثبت زمان انجام اينتوباسيون در صورت نياز -6
 ثبت زمان انجام شوك در صورت نياز -7
 ثبت نواقص در انجام عمليات و مشكالت دارويي و تجهيزاتي حين احيا -8
 تكميل فرم مخصوص كد احياء و اعالم گزارش مربوط به دفتر پرستاري بيمارستان با درج امضاء هريك از شركت كنندگان -9
 

 Aشرح وظايف گروه 
 در هنگام احيا يا اعالم كد احيا حضور سرپرستار، پرستار بخش بصورت فعال الزامي است. -1
  ، خارج كردن دندان مصنوعي و غيره)Airwayبازكردن راههاي هوايي (ساكشن، گذاشتن  -2
  ثانيه انجام پذيرد.15در صورت نياز به لوله گذاري داخل ناي درمدت كمتر از  -3
 

 Bشرح وظايف گروه 
 حضور فعال در هنگام اعالم كد احياء -1
 دادن وضعيت مناسب به بيمار -2
  درصد100انجام تهويه هوايي با آمبوبگ و رساندن اكسيژن  -3

 
 

109Bنسخه امضاء تاريخ  و نام خانوادگينام  پست سازمانيعنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 ادامه در صفحه بعد

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

367B2 209 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحدB1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 

 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي CPR( 3گروه احيا ( / شغل: پست- عنوان 4
  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5  / شغل: پست- شماره 6

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7
 شغل              

 
 Cشرح وظايف گروه 

2- 281Bحضور فعال در هنگام اعالم كد احياء 
 كنترل سيستم گردش خون بيمار مانند تشخيص عدم وجود نبض بيمار -3
 انجام ماساژ قلبي -4
 كنترل خونريزي -5
 برقراري گردش خون با انجام ماساژ قلبي -6
 دادن پوزيشن مناسب براي انجام شوك -7
 

 Dشرح وظايف گروه 
 حضور فعال در هنگام اعالم كد احياء -1
 آماده سازي داروهاي موردنياز -2
 تجويز دارو و مايعات موردنياز -3
 رهبري عمليات احياء از لحظه اعالم كد تا هنگام حضور پزشك مسئول تيم -4
 

 
 
 
 
 

 
 مربوطه مسئولين110B  پست سازمانيعنوان  و نام خانوادگينام تاريخ امضاء :نسخه

 بتول طباطبايي 20/3/88 
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
 كننده تعيين

 وظايف

  كننده وظايفتأييد رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   دكتر حسن فرجي پور 20/3/88 

 واحد مسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 
   تشكيالت



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

368B2 210 متيني: مركز پزشكي آموزشي درماني سازماني- واحدB1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 

 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3 كارشناس خدمات آموزشي / شغل: پست- عنوان 4
  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5  / شغل: پست- شماره 6

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7
 شغل              

 
 وظايف عمومي

 جمع آوري اطالعات الزم در زمينه كليه نيازهاي آموزشي گروهها و بررسي و تنظيم اطالعات جمع آوري شده -1
 بررسي واظهار نظر در مورد احتياجات مالي واعتبارات الزم براي گروهها -2
ارزشيابي كار و فعاليتهاي اعضاء هيات علمي و كوشش در رفع مشكالت و موانع كار و تهيه گزارشات الزم در اين  -3

 زمينه
 همكاري و تاييد پايان نامه هاي دستياران و اينترنها و ارسال آنها به معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه -4
 فراهم نمودن موجبات تامين رفاه دستياران و اينترنها در پاويونها -5
 درخواست، پيگيري و تهيه و تحويل وسايل آموزشي و كمك آموزشي -6
 جمع آوري و تكميل مدارك و سوابق مربوط به متقاضيان تدريس در مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهي  -7
 همكاري در زمينه جمع آوري آمار واطالعات موردنياز در بانك اطالعات دانشگاه -8
تنظيم و ثبت آراء و صورتجلسات گروههاي آموزشي و اخذ امضاء شركت كنندگان وارسال صورتجلسه به واحدهاي  -9

 مربوطه
همكاري در بررسي مشكالت مربوط به امور آموزشي بيمارستان از نظر كادر آموزشي، اجراي برنامه ها، آئين نامه و  -10

 مقررات آموزش و غيره
 ارتباط با معاونت آموزشي دانشگاه به منظور رفع نيازهاي آموزشي -11
كمك در تهيه و تنظيم مقررات آموزشي و شرايط الزم جهت برقراري هر دوره (مدت كالسها)، مواد موردتدريس،  -12

 محتواي دروس، نحوه امتحانات با همكاري دانشگاه
همكاري در خصوص اقدامات الزم جهت صدور گواهينامه هاي شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي پس از پايان  -13

 دوره توسط مركز توسعه دانشگاه
 همكاري با كارشناسان مربوط در جهت انجام وظايف محوله -14

 
 مربوطه مسئولين111B  پست سازمانيعنوان  و نام خانوادگينام تاريخ امضاء :نسخه

 كننده تعيين مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  زهرا بني آدميان 20/3/88 
 وظايف

  كننده وظايفتأييد رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   دكتر حسن فرجي پور 20/3/88 

 واحد مسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 
 تشكيالت

 ادامه در صفحه بعد
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

369B2 211 : مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحدB1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 

 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3 كارشناس خدمات آموزشي / شغل: پست- عنوان 4
  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5  / شغل: پست- شماره 6

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7
 شغل              

 
 وظايف اختصاصي در رابطه با اتندينگ

 ارسال گواهي انجام كار به سرپرست محترم دانشكده پزشكي در بيستم هرماه (اعضاء هيات علمي)  -1

 )M.R) Morning Reportحضور و غياب در  -2

 برنامه ريزي كالسها و راندهاي آموزش جهت هريك از متخصصين -3

 تهيه برنامه كشيك ماهانه و تكثير و پخش آن به بخشهاي مختلف بيمارستان جهت اطالع -4

 گواهي انجام كار و ساعات كاركرد ماهانه و ارسال آن به معاونت پشتيباني و درمان (جهت اعضا غير هيات علمي) -5

 پركردن كارنامه آموزشي اعضاي هيات علمي وارسال آن به معاونت آموزشي -6

 گواهي محروميت از مطب پزشكان هردو ماه يك بار به معاونت درمان -7

 ارسال برنامه آنكالي پزشكان به معاونت درمان -8

 گواهي آنكالي هاي هرماه پزشكان بيمارستان به حسابداري بيمارستان -9

گواهي انجام كار همراه با برگه هاي مرخصي استحقاقي و استعالجي و ارسال آن به سرپرست دانشكده در پايان هرماه  -10

 جهت اعضاء هيات علمي و معاونت درمان و پشتيباني جهت اعضاء غيرهيات علمي

 برنامه ريزي تاريخ كنفرانسها و ژورنالهاي گروه براي هر نفر و اطالع به شخص مربوطه -11

 تهيه صورت جلسات گروه و ارسال آن به دفتر رياست و معاونت آموزشي دانشگاه -12

 آماده سازي كالس جهت هر استاد اعم از حضور و غياب و تهيه وسايل كمك آموزشي (موالژ، اساليد، فيلم، اورهد و...) -13

 نظارت بر اجراي به موقع برنامه هاي آموزشي -14

 
 مربوطه مسئولين112B  پست سازمانيعنوان  و نام خانوادگينام تاريخ امضاء :نسخه

  كننده وظايفتعيين مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  زهرا بني آدميان 20/3/88 

  كننده وظايفتأييد رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   دكتر حسن فرجي پور 20/3/88 

 واحد مسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 
 تشكيالت

 ادامه در صفحه بعد
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

370B2 212 : مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحدB1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 

 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3 كارشناس خدمات آموزشي / شغل: پست- عنوان 4
  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5  / شغل: پست- شماره 6

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7
 شغل              

 

 وظايف اختصاصي در رابطه با رزيدنتها
 معرفي جهت روتيشن هريك از رزيدنتها به بخشهاي مختلف -1
 معرفي جهت گذراندن طرح دستياري به مديريت محترم تحصيالت تكميلي -2
 گواهي انجام كار ماهانه و ارسال آن به مديريت تحصيالت تكميلي -3
تايپ و آماده سازي فرمهاي ارزشيابي هرماه يكبار و ارسال آن به تحصيالت تكميلي و بايگاني يك نسخه از آن در پرونده  -4

 هر شخص
نوشتن سئواالت امتحاني و تكثير آنها، برگزاري امتحانات، و تهيه كليد جهت تصحيح و اعالم نتايج آزمون و اخذ امضاء  -5

 مسئوالن مربوطه و ارسال آن به تحصيالت تكميلي
ارسال مرخصي هاي رزيدنتها به تحصيالت تكميلي و بايگاني يك نسخه از آن در پرونده هر شخص، حضور و غياب در  -6

 كشيكها در پايان هرماه
 تهيه و تكثير برنامه كشيك رزيدنتها و ارسال آن به مراكز مربوطه -7
 تعيين ضرايب (دشواري و تميز) و جمع بندي نمرات -8
  مورتاليتي و ...)– كنفرانس –- ژورنال M.Rحضور وغياب رزيدنتها در كليه فعاليتهاي آموزشي ( -9

 

0Bشرح وظايف اختصاصي در رابطه با دانشجويان و اينترنها 

- 282Bتهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي گروه 
- 283Bگروه بندي دانشجويان و اينترنها برحسب برنامه تنظيم شده 
- 284Bهماهنگي و ارسال برنامه با اساتيد 
- 285Bارسال برنامه ها به دانشكده پزشكي و معاونت آموزشي 

  ، كالس و راند و ساير فعاليتهاي آموزشيM.Rحضور و غياب اينترنها و دانشجويان در  -5
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  كننده وظايفتعيين مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  زهرا بني آدميان 20/3/88 

  كننده وظايفتأييد رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   دكتر حسن فرجي پور 20/3/88 

  واحد تشكيالتمسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 ادامه در صفحه بعد
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

371B2 213 : مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحدB1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 

 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3 كارشناس خدمات آموزشي / شغل: پست- عنوان 4
  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5  / شغل: پست- شماره 6

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7
 شغل              

 نوشتن سئواالت امتحاني و تكثير آنها جهت دانشجويان پزشكي و اينترنها -6
 تعيين نمرات و تايپ و ارسال آنها به آموزش باليني دانشكده جهت انترنها و دانشجويان پزشكي -7
تهيه برنامه كشيك اينترنها و  تكثير و ارسال آن به بخش هاي مختلف، پاويون ، بايگاني در دفتر گروه و همچنين  -8

 مراكز
دادن ليست مربوطه اسامي اينترنها به دفتر مديريت ، دفتر پرستاري و دفتر خدمات در هر ماه جهت امور رفاهي  -9

 اينترنها و دانشجويان
 ارسال مرخصيهاي استفاده شده اينترنها به حوزه مديريت آموزش در پايان هر ماه -10

 
شرح وظايف اختصاصي در رابطه با امور اداري 

 بايگاني نامه هاي مدير گروه و معاونت آموزشي بيمارستان و كليه نامه هاي وارده و صادره -1
 ثبت نامه هاي  اداري و آموزشي مربوط به گروه در دفتر ثبت و ارسال آن به مراكز مختلف -2
  ، راند، كشيك و ...)MRثبت عملكرد روزانه اعضاي گروه در دفتر (اعم از شركت در  -3
 نصب آگهي هاي علمي در بورد آموزش و بخشها -4
 آماده كردن و پاسخگويي به نامه هاي اداري و آموزشي گروه (اعم از پايان نامه ها، معرفي كارگاهها و ...) -5
 درخواست مواد موردنياز گروه اعم از خريد وسايل آموزشي و كمك آموزشي -6
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -7
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 واحد مسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 
 تشكيالت

  



 
 ايران اسالمي جمهوري
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 شماره گذاري و ثبت و مهركردن كتب و مجالت جديد و تنظيم آن در قفسه ها مطابق سيستم جاري در كتابخانه -1
تحويل دادن كتب به مراجعين و پس گرفتن آن و ثبت در دفاتر مربوطه و تهيه فهرست كتب امانتي كه مسترد  -2

 نگرديده است
 طبقه بندي كتب و مجالت و كاتالوگ نويسي و تهيه فهرست كتب و مجالت موجود در كتابخانه -3
 انجام امور حرفه اي كتابداري درمورد كتب خاص كه براساس زبان يا موضوع طبقه بندي شده است. -4
تعيين و تهيه فهرست طبقه بندي و بسط و تعميم و تجديدنظر در آنها برحسب احتياجات خاص و كنترل نهايي  -5

 كتابهاي فهرست شده و طبقه بندي شده
 انتخاب كتب جديد كه بايد براي كتابخانه تهيه شود و انجام فعاليتهاي مربوط به سفارش و دريافت كتاب -6
 پيشنهاد تامين اعتبارات الزم جهت تكميل و توسعه كتابخانه هاي موجود و ايجاد كتابخانه هاي جديد -7
 مطالعه و بررسي احتياجات مراجعه كنندگان و كتابخانه ها از نظر مواد خواندني -8
 تعيين مقررات الزم جهت استفاده از كتب و اداره كتابخانه جهت مراجعين -9

 تهيه و تنظيم برنامه هاي كالس كارآموزي كتابداري جهت پرسنل كتابخانه -10
 اخذ تماس با كتابخانه ها و مجامع علمي و فرهنگي ساير واحدهاي دانشگاهي به منظور جمع آوري اطالعات موردنياز -11
 ايجاد هماهنگي در روش كتابداري در واحد و فعاليت در جهت تكميل يا تصحيح روشهاي موجود. -12
 شركت در كنفرانسها و سمينارهاي مربوط جهت تصحيح روشهاي موجود و آشنايي با تازه هاي اصول كتابداري -13
 نظارت بر جمع آوري روزنامه هايي كه در كتابخانه جهت مطالعه عموم قرار داشته است. -14
 تحويل كتب و ژرونالهاي سالهاي قبل و غيرقابل استفاده به كتابخانه مركزي -15
 پژوهش در اينترنت جهت تهيه اطالعات علمي روز دنيا در ارتباط با نيازهاي آموزشي -16
 تنظيم برنامه زمان بندي جهت استفاده مراجعين از اينترنت -17
 نظارت بر پرينت جزوات و مقاالت -18

 مربوطه مسئولين115B  پست سازمانيعنوان  و نام خانوادگينام تاريخ امضاء :نسخه

  كننده وظايفتعيين مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  زهرا بني آدميان 20/3/88 

 20/3/88 
دكتر حسن 

 فرجي پور
  كننده وظايفتأييد رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 
 تشكيالت

 ادامه در صفحه بعد
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  شرح وظايف پست سازمانيفرم
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تهيه برنامه كشيك ماهيانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه كاركنان با هماهنگي واحدهاي  -19

 ذيربط
 ارزشيابي ساليانه كاركنان، تقسيم كار بين پرسنل در صورت مرخصي كاركنان و جايگزيني و تامين نيرو در واحد -20
 نظارت بر عملكرد و نحوه برخورد كاركنان -21
 كسب خط مشي و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه -22
 بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكالت مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت آن -23
 برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردها -24
برنامه ريزي جهت آموزش و آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداري ، استانداردها و شناخت كامل نسبت به  -25

 واحد
 هماهنگي تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكالت واحد مربوطه با نظارت مقام مافوق -26
 برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها -27
 شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان واحد مربوطه و مشكالت واحد و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت -28
 ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسئولين ذيربط (شامل درخواستها، وقايع غيرمترقبه، حوادث، كمبودها، نقايص و ...) -29
 انجام ساير امور محوله طبق مقام مافوق -30
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 وظايف

 20/3/88 
دكتر حسن 

 فرجي پور

رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني 

 كاشان  
 كننده تأييد

 وظايف

 واحد مسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 
 تشكيالت

  



 
 ايران اسالمي جمهوري
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 شغل              

 
 شماره گذاري و ثبت ومهركردن كتب و مجالت جديد و تنظيم آن در قفسه ها مطابق سيستم جاري در كتابخانه -1
 تحويل دادن كتب به مراجعين و پس گرفتن آن و ثبت در دفاتر مربوطه و تهيه فهرست كتب امانتي كه مسترد نگرديده است -2

 طبقه بندي كتب و مجالت و كاتالوگ نويسي و تهيه فهرست كتب و مجالت موجود در كتابخانه -3

 انجام امور حرفه اي كتابداري درمورد كتب خاص كه براساس زبان يا موضوع طبقه بندي شده است. -4

تعيين و تهيه فهرست طبقه بندي و بسط و تعميم و تجديدنظر در آنها برحسب احتياجات خاص و كنترل نهايي كتابهاي  -5

 فهرست شده و طبقه بندي شده

 تهيه كارت عضويت جهت مراجعين -6

 پژوهش در اينترنت جهت تهيه اطالعات علمي روز دنيا در ارتباط با نيازهاي بخش آموزش -7

 تنظيم برنامه زمان بندي جهت استفاده مراجعين از اينترنت -8

 نظارت بر پرينت جزوات و مقاالت -9

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -10

 
 
 
 

 
 مربوطه مسئولين117B  پست سازمانيعنوان  و نام خانوادگينام تاريخ امضاء :نسخه

 كننده تعيين مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  زهرا بني آدميان 20/3/88 
 وظايف

 20/3/88 
دكتر حسن 

 فرجي پور
 كننده تأييد رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 وظايف

 واحد مسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 
   تشكيالت
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 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3 كارشناس تاسيسات / مسئول تاسيسات / شغل: پست- عنوان 4
  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5  / شغل: پست- شماره 6
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انجام امور فني و مهندسي مربوط به نگهداري از ساختمانها و تاسيسات مركزي از قبيل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضالب،  .1
 آساننسور، تهويه مطبوع، فن كوئل  و هوارسانها

 تهيه طرح هاي نوسازي قطعات و وسايل مربوط به تاسيسات .2
 نوسازي قطعات مربوط به تاسيسات .3
 تهيه و تنظيم برنامه و برآورد هزينه مربوط به چگونگي توسعه و تعمير تاسيسات مركزي .4
 انجام تحقيقات و بررسي هاي علمي و فني در زمينه برق و تاسيسات .5
 محاسبه و تهيه طرح و برآورد قيمت تمام شده تاسيسات و دستگاههاي مركزي فشار ضعيف يا شبكه  مركزي توليد نيرو .6
 سرپرستي و نظارت بر لوله كشي ساختمان ها و تعمير وسايل تاسيساتي .7
 رسيدگي و نظارت بر محاسبات و برآورد قيمت سانترالهاي بزرگ و تاسيسات مركزي .8
 نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب و انتقال وسايل تاسيساتي .9

 آموزش و راهنمايي كاردان ها و تكنسين ها در زمينه نصب و آزمايش و بهره برداري و نگهداري تاسيسات  .10
 شركت در كميسيون هاي فني .11
 نظارت بر كار شركتهاي پيمانكار و كنترل و هماهنگي فعاليتهاي مربوطه .12
 همكاري با كارشناسان دفتر فني دانشگاه در رابطه با تعميرات ساختماني بيمارستان وتعيين مشخصات و دستورالعملهاي فني .13
14. 606B تهيه برنامه كشيك ماهيانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه كاركنان با هماهنگي واحدهاي

 ذيربط
 ارزشيابي ساليانه كاركنان، تقسيم كار بين پرسنل در صورت مرخصي كاركنان و جايگزيني و تامين نيرو در واحد .15
 نظارت بر عملكرد و نحوه برخورد كاركنان .16
17. 286Bكسب خط مشي و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطه 
 بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكالت مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت آن .18
 برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردها .19
 برنامه ريزي جهت آموزش و آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداري ، استانداردها و شناخت كامل نسبت به واحد .20
 تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكالت واحد مربوطه .21
 برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها .22
 شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان واحد مربوطه و مشكالت واحد و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت .23
 ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسئولين ذيربط (شامل درخواستها، وقايع غيرمترقبه، حوادث، كمبودها، نقايص و ...) .24
    انجام ساير امور محوله طبق مقام مافوق .25
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  كننده وظايفتأييد رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   دكتر حسن فرجي پور 20/3/88 

  واحد تشكيالتمسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

376B2 218 : مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحدB1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 

 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3 كاردان تاسيسات / شغل: پست- عنوان 4
  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5  / شغل: پست- شماره 6

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7
 شغل              

 
 

1- 287B نگهداري وسايل تاسيساتي تهويه و تبريد 
 لوله كشي ساختماني و تعمير وسايل تاسيساتي -2
 تعميرتهويه و حرارت مركزي -3
 بهره برداري از دستگاههاي تهويه و تعمير وسايل تهويه و فن كوئل -4
 نصب مخازن هوايي آب و تعمير پمپهاي سوخت رساني -5
 محاسبه و برآورد قيمت سانترالهاي بزرگ و تاسيسات كارگاهي -6
كمك در انجام امور فني و مهندسي مربوط به نگهداري از ساختمانها و تاسيسات مركزي از قبيل: آب، برق، تلفن، گاز،  -7

 فاضالب، آسانسور،  تهويه مطبوع،  فن كوئل  و هوارسانها
 تهيه طرحهاي نوسازي قطعات ساده كوچك مربوط به تاسيسات -8

- 288B9 -آموزش وراهنمايي تكنسين ها در زمينه نصب و آزمايش و بهره برداري و نگهداري تاسيسات 
10- 289Bبررسي و تشخيص عيوب دستگاههاي تاسيساتي 
11- 290Bهمكاري با كارشناسان مربوطه در زمينه تعيين مشخصات و دستورالعملهاي فني 
12- 291B انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
 
 
 
 
 
 

 
 مربوطه مسئولين119B  پست سازمانيعنوان  و نام خانوادگينام تاريخ امضاء :نسخه

 كننده تعيين مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  زهرا بني آدميان 20/3/88 
 وظايف

 كننده تأييد رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   دكتر حسن فرجي پور 20/3/88 
 وظايف

 واحد مسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 
 تشكيالت

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 كشور استخدامي  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 شماره (فرم

377B2 219 : مركز پزشكي آموزشي درماني متينيسازماني- واحدB1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 

 : كاشانخدمت- محل جغرافيايي 3 تكنسين تاسيسات / شغل: پست- عنوان 4
  موقت  / مستمر ثابت  / شغل: پست- نوع 5  / شغل: پست- شماره 6

  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU- وظايف 7
 شغل              

 
1- 292Bكمك در تعمير تهويه و حرارت مركزي 
2- 293Bكمك در بهره برداري از دستگاههاي تهويه و تعميرات جزئي دستگاههاي تهويه و فن كوئل  و هوارسان 
 بهره برداري و نگهداري سيستم هاي مختلف تاسيساتي و آبرساني و تهويه مطبوع -3
 تعمير پمپ و دستگاهها وتعويض لوله ديگهاي بخار -4
 تعمير فن كوئل ها و هوارساني -5
 انجام امور عايق بندي لوله و لوله كشي -6
 نصب موتورهاي آب و برق و مخازن و محاسبه ظرفيت و بازده آنها -7
 گازرساني به شبكه و خروج آن برحسب نياز -8
9- 294Bو انجام تعميرات فصلييسرپرست  

 نگهداري وسايل تاسيساتي تهويه و تبريد -10
انجام امور فني مربوط به نگهداري از ساختمانها و تاسيسات مركزي از قبيل: آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضالب،  -11

 آساننسور، تهويه مطبوع ، فن كوئل  و هوارسان
 نظارت بر كارگاه هاي تعميراتي يا نوسازي تاسيساتي -12
  فشار قوي و ضعيف ، ترانسفورماتورها و اگزوز فن هابرقتعمير شبكه هاي  -13
 پياده كردن طرح روشنايي ساختمان -14
 تعميرات جاري و تعويض قطعات اصلي مربوط به دستگاههاي برقي و دستگاه برقي سردكننده -15
16- 295B انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 
 

 مربوطه مسئولين120B  پست سازمانيعنوان  و نام خانوادگينام تاريخ امضاء :نسخه

 كننده تعيين مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  زهرا بني آدميان 20/3/88 
 وظايف

 20/3/88 
دكتر حسن 

 فرجي پور
  كننده وظايفتأييد رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  سيدمحمد بهشتي 20/3/88 
 تشكيالت

   



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                                                )1 (شماره فرم

220B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
378B2 متيني - واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني

  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
 مسئول طرح تكريم ارباب رجوع در  پست / شغل: عنوان- 4

 بيمارستان 
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

 شفاف سازي ، مستندسازي نحوه ارائه خدمات ارباب رجوع با هماهنگي مقام مافوق -1

 اطالع رساني مقررات مورد اجرا در مركز با هماهنگي امور اداري -2

 نصب تابلوهاي راهنما در مكانهاي مناسب ورودي و در معرض ديد مراجعين -3

 تهيه وتوزيع بروشورهاي اطالع رساني و آموزشي با هماهنگي واحد روابط عمومي  -4

نصب نام ونام خانوادگي عوامل متصدي انجام كار ، پست سازماني و رئوس وظايف اصلي كاركنان در محل استقرار آنان  -5

 همچنين پيگيري تهيه اتيكت شناسايي كاركنان با هماهنگي مسئولين مربوطه

 تدوين منشور اخالقي سازمان در ارتباط با مردم -6

 پيش بيني و پيگيري تهيه امكانات و فضاي مناسب جهت استقرار و رفاه ارباب رجوع -7

 نظر سنجي از مراجعان در كليه واحدهاي بيمارستاني و دريافت نظرات ،انتقادات و پيشنهادات ايشان  -8

 طراحي فرمهاي نظر سنجي بسته به نياز واحد و در اختيار قراردادن آن به مراجعين  -9

 بررسي شكايات ارباب رجوع و ارائه نتايج به مديريت / رياست جهت بررسي و اخذ تصميم  -10

 تجزيه و تحليل و آناليز اطالعات نظر سنجي و ارائه نتايج به مقام مافوق جهت بهبود سيستم و رفع مشكالت -11

 پيشنهاد اسامي كاركنان برگزيده يا خاطي طبق فرمهاي نظر سنجي جهت تشويق يا تنبيه پرسنل طبق مقررات  -12

ارائه پيشنهاد در خصوص اصالح روشهاي ارائه خدمات به مردم (مشتري) و بهبود فرايندها جهت همكاري با تيم مديريتي  -13

 بيمارستان 

 در خصوص اجراي طرح تكريم در بيمارستان ، همكاري با بازرسان با نظارت مديريت / رياست بيمارستان -14

ارائه نتايج آناليزشده نظر سنجي ها به تيم مديريتي بيمارستان جهت پايش عملكرد شركتهاي پيمانكار طرف قرارداد  -15

 بيمارستان / دانشگاه

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -16

121Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                                                )1 (شماره فرم

221B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
379B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
 كارشناس كامپيوتر (فناوري  پست / شغل: عنوان- 4

 اطالعات)
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

ارائه الگوهاي مناسب در جهت استقرار نظام اطالعاتي در بيمارستان  -1

 پيگيري و ايجاد سيستم شبكه در سطح مركز درماني  -2

تهيه استانداردهاي نرم افزاري براي بيمارستان  -3

تهيه شناسنامه دستگاههاي كامپيوتري موجود در بيمارستان  -4

تهيه شناسنامه آموزشي كاربران سيستم   -5

 پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري رايانه هاي شبكه شامل تشخيص مشكالت و اقدام در جهت رفع آنها و ..... -6

 تهيه و نصب نرم افزارهاي آماري جهت انجام امور بيمارستاني  -7

 تهيه نرم افزارهاي مربوط به جمع آوري داده هاي بيمارستاني -8

 نظارت مستمر بر كاربرد صحيح دستگاههاي رايانه شبكه  -9

 ايجاد سيستم آموزش مستمر كاربردي نرم افزارهاي مورد استفاده عمومي و اختصاصي -10

 آموزش نرم افزارهاي اختصاصي مورد استفاده در شبكه به افراد استفاده كننده ( كاربر) -11

 پيگيري و نظارت بر خريد و تحويل سخت افزار و نرم افزارهاي جديد -12

 اعالم نظر در مورد نياز به خريد، جابجايي و به روز رساني در زمينه سخت افزار -13

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -14

 
122Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                                                )1 (شماره فرم

222B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
380B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
پرستار مشاور روستايي در  پست / شغل: عنوان- 4

 بيمارستان
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

آموزش بيمار از نظر نحوه طي مراحل ارجاع ، دريافت خدمات تخصصي ، بكارگيري شيوه هاي درماني ، مصرف دارو ، دريافت  -14
 خدمات پيراپزشكي و تشخيصي ، برگشت ارجاع و ساير مراحل 

 نظارت بر نحوه اجراي دستورالعمل ها و فرايندهاي ارجاع در بيمارستان و درمانگاه  -15
آموزش بيمار در خصوص منشور حقوقي بيمار ، نحوه مراقبت از خود جهت پيشگيري از عود مجدد بيماري ، كنترل درد ،  -16

چگونگي تغذيه سالم ، روش زندگي سالم ، سطح فعاليت چگونگي مصرف داروها و عوارض جانبي دارو با توجه به در نظر گرفتن 
 سطح فرهنگي 

  استفاده از وسايل كمك آموزشي ، سمعي بصري و يا تشكيل جلسات گروهي آموزشي با توجه به الگوهاي مختلف آموزشي -17
 ثبت آموزشهاي داده شده توسط پرستار مشاور به بيمار -18
 بايگاني تصوير خالصه پرونده برگه پذيرش ، برگه برگشت ارجاع بيمار در مركز مشاوره روستايي بيمارستان -19
 آموزش به بيمار در مورد نحوه تحويل مدارك مربوط به پزشك خانواده در روستا -20
بررسي و جمع آوري اطالعات از طريق متصدي پذيرش درمانگاه / مدارك پزشكي در مورد مشخصات مراجعين جهت درمان  -

سرپايي بستري و شناسايي ايشان 
 حضور بر بالين بيماران بستري ، سرپايي و انجام مشاوره ، كنترل مدارك بيمار در خصوص ارجاع و ....... -
 بررسي مدارك بيماران و در صورت نياز ارجاع به ناظرين بيمه خدمات درماني -
 آرائه آمار ماهيانه به مراجع ذيربط -

 
 
 
 
 

 
123Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

223B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
381B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

 پزشك عمومي اورژانس پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
 

حضور فعال در واحد اورژانس طبق برنامه تنظيمي  -1

 ويزيت تمام بيماران مراجعه كننده -2

 ويزيت منظم بيماران تحت نظر -3

 انجام اقدامات تشخيصي جهت بيماران -4

 انجام اقدامات درماني اورژانسي موردنياز (بخيه زدن، آتل گيري، جلوگيري از خونريزي و ...) -5

  CPRحضور فعال در  -6

 تحويل بيماران بدحال به كشيك بعد -7

 كنترل و نظارت بر حسن اجراي دستورات صادره ( اعم از دارويي، اقدامات پرستاري و عملكرد پرسنل) -8

 اقدامات اوليه جهت بستري بيماران با هماهنگي واحدهاي ذيربط  -9

 درخواست مشاوره جهت بيماران و پيگيري انجام آن در اسرع وقت -10

 رعايت اخالق و شئونات پزشكي -11

 تبعيت از دستورالعملهاي صادره -12

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -13

 
124Bمسئولين 

 مربوطه
 امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان

 :نسخه

 كننده تعيين
 وظايف

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان 

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

224B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
382B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

 جراحي عمومي خشپرستار ب پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
400B1 - جلب اعتماد و اطمينان مددجو و برقراري ارتباط حرفه اي موثر و پاسخ صحيح به سؤاالت، درخواستها و مشكالت با دادن

اختيار به وي 
401B2 بررسي و شناخت و كسب اطالعات از وضعيت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغيير در وضعيت عمومي بيمار -

 اطالع به پزشك 
402B3 تعيين و ثبت مشكالت و نيازهاي بهداشتي مددجو - 
403B4اهداف و اولويتها و ثبت آن در پرونده اساس بر مراقبتي اقدامات برنامه ريزي پژوهش، مهارت دانش، بر مبتني پرستاري - تشخيص 
404B5مشاركت و همكاري در انجام آزمايشات كلينيكي و پاراكلينيكي - 
405B6 ،انجام اقدامات مراقبتي بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پيگيري آن، با توجه به تأمين نيازهاي جسمي -

رواني، اجتماعي و معنوي مددجو در موارد زير: بهداشت (پوست، مو، دهان) خواب، تغذيه، متابوليك (رژيم هاي غذايي، روش هاي 
تغذيه درماني)، دفع (سوندگذاري، شستشوي مثانه، مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از كلستومي، انواع تنقيه و ...) 

تنفس(تمرينات تنفسي، اكسيژن رساني، ساكشن، مراقبت از تراكئوستومي و ...) پانسمان ، گردش خون(بررسي عالئم حياتي، 
توزين روزانه و ....) تحرك (حركت در تخت، خروج از تخت، انتقال به صندلي، تغيير وضعيت، انجام حركات فعال و غير فعال، 

بكارگيري از  وسايل كمك حركتي، .....) تعادل الكتروليتها (كنترل جذب و دفع، بررسي و حفظ تعادل الكتروليتي و ...) مراقبت 
از سيستم پوششي (مراقبت از پوست، انواع زخمها، پانسمان و ....) مراقبت از سيستم عصبي و حواس پنجگانه، بخور، داروهاي 
خوراكي، ركتال، تزريقي، مايعات وريدي با نظارت پزشك، تزريق خون و فراورده هاي خوني، پيشگيري و كنترل اثر درمان و 

عوارض جانبي آنها، ارائه اقدامات اوليه احياء قلبي، ريوي تا حضور تيم احياء، ارائه اقدامات پرستاري در بيماران بدحال و فوريتها 
 تا حضور پزشك و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه.

406B7ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها - 
407B8بكارگيري روشهاي تصميم گيري و حل مشكل به كمك ساير اعضاي تيم در موقعيتهاي خاص و بحراني و حوادث غير مترقبه - 
408B9اقدامات مناسب در جهت تأمين ايمني و پيشگيري از حوادث احتمالي - 
409B10 بررسي نيازهاي آموزشي، تعيين سطح انگيزش فراگير، توسعه برنامه هاي آموزشي، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري در مددجو، خانواده -

 و جامعه به منظور تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعي
125Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول

 ادامه در صفحة بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم
225B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 

 جراحي عمومي خشپرستار ب پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

410B11مراقبت و نظارت در توزيع غذاي بيماران - 
411B12راهنمايي و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايت اجتماعي - 
412B13مشاركت با مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پيگيري اقدامات مراقبتي در منزل - 
413B14انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونتها از آموزش تا پژوهش - 
414B15 همكاري با گروه بهداشتي جهت رفع مشكالت محيطي، حفاظتي و خدماتي با استفاده از همكاري و همياري و مشاركت جامعه و -

 پيگيري آنها
415B16مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزشي، پژوهشي - 
416B17مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات - 
417B18نظارت و كنترل بر مراقبت از جسد طبق موازين شرعي - 
418B19 آشنايي كامل به اصول -CPR (احياء) با مشاركت در دوره هاي آموزش مربوطه  
419B20پاسخ سريع به زنگ اخبار بيمار - 
420B21- بخش باليني تحويل و معالج پزشك به گزارش و پرستاري مشاهدات نظر از مربوطه،تكميل پرونده آزمايشهاي انجام جهت بيماران آماده كردن 
421B22 آموزش الزم جهت آمادگي جسمي و روحي براي انجام آزمايشهاي تشخيصي مانند -MRI,CT- Scan,X-RAY,LP ،و غيره  

 مراقبت الزم قبل و بعد از انجام آزمايشات
422B23كمك به بيمار در انجام مراقبت از خود - 
423B24 انجام اينتوباسيون طبق دستور پزشك و موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون و -CPR.را بصورت كامل گذرانده باشد  
424B25 بررسي بيمار از نظر سيستم قلبي عروقي شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمايشگاهي، آنزيمهاي قلبي، كنترل انجام آزمايشات تشخيصي -

 تهاجمي و غيرتهاجمي، كمك به بيمار و پزشك در انجام تستها، مانيتورينگ قلبي و هموديناميك بيمار و گزارش موارد غيرطبيعي به پزشك مربوطه
425B26بررسي سيستم تنفسي و گزارش موارد غير طبيعي - 
426B27 تشويق بيمار به سرفه و تنفس عميق در صورت امكان طبق دستور پزشك - 
427B28كمك در انجام فيزيوتراپي سينه در صورتي كه منعي نداشته باشد - 
428B29 در صورت اتصال بيمار به ونتيالتور كنترل -ABGدقيقه بعد از تغيير پارامترهاي ونتيالتور يا پس از 10-30 بيمار Weaning و 

 گزارش موارد غير طبيعي با نظر پزشك معالج
429B30 استفاده از -Air Way در بيمار فاقد هوشياري يا Sedateشده كه به حالت به پشت خوابيده قرار دارد  

 
126Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

  20/3/88 بتول طباطبايي مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان 

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

   ادامه در صفحه بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

226B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
383B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 جراحي عمومي خشپرستار ب پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

430B31 ساعت24-72- مراقبت از لوله تراشه در بيمار اينتوبه از نظر حفظ راه هوايي، محل درست لوله تراشه و توجه به تعويض آن بعد از  
431B32حفظ بهداشت دهان در هر شيفت - 
432B33 حفظ ونتيالسيون كافي بيمار به هر صورت ممكن (اكسيژناسيون با ماسك يا نازال، ونتيالسيون مكانيكي در بيمار اينتوبه -

 يا بيمار با تراكئوستومي) تا رسيدن پزشك
433B34- و ارزيابي رنگ، حجم،غلظت و بوي ترشحات صحيح تكنيك رعايت با لزوم صورت در تراكئوستومي يا حلق ترشحات يا تراشه لوله ساكشن 
434B35 كمك به پزشك در انجام پروسيجرهاي تشخيصي و درماني و كنترل وسايل مورد استفاده جهت بيمار از نظر كاركرد -

 C.V.P Line,NGT,Chest.Tubeصحيح مانند
435B36 توجه به -Alarm دستگاه ونتيالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشكل 
436B37كنترل بيمار از نظر عالئم پنوموني آسپراسيون - 

437B38 مراقبت از چشمهاي بيمار شامل بررسي مرتب چشم ها، استفاده از پماد يا قطره چشمي، بستن پلكها در مورد بيماراني -
 شده اند Pupil edemaكه رفلكس چشمك زدن را از دست داده اند، باال آوردن سر تخت در بيماراني كه دچار 

438B39مراقبت روانشناختي، آشنا سازي خانواده با محيط فيزيكي، ساعات مالقات، گزارش وضعيت بيمار، حمايت از بيمار در زمان اضطراب - 
439B40كنترل عالئم سايكوز در بيماران خاص - 
440B41..... رعايت نكات استريل،پيشگيري و كنترل عفونت در كليه موارد: بيمار،پرستار،دستگاهها، وسايل، محيط و - 
441B42كنترل تورگور پوستي و ادم - 
442B43بررسي سيستم ادراري بيمار - 
443B44بررسي بيمار از نظر عالئم هيپوولمي و هيپرولمي و گزارش جهت اقدام الزم - 
444B45 داشتن آگاهي و كسب مهارت در اندازه گيري سطح هوشياري -GCS  
445B46شناخت كليه دستگاهها از قبيل ونتيالتور،مانيتور، پالس اكسيمتر و .... و طرز كار و نگهداري آنها - 
446B47كنترل حواس پنجگانه، رفلكسهاي عصبي، حركات غير ارادي و قدرت عضالني و گزارش موارد غير طبيعي به پزشك مربوطه - 
447B48ثبت و گزارش كليه اقدامات پرستاري، تشخيصي و درماني در اوراق مربوطه - 
448B49آموزش به بيمار در صورت درك و قبول شرايط موجود - 
449B50 تشخيص آرتيمي هاي مختلف، اطالع به پزشك و انجام اقدامات فوري -

 
127Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 بتول طباطبايي مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول

 ادامه در صفحة بعد
 

   



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

227B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
384B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 جراحي عمومي خشپرستار ب پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

450B51آموزش تكنيك هاي آرام سازي به بيمار جهت تسكين درد و كاهش اضطراب - 

451B52تسكين درد بيمار با توجه به داروهاي تجويز شده طبق دستور پزشك معالج و ساير تدابير پرستاري جهت در ضروري - اقدامات 

452B53انجام پيگيريهاي مربوط به بيمار در همان شيفت كاري - 

453B54انجام اقدامات مناسب جهت پيشگيري از بروز خطاها در دارودرماني - 

454B55 آموزش به بيمار و خانواده جهت مراقبت از خود بعد از انجام عمل جراحي و هنگام ترخيص در مورد -

 مراقبت و اقدامات الزم در منزل

455B56نظارت و انجام مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از عمل - 

 - انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
128Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 

 متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

228B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
385B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

  كاردان  هوشبري پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
457B1ـ دريافت دستور و برنامه تقسيم كار از سرپرستار اتاق عمل 

458B2 ـ اطمينان يافتن از سالم بودن و كارآيي دستگاهها و تجهيزات بيهوشي قبل از شروع هر شيفت كاري (شامل
 دستگاههاي بيهوشي، ساكشن، مانيتورينگ، پالس اكسيمتر و ...) و گزارش هرگونه نقصي يا خرابي به سرپرستار

459B3ـ اطالع از داروهاي موردنياز و امكانات بيهوشي موجود و گزارش مواد ناكافي و يا كمبودها 
460B4ـ آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضد عفوني و كاربرد آن 
461B5ـ آماده نمودن كليه دستگاهها و لوازم موردنياز بيهوشي بر طبق ليست عمل جراحي 
462B6  ،ـ كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي موردنياز (ماننده اجازه عمل

 )آزمايشات ضروري، نوار قلب، مشاوره، آماده بودن خون، ناشتا بودن، نداشتن دندان مصنوعي و پروتز و ...
463Bاقدامات و تدابير قبل از بيهوشي بيمار:  
464B7 دستبند و مشخصات، هدايت بيمار به تخت ، ليست عمل ،ـ كنترل و آمادگي قبل از عمل، كنترل نام بيمار با پرونده 

هوشي، كنترل عاليم حياتي و گزارش موارد يعمل، همراهي بيمار از ابتدا تا انتهاي عمل، دادن توضيحات در مورد ب
ه ادغيرطبيعي، رگ گيري، ثابت نمودن سر بيمار، در اختيار گذاردن داروها و لوازم مورد نياز بيهوشي جهت پرهيز از استف

 به جاي يكديگر،  اجراي دستورات و همكاري با پزشك، ثبت دقيق كليه موارد در فرم مربوطه
  اقدامات و تدابير بعد از بيهوشي بيمار:

466B8 ـ كمك و همكاري با پزشك در به هوش آوردن بيمار، كنترل عاليم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي، كنترل بيمار از
لعملها و رفلكسها و  ورود به مرحله هوشياري، محافظت از سر و اندام تنفسي فوقاني در حين انتقال انظر بازگشت عكس 

 ريكاوريبه رانكارد، كمك به حفظ پوزيشن و پوشش بيمار در انتقال پبيمار از تخت عمل به 
467B9 ـ همراهي بيمار تا ريكاوري و انتقال بيمار به ريكاوري و تحويل باليني بيمار بيهوش و مراقبت در بيدار نمودن و ارائه گزارش

عاليم حياتي، سطح هوشياري، رفلكسها، رنگ پوست، خونريزي و ...) به مسئول ريكاوري و كنترل (مكتوب آخرين وضعيت بيمار 
 عاليم حياتي بيمار در ريكاوري و تحويل با هوشياري كامل در زمان ترخيص از ريكاوري و تحويل بيمار به پرسنل بخش

468B10.ـ تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از قبل از بيهوشي تا پايان عمل ثبت گرديده است 
469B11ـ آماده نمودن و ضدعفوني كليه وسايل مربوط به بيهوشي جهت استفاده مجدد 
470B12 ـ همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان تحت نظر مسئول مربوطه

 
129Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 
 درماني متيني كاشان 

  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامه در صفحه بعد
   



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

229B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
386B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

  كاردان  هوشبري پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

471B13 بيهوشي و تصميم گيري در مورد ميزان مايعات و خون موردنياز بيمارپزشك متخصص ـ مشورت با  
472B14 ريوي در بخشهاي مراقبتهاي ويژه و بخشهاي موردنياز–ـ لوله گذاري و احياء قلبي  
473B15 ـ بررسي بيمار از نظر احتياج به دستگاه تنفس مصنوعي همچنين بررسي وضعيت بيمار از نظر گازهاي خوني

 در بخشهاي مراقبتهاي ويژه
474B16 بيهوشي و تصميم گيري در مورد نوع بيهوشي (عمومي، ناحيه اي) با توجه به پزشك متخصص ـ مشورت با 

 وضعيت بيمار و نتايج آزمايشات بعمل آمده
475B17ـ كنترل داروهاي مخدر و بيهوشي موجود و داروهاي مصرف شده و ثبت آن در پرونده 
476B18ـ كنترل داروهاي استوك بخش و ترالي اورژانس از نظر تعداد ، نوع و تاريخ انقضاء به نحو مطلوب 
477B19ـ آماده نمودن لوازم ترالي بيهوشي جهت عملهاي بعد 
478B20 ـ اطمينان يافتن از صحت كار الرنگوسكوپها 
479B21ـ آگاه نمودن بيمار از مراحل بيهوشي و ارائه مراقبتهاي جسمي و روحي 
480B22 ـ تالش هرچه بيشتر در جهت افزايش ايمني بيمار (باالبردن نرده هاي كنار برانكارد، دادن وضعيت صحيح به

 بيمار و ...) 
481B23ـ آشنايي و آگاهي كامل با تكنيكهاي نوين كاري و داروهاي بيهوشي 
482B24ـ همكاري نمودن با ساير اعضاء تيم بيهوشي اتاق عمل 
483B25ـ همكاري و كمك در نظارت بر وسايل بيهوشي بهد از عمل، در پايان روز و به طور هفتگي 
484B26ـ كسب آمادگي الزم و سرعت عمل در شرايط اورژانس 
485B27نجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوقـ ا 

 
 

130Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

230B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
387B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 كاردان اتاق عمل پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

1- 486B دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه
2- 487B راحي قبل از شروع عمل (شامل: جاطمينان يافتن از سالم بودن و كارآيي دستگاهها و تجهيزات موردنياز جهت عمل

 ساكشن، دستگاه الكتروكوتر، چراغ سيالتيك و ...) وگزارش هرگونه نقص يا خرابي
3- 488Bاطالع از وجود لوازم و امكانات موردنياز اعمال جراحي و گزارش موارد ناكافي، كمبودها و نقايص 
4- 489Bهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و بكارگيري آنهاشنايي باروشآ 
5- 490Bكنترل اطاق عمل از نظر نور كافي، سيستم برق رساني، درجه حرارت، رطوبت، پاكيزگي، ايمني 
6- 491B راحي الزم بر طبق ليست عمل جراحيجآماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل 
7- 492Bموردنياز (مانند اجازه عمل، آمادگيهاي يكنترل پرونده  بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشك 

 عمل، داروهاي قبل از عمل، عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيورآالت و ...)
8- 493Bكنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل 
9- 494Bشرح وظايف پرستار سيركولر 
• 495Bبرقراري ارتباط با بيمار 
• 496Bكنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي 
• 497Bكتنرل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات 
• 498B.هدايت بيمار به تخت عمل و قراردادن بيمار بر روي تخت به نحوي كه هيچ گونه صدمه اي به وي وارد نگردد و پوشش او حفظ شود 
• 499Bها برحسب نوع و ناحيه عمل غتنظيم تخت جراحي و چرا 
• 500Bقرار دادن كليه دستگاهها و تجهيزات  در اطراف تخت جراحي بر طبق قابليت دسترسي و نياز 
• 501Bحضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفافات و وضعيت بيمار 
• 502Bكمك به پرستاري اسكراب و جراحان در پوشيدن گان، دستكش و غيره 
• 503Bبازنمودن پوششهاي اوليه بسته هاي استريل و نخها و ساير وسايل و در اختيار گذاردن آنها 
• 504B (با توجه به همگن بودن جنسيت) پرپ منطقه عمل 
 

131Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 

 متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  ادامه در صفحه بعد 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

231B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
388B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 كاردان اتاق عمل پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
• 505Bشمارش و ثبت نخ،  گاز، لنگاز، درن و ... به همراه تيم جراحي و جمع آوري آنها پس از استفاده 
• 506Bكنترل رعايت نكات استريل در حين عمل 
• 507Bپيش بيني نيازمنديهاي گروه جراحي و آماده نمودن آنها 
• 508Bتوجه و تشخيص تغيير در وضعيت بيمار، گزارش به تيم و تامين نياز وضعيت جديد در جهت اصالح تغيير بوجود آمده 
• 509Bاري و جمع آوري نمونه بر طبق سياست بيمارستان و ثبت مشخصات بر روي ظرف حاوي نمونه و دنگه

 گزارشات مربوط به آن و فرستادن آن به آزمايشگاه طبق دستور العمل و دريافت رسيد
• 510B ثبت و كنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحي مانند زمان تورنيكت 
• 511Bكمك در پانسمان محل جراحي 
• 512Bبرداشتن پوششها و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري 
• 513B.تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده بود 
• 514Bخارج نمودن وسايل مربوط به عمل جراحي قبلي و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي 

10- 515Bشرح وظايف پرستار اسكراب 
• 516Bشستن دست بر طبق دستور العمل 
• 517Bپوشيدن گان و دستكش استريل 
• 518B ،پوشاندن ميزها با پوشش استريل و قراردادن وسايل و لوازم به شكل استريل بر روي آنها شامل وسايل جراحي

 نخ، درنها، گاز و ...
• 519B شمارش و كنترل كليه وسايل و لوازم مصرف شده (گاز ، پنس، قيچي، سوزن، نخ، درنها و ...) در شروع و در

 طول عمل و پايان عمل به همراه فرد سيركولر
• 520Bكنترل لوازم جراحي درون ستهاي جراحي قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحي 
• 521Bكمك در شستن نهايي پوست بيمار (درپ) و پوشاندن بيمار با پوششهاي استريل 

 
132Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول

 ادامه در صفحه بعد
 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

232B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
389B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 كاردان  اتاق عمل پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
• 522Bنظارت بر رعايت نكات استريل توسط تيم جراحي در طول عمل 
• 523B كمك به پانسمان محل عمل 
• 524Bبرداشتن پوششهاي استريل و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري 
• 525Bگزارش كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصل به بيمار به مسئول ريكاوري 
• 526B تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده است 
• 527Bجمع آوري وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مركز استريليزاسيون برحسب سياست بيمارستان 
• 528B همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان 

11- 529Bرعايت حريم بيمار در اتاق عمل و هنگام تحويل وي به بخش 
 همكاري جهت افزايش ايمني اتاق عمل براي بيمار و ساير اعضاء تيم جراحي  -12
  در پايان روز و به صورت هفتگي،همكاري و كنترل در شستشو ، نظافت  و ضدعفوني اتاق عمل قبل و بعد از عمل   -13
 داشتن سرعت عمل و آمادگي براي مساعدت به موقع در شرايط اورژانس  -14
 ارائه گزارش به مسئول مافوق در مورد اقدامات انجام شده  -15
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -16

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
133Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 

 متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

233B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
390B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 CSRپرستار واحد  پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

1- 535Bهمكاري و ارائه اقدامات اصولي به منظور جلوگيري از گسترش عفونتهاي اتاق عمل 

2- 536Bهمكاري درشمارش وسايل جراحي هنگام تحويل وسايل 

3- 537Bنظارت و همكاري بر نحوه نشستن ستها بعد از پايان عمل جراحي به خصوص ستهاي ظريف 

4- 538Bخت وسايل داخل ستهاي اعمال جراحياآشنايي و  شن 

5- 539Bساعت در بيمارستان (استوك)48مدت  ل استريل حداقل برايياسذخيره نمودن و  

6- 540BPacking(بسته بندي) ستها براساس ليست اتاق عمل  

7- 541Bچيدمان صحيح و نصب برچسب بر روي ستها 

8- 542Bتحويل و تحول وسايل و ستها پس از خشك شدن كامل و استريليزاسيون از دريچه مخصوص 

9- 543Bآشنايي كامل با اصول ضدعفوني و بكاربردن مواد ضدعفوني كننده 

10- 544Bآشنايي كامل با نحوه كاركرد دستگاه اتوكالو و فور 

11- 545B جلوگيري از ورود افراد متقرفه به مركزCSR 

12- 546B(... پوشيدن دستكش،ماسك ، كاله و) رعايت بهداشت فردي 

13- 547Bداشتن آگاهي از تفكيك وسايل و ستهاي قابل استريل باحرارت خشك و حرارت مرطوب 

14- 548B انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
134Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 
 متيني كاشان 

  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

234B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
391B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 پرستار  كنترل عفونت پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

1. 549Bشناخت منابع عفونتهاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش 

2. 550Bبه كارگيري نتايج پژوهشها و مطالعات جديد در انجام مراقبتها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني 

3. 551B همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي پرستاران، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و

 كنترل عفونت

4. 552B.شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي پرستاران و ساير گروهها برگزار مي شود 

5. 553B.تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت 

6. 554Bارزيابي وسايل و تجهيزات الزم براي عفونتهاي خطرناك و ارائه راهكارهاي مناسب به كميته 

7. 555Bافزايش سطح آگاهي كاركنان بيمارستان از طريق انواع آموزشهاي موردنياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت 

8. 556Bبازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و عاليم باليني 

9. 557Bتنظيم و تكميل چك ليستهاي مربوطه به بهداشت فردي كاركنان 

10. 558B ماه2پيگيري تشكيل كميته كنترل عفونت بيمارستان ماهيانه حداكثر  در  

11. 559B نظارت بر اجراي مقررات يا ارزيابي و ارزشيابي اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي

 بيمارستاني و كنترل روشهاي استاندارد ضدعفوني و گزارش نتايج به كميته مزبور

12. 560Bكنترل روشهاي مراقبتهاي باليني بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير براساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت 

13. 561Bبرنامه ريزي جهت انجام كشت هاي دوره اي و راندومي (تصادفي) در واحدهاي بيمارستان 

14. 562Bبررسي پرونده بيماران در بخشها و گزارشهاي آزمايشگاهي و تهيه گزارش از عفونتهاي بيمارستاني براي ارائه به گروه كنترل عفونت 

  نمونه برداري از موارد عفوني نظير چرك ، زخمهاي جراحي ، ادرار و .... و همكاري با آزمايشگاه .15

 
135Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 

 متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

235B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
392B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 پرستار  كنترل عفونت پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

16. 564B آشپزخانه، نظافت و غيره در همكاري با بخش بهداشت بيمارستان –تهيه گزارش از موارد عفوني كادر پرستاري 

17. 565Bترتيب جلساتي به منظور بحث و گفتگو با پرستاران درباره عفونت و كنترل آنها دادن اطالعات و آشنا كردن بيشتر آنها با عفونت 

18. 566Bتهيه گزارش از موارد عفوني در بين كاركنان و بيماران بيمارستان 

19. 567Bنظارت و كمك در ايزوالسيون بيماريهاي عفوني باتوجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود 

20. 568Bآموزش نحوه مراقبت از بيماران ايزوله به كادر پرستاري بيمارستان 

21. 569Bهمكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزيابي و بروز عفونت درهمه گيري هاي بيمارستاني 

22. 570Bكمك به كنترل عفونت بيمارستان به منظور برنامه ريزي و تعيين خط مشي در جهت كنترل 

23. 571Bتهيه و ارائه اطالعات تخصصي پرستاري در زمينه شناسايي، پيشگيري، مانيتورينگ و كنترل عفونت در داخل بيمارستان 

24. 572Bنظارت و مراقبت ، تحقيق و بررسي و  كنترل عفونت در بيمارستان 

25. 573B ارائه توصيه هايي به بخشهاي مختلف، مشاركت در امر تهيه گزارشات مرتبط با سرويسهاي مختلف و نيز تهيه استانداردهاي كيفي 

  شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطالعات و گزارشات و دريافت دستورالعملهاي اجرايي .26

27. 575B انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
 
 
 
 
 

136Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 

 متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

236B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
393B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 كارشناس پرستاري اتاق عمل   پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

عمومي :   شرح وظايف 
-جلب اعتماد و اطمينان مددجو و برقراري ارتباط حرفه اي موثر و پاسخ صحيح به سؤاالت، درخواستها و مشكالت با دادن اختيار به وي 1
 -بررسي و شناخت و كسب اطالعات از وضعيت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغيير در وضعيت عمومي بيمار اطالع به پزشك 2

 تعيين و ثبت مشكالت و نيازهاي بهداشتي مددجو  -٣
 تشخيص پرستاري مبتني بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ريزي اقدامات مراقبتي بر اساس اهداف و اولويتها و ثبت آن در پرونده -۴
 مشاركت و همكاري در انجام آزمايشات كلينيكي و پاراكلينيكي -۵
انجام اقدامات مراقبتي بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پيگيري آن، با توجه به تأمين نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي  -۶

 و معنوي مددجو
 ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها -٧
 بكار گيري روشهاي تصميم گيري و حل مشكل به كمك ساير اعضاي تيم در موقعيتهاي خاص و بحراني و حوادث غير مترقبه -٨
 اقدامات مناسب در جهت تأمين ايمني و پيشگيري از حوادث احتمالي -٩

-بررسي نيازهاي آموزشي، تعيين سطح انگيزش فراگير، توسعه برنامه هاي آموزشي، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري در مددجو،خانواده 10
و جامعه به منظور تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعي 

 - راهنمايي و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايت اجتماعي11
 -مشاركت با مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پيگيري اقدامات مراقبتي در منزل12
 -انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونتها از آموزش تا پژوهش13
 -همكاري با گروه بهداشتي جهت رفع مشكالت محيطي،حفاظتي و خدماتي با استفاده از همكاري و همياري و مشاركت جامعه و پيگيري آنها14

 - مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزشي، پژوهشي15
 -مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات16
 -نظارت و كنترل بر مراقبت از جسد طبق موازين شرعي17
 (احياء) با مشاركت در دوره هاي آموزش مربوطه  CPR- آشنايي كامل به اصول 18

137Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 

 متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
 

 ادامه در صفحة بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم
237B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 

 كارشناس پرستاري اتاق عمل   پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3

  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

 -آموزش الزم جهت آمادگي جسمي و روحي براي انجام آزمايشهاي تشخيصي خاص 19
  را به صورت كامل گذرانده باشد.CPR-انجام اينتوباسيون طبق دستور پزشك و موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون و 20

شرح وظايف اختصاصي : 
1- 576Bدريافت دستور و برنامه تقسيم كار از سرپرستار اتاق عمل 
2- 577B اطمينان يافتن از سالم بودن و كارآيي دستگاهها و تجهيزات بيهوشي قبل از شروع هر شيفت كاري (شامل دستگاههاي

 بيهوشي، ساكشن، مانيتورينگ، پالس اكسيمتر و ...) و گزارش هرگونه نقصي يا خرابي به سرپرستار
3- 578Bاطالع از داروهاي موردنياز و امكانات بيهوشي موجود و گزارش مواد ناكافي و يا كمبودها 
4- 579Bآشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضد عفوني و كاربرد آن 
5- 580Bآماده نمودن كليه دستگاهها و لوازم موردنياز بيهوشي بر طبق ليست عمل جراحي 
6- 581B كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي موردنياز (ماننده اجازه عمل،  آزمايشات

 )ضروري، نوار قلب، مشاوره، آماده بودن خون، ناشتا بودن، نداشتن دندان مصنوعي و پروتز و ...
7- 582Bاقدامات و تدابير قبل از بيهوشي بيمار:  

583Bدستبند و مشخصات، هدايت بيمار به تخت عمل، همراهي بيمار از ، ليست عمل ،كنترل و آمادگي قبل از عمل، كنترل نام بيمار با پرونده 
هوشي، كنترل عاليم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي، رگ گيري، ثابت نمودن سر بيمار، يابتدا تا انتهاي عمل، دادن توضيحات در مورد ب

ه به جاي يكديگر،  اجراي دستورات و همكاري با پزشك، ثبت اددر اختيار گذاردن داروها و لوازم مورد نياز بيهوشي جهت پرهيز از استف
 دقيق كليه موارد در فرم مربوطه

8- 584B:اقدامات و تدابير بعد از بيهوشي بيمار 
585B كمك و همكاري با پزشك در به هوش آوردن بيمار، كنترل عاليم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي، كنترل بيمار از نظر بازگشت عكس
رانكارد، كمك بلعملها و رفلكسها و  ورود به مرحله هوشياري، محافظت از سر و اندام تنفسي فوقاني در حين انتقال بيمار از تخت عمل به ا

 ريكاوريبه به حفظ پوزيشن و پوشش بيمار در انتقال 
9- 586B همراهي بيمار تا ريكاوري و انتقال بيمار به ريكاوري و تحويل باليني بيمار بيهوش و مراقبت در بيدار نمودن و ارائه گزارش

عاليم حياتي، سطح هوشياري، رفلكسها، رنگ پوست، خونريزي و ...) به مسئول ريكاوري و كنترل (مكتوب آخرين وضعيت بيمار 
 عاليم حياتي بيمار در ريكاوري و تحويل با هوشياري كامل در زمان ترخيص از ريكاوري و تحويل بيمار به پرسنل بخش

138Bمسئولين 
 مربوطه

 امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان
 :نسخه

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 
 متيني كاشان 

  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامه در صفحة بعد
 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

238B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
394B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 كارشناس پرستاري اتاق عمل   پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

10- 587B.تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از قبل از بيهوشي تا پايان عمل ثبت گرديده است 
11- 588Bآماده نمودن و ضدعفوني كليه وسايل مربوط به بيهوشي جهت استفاده مجدد 
12- 589Bهمكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان تحت نظر مسئول مربوطه 
13- 590B بيهوشي و تصميم گيري در مورد ميزان مايعات و خون موردنياز بيمارپزشك متخصص مشورت با  
14- 591B ريوي در بخشهاي مراقبتهاي ويژه و بخشهاي موردنياز–لوله گذاري و احياء قلبي  
15- 592B بررسي بيمار از نظر احتياج به دستگاه تنفس مصنوعي همچنين بررسي وضعيت بيمار از نظر گازهاي خوني در بخشهاي

 مراقبتهاي ويژه
16- 593B بيهوشي و تصميم گيري در مورد نوع بيهوشي (عمومي، ناحيه اي) با توجه به وضعيت بيمار و پزشك متخصص مشورت با 

 نتايج آزمايشات بعمل آمده
17- 594Bكنترل داروهاي مخدر و بيهوشي موجود و داروهاي مصرف شده و ثبت آن در پرونده 
18- 595Bكنترل داروهاي استوك بخش و ترالي اورژانس از نظر تعداد ، نوع و تاريخ انقضاء به نحو مطلوب 
19- 596Bآماده نمودن لوازم ترالي بيهوشي جهت عملهاي بعد 
20- 597B اطمينان يافتن از صحت كار الرنگوسكوپها 
21- 598Bآگاه نمودن بيمار از مراحل بيهوشي و ارائه مراقبتهاي جسمي و روحي 
22- 599B (... باالبردن نرده هاي كنار برانكارد، دادن وضعيت صحيح به بيمار و) تالش هرچه بيشتر در جهت افزايش ايمني بيمار 
23- 600Bآشنايي و آگاهي كامل با تكنيكهاي نوين كاري و داروهاي بيهوشي 
24- 601Bهمكاري نمودن با ساير اعضاء تيم بيهوشي اتاق عمل 
25- 602Bهمكاري و كمك در نظارت بر وسايل بيهوشي بهد از عمل، در پايان روز و به طور هفتگي 
26- 603Bكسب آمادگي الزم و سرعت عمل در شرايط اورژانس 

604B27-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 
 

139Bمسئولين 
 مربوطه

 امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان
 :نسخه

 كننده تعيين
 وظايف

مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني 

 كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

239B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
395B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

  خشسرپرستار ب پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق پست وظايف- 7

 شغل              

 
كسب خط مشي ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه  )1
2( 296Bبررسي وضعيت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكالت مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت 
برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي  )3
4( 297Bتنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف 
5( 298B(تقسيم كار) تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت 
6( 299Bبرنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار، در هر شيفت بر بالين بيمار 
7( 300B برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان  جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل   نسبت

 به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
8( 301B... برنامه ريزي جهت آموزش به خانواده و 
9( 302Bپيش بيني  نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن 

10( 303Bبرنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت 
11( 304Bبرنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري 
12( 305B تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكالت واحد مربوطه 
13( 306B برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده 
14( 307Bتوجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي 
15( 308Bبرقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها 
16( 309Bايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها 
17( 310Bشركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت 
18( 311B داخل مي شودنظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارج يا 

 
140Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
 

 ادامه در صفحة بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم
240B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 

  خشسرپرستار ب پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

 همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش الزم - 19
- ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط (شامل درخواست ها، وقايع غيرمترقبه، حوادث،كمبودها، نقايص، 20

 نيازها و...)
 - مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيه برد آموزشي در بخش21
 - مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كا رآموزان در واحد مربوطه22
 - مشاركت و همكاري در پژوهشها و تحقيقات كاربردي پرستاري 23
 - برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران 24
 - تكميل فرم ارزشيابي مصوب كاركنان پرستاري واحد مربوطه25
 - كنترل حضور و غياب پرسنل پرستاري واحد مربوطه26
- ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر پرستاري  از طريق بررسي رضايت مندي بيماران، همكاران و .../ مشاهده/ 27

 چك ليست/ و ... 
 - نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخالقي كاركنان28
 - ارزشيابي و اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، بيماران، خانواده،دانشجويان و .... 29
 - كنترل و چك پرونده بيمار هنگام ترخيص30
 - كنترل و چك روزانه ترالي احياء 31
 - كنترل و تنظيم اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه پرسنل32
- مشاركت در كميته هاي بيمارستاني بخصوص كميته كنترل عفونت و برنامه ريزي جهت كشتهاي دوره اي از بخش، سوانح، 33

 كميته دارو و درمان و تجهيزات و كميته مرگ و مير( بر حسب ضرورت) 
 - نظارت بر تكميل فرم  آمار مرگ و مير و سوانح و كليه فرمهاي آمار ماهيانه34
 -كنترل و نظارت تميزي و ضد عفوني كردن دستگاهها و فضاي فيزيكي بخش و كادر خدماتي35

 
141Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني 

 متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول

   ادامه در صفحه بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 

 

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم
241B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 

  خشسرپرستار ب پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              

 
 - كنترل و نظارت بر نحوه تحويل گرفتن بيمار36

 (احيا) CPR- آشنايي كامل به 37      

312B38 همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از بخشها -

313B39 - آشنايي و آگاهي كامل از بيماريهاي موجود در بخش، ميزان داروها ، موارد مصرف و عوارض ناشي ازآنها

314B40- همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل و همكاري در فراهم آوردن امكانات

آموزشي موردنياز 

315B41- شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم گيريهاي پرستاري ، برنامه ريزي جهت آموزش به بيماران در

هنگام ترخيص 

316B42- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
 
 
 

 

 
 

 
 

142Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 
 كننده تعيين

 وظايف
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

242B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
396B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

  سرپرستاربخش اورژانس  پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

كسب خط مشي ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه  .1
 بررسي وضعيت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكالت مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت .2
 برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي .3
 تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف   .4
 تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار) .5
 برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار، در هر شيفت بر بالين بيمار .6
برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان  جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از  .7

 نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
 برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان/ بيماران/ خانواده و ........(مراقبت از خود و توان بخشي) .8
 پيش بيني  نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن .9

 برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده دربخش در هر شيفت   .10
 برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري  .11
 تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكالت واحد مربوطه  .12
 برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده  .13
 توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي .14
 برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها .15
 ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها .16
 شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت .17
 نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارج يا داخل مي شود .18
  همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش الزم  .19
 ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط(شامل درخواست ها، وقايع غير مترقبه، حوادث، كمبودها، نقايص، نيازها .....) .20
 مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيه برد آموزشي در بخش .21

 

143Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامه در صفحة بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

    شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

243B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 سرپرستاربخش اورژانس پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كا رآموزان در واحد مربوطه .22
 مشاركت و همكاري در پژوهشها و تحقيقات كاربردي پرستاري  .23
 برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران  .24
 تكميل فرم ارزشيابي مصوب كاركنان پرستاري واحد مربوطه .25
 كنترل حضور و غياب پرسنل پرستاري واحد مربوطه .26
ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر پرستاري  از طريق بررسي رضايت مندي بيماران، همكاران و .../ مشاهده/ چك  .27

 ليست/ و ... 
 نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخالقي كاركنان .28
 ارزشيابي و اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، بيماران، خانواده،دانشجويان و ....  .29
 كنترل و چك پرونده بيمار هنگام ترخيص  .30
 كنترل و چك روزانه ترالي احياء  .31
 كنترل و تنظيم اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه پرسنل .32
مشاركت در كميته هاي بيمارستاني بخصوص كميته سوانح ، كميته دارو ودرمان و تجهيزات و كميته مرگ ومير ( بر حسب  .33

 ضرورت)
 نظارت بر تكميل فرم آمار مرگ و مير ، خودكشي ها ، سوانح و فرمهاي آمار ماهيانه .34
 كنترل و نظارت تميزي و ضد عفوني كردن دستگاهها و فضاي فيزيكي بخش و كادر خدماتي .35
 كنترل و نظارت بر نحوه تحويل گرفتن بيمار .36
  (احيا)CPRآشنايي كامل به  .37
همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از بخشها    .38
آشنايي و آگاهي كامل از بيماريهاي موجود در بخش ، ميزان داروها ، موارد مصرف و عوارض ناشي ازآنها  .39
همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل و همكاري در فراهم آوردن امكانات آموزشي موردنياز  .40
 شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم گيريهاي پرستاري، برنامه ريزي جهت آموزش به بيماران در هنگام ترخيص   .41
انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  .42

 
144Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي 

 درماني متيني كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم                                         )1 (شماره فرم

244B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
397B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

  پرستار مسئول درمانگاه  پست / شغل:عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

1. 317B كسب خط مشي ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه
 بررسي وضعيت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكالت مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت .2
 برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي .3
 تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت  .4
 تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار) .5
 برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار .6
برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان  جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد  .7

 از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
 برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان/ بيماران/ خانواده و ........(مراقبت از خود و توان بخشي) .8
 پيش بيني  نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن .9

 برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در درمانگاه  .10
 برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط .11
 تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكالت واحد مربوطه  .12
 برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده  .13
 توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي .14
 برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها .15
 ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها .16
 شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت .17
 نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارج يا داخل مي شود .18
ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط(شامل درخواست ها، وقايع غير مترقبه،حوادث،كمبودها، نقايص،  .19

 نيازها .....)
 مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيه برد آموزشي در بخش .20

 
145Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامه در صفحة بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم
245B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 

 پرستار مسئول درمانگاه پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 
 مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كا رآموزان در واحد مربوطه .21
 مشاركت و همكاري در پژوهشها و تحقيقات كاربردي پرستاري  .22
 برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران  .23
 تكميل فرم ارزشيابي مصوب كاركنان پرستاري واحد مربوطه .24
 كنترل حضور و غياب پرسنل پرستاري واحد مربوطه .25
ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر پرستاري  از طريق بررسي رضايت مندي بيماران، همكاران و .../ مشاهده/  .26

 چك ليست/ و ... 
 نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخالقي كاركنان .27
 ارزشيابي و اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، بيماران، خانواده،دانشجويان و ....  .28
 كنترل و چك پرونده بيماران سرپايي .29
 كنترل و چك روزانه ترالي احياء  .30
 كنترل و تنظيم اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه پرسنل .31
 مشاركت در كميته هاي بيمارستاني بر حسب ضرورت .32
  و ....)EEG – تست ورزش – آندوسكوپي –نظارت بر تكميل فرمهاي آمار ماهيانه ( مراجعين درمانگاه  .33
 كنترل و نظارت تميزي و ضد عفوني كردن دستگاهها و فضاي فيزيكي بخش و كادر خدماتي .34
 كنترل و نظارت بر نحوه تحويل گرفتن بيمار .35
  (احيا)CPRآشنايي كامل به  .36
همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از  واحد مربوطه   .37
آشنايي و آگاهي كامل ازميزان داروها ، موارد مصرف و عوارض ناشي ازآنها  .38
همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل و همكاري در فراهم آوردن امكانات آموزشي  .39

موردنياز 
 شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم گيريهاي پرستاري  .40
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .41

146Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

246B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 مدير خدمات پرستاري پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

1- 318Bبرنامه ريزي در زمينه هاي ارتقا ء كيفي و بهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات به بيماران 
2- 319Bبرنامه ريزي ماهيانه دفتر پرستاري و نظارت بر برنامه ريزي ماهيانه پرسنل پرستاري بخشه 
3- 320Bجمع آوري برنامه هاي كشيك كليه كاركنان بيمارستان در دفتر پرستاري 
4- 321Bشركت فعال در نهادهاي سياستگذاري و كميته هاي درون سازماني و پيگيري موارد پرستاري مطرح شده در كميته ها 

 گردآوري اطالعات از مركز شامل: -5
نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش پرونده هاي كاركنان،  مصاحبه با كاركنان و ...  -
 مددجويان: برحسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده و ... -
منابع شامل: نيروي انساني (پرستاران، بهياران، كمك بهياران، تكنسينها و كاردانهاي اتاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته)،  -

  ساختار فيزيكي، امكانات و تجهيزات
تعيين اهداف (كوتاه مدت،  ميان مدت،  درازمدت) مبتني بر نيازها جهت تامين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعي  -6

 مددجو/ بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز مطبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط
 تعيين خط مشي و اتخاذ روشهاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف موردنظر -7
 برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي، پژوهشي، كنترل عفونت و ...) -8
 ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف موردنظر -9

 برنامه ريزي مناسب جهت شرايط بحراني واضطراري -10
 تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري -11
 ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزيهاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز -12
 جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف -13
 ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروههاي پرستاري -14
 مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليتهاي مركز -15

 
147Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر عباس ارج سرپرست معاونت درمان  كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول

 ادامه در صفحه بعد
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

247B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 مدير خدمات پرستاري پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

تعيين و پيشنهاد بودجه موردنياز و اولويت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري  -16
 مشاركت در طرحهاي پژوهشي -17
 تالش مستمر جهت كسب اطالع از آخرين پديده هاي پرستاري و به كارگيري روشهاي نوين پرستاري -18
 برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت) -19
 نظارت و ارزشيابي بر چگونگي اجراي برنامه هاي كنترل عفونت -20
 نظارت بر انجام به موقع كشت از بخشها و پيگيري نتايج و سعي در جهت برطرف نمودن موارد نقص -21
 همكاري در برنامه ريزيهاي الزم جهت ايمني پرسنل پرستاري (واكسيناسيون و ... در محيط كار) -22
 انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري -23
 ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط -24
 تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني موردنياز بخشهاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي -25
 تعيين حدود  و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب -26
 به كارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري -27
 پيش بيني كادر پرستاري موردنياز و تالش جهت برطرف كردن كمبود پرسنل -28
 كنترل برنامه چرخش منظم پرسنل در شيفتهاي مختلف با درنظر گرفتن اولويتها -29
 برنامه ريزي جهت پوشش كامل پرستاري در بخشها در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري -30
 پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست جهت واحدهاي ذيربط -31
عزل و نصب سوپروايزرها و سرپرستاران با استفاده از نظرات شوراي پرستاري و كسب اطالعات از نظر رئيس بيمارستان و در  -32

 موارد خاص رؤساي بخشها
 بكارگيري نيروهاي دوره ديده در بخشهاي خاص -33
 تهيه بانك اطالعاتي از پرسنل واجد شرايط احراز پست جهت انتخاب پرستار، سرپرستار و سوپروايزر -34
 تصميم گيري در مورد مرخصيها ، ماموريتها و ... كاركنان گروه پرستاري -35
 رهبري و هدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهداف سازماني -36
 ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط مؤثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و ... -37

148Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر عباس ارج سرپرست معاونت درمان دانشگاه  كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

  ادامه در صفحه بعد
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

248B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 مدير خدمات پرستاري پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

اتخاذ تدابير الزم وارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزه در كاركنان (تشويق و تنبيه) گروه پرستاري  -38
 اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها -39
 شركت درجلسات ماهيانه مديران خدمات پرستاري در معاونت درمان دانشگاه -40
 برنامه ريزي و نظارت بر جلسات ماهيانه پرسنلي بخشها و تشكيل جلسات مستمر ماهيانه با سرپرستاران و سوپروايزرها  -41
 تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكالت واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوريهاي علمي حل مساله -42
تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها، شرح وظايف، آموزش  -43

 ضمن خدمت، آموزش مستمر كاربردي تازه هاي پرستاري و ...
 رسيدگي و پيگيري مشكالت كاركنان گروه پرستاري -44
 اخذ گزارشات پرستاري و تجزيه و تحليل آن و ارائه گزارشات نهايي از پيشرفتها، فعاليتها و مشكالت به مقامات ذيربط -45
 بررسي و تجزيه و تحليل حوادث و بحرانها و اعالم آن به مراجعه ذيصالح -46
 برنامه ريزي جهت تهيه تجهيزات بيمارستان با درنظر گرفتن اولويتها و پيگيري جهت تهيه آنها تا حصول نتيجه  -47
 كنترل و نظارت بر نحوه استفاده صحيح از وسايل و تجهيزات و نصب دستورالعمل كاربردي به زبان فارسي -48
 ايجاد زمينه مناسب جهت انجام پژوهشهاي كاربردي در حرفه پرستاري -49
 نظارت و كنترل كيفيت مراقبتهاي پرستاري بر اساس استانداردهاي تعيين شده با استفاده از ابزارهاي مناسب (چك ليست و ...) -50
 نظارت وكنترل بر پرونده نويسي و گزارش نويسي كادر پرستاري -51
 هماهنگي فعاليتهاي مختلف واحد پرستاري با ساير قسمتهاي بيمارستان -52
 نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان پرستاري -53
 نظارت بر اجراي دقيق موازين شرعي و هدايت پرسنل تحت سرپرستي -54
 بكارگيري اخالق پرستاري و رفتار مناسب بابيماران،  همراهان ، كليه همكاران و مسئولين مافوق -55
 بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شامل حوادث، آمار مرگ و مير، سوء مراقبت و رفتار،  عفونتهاي ثانويه و ... -56
 نظارت بر ارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري در طول سال -57
 

149Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر عباس ارج سرپرست معاونت درمان دانشگاه  كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  ادامه در صفحه بعد

  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

249B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 مدير خدمات پرستاري پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
بازديد مستمر از واحدها و شيفتهاي مختلف  -58
 همراهي با بازرسين وزارتخانه، سازمان و دانشگاه وارائه گزارش عملكرد و كسب راهكارهاي جديد -59
 نظارت بر كنترل حضور و غياب كاركنان پرستاري تحت نظارت -60
 نظارت بر چگونگي استفاده از روشهاي خودارزيابي جهت ارزشيابي كاركنان -61
 كنترل و نظارت بر تهيه پرونده هاي بهداشتي و آموزشي كاركنان -62
 كنترل، نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي كاركنان، بيماران/ مددجويان و ... -63
 ارزشيابي برنامه هاي تعيين شده مبتني بر هدف مركز و گزارش عملكرد -64
 ارزشيابي عملكرد كميته هاي تحت نظارت -65
 بررسي سطح رضايتمندي بيمار/ مددجو، خانواده، كاركنان و ... -66
كنترل و نظارت بر نحوه نگهداري و استفاده از داروهاي استوك بخشها و داروهاي مخدر و ايمونوگلوبولينها و داروهاي  -67

 دفتر پرستاري
همكاري در برنامه ريزيهاي الزم جهت فراهم كردن امكانات رفاهي براي پرسنل پرستاري و پيش بيني الزم براي برگزاري  -68

 جشنهاي روزهاي خاص
 كنترل و نظارت بر ارائه خدمات پرستاري در بخشهاي بيمارستان و ساير واحدهاي تابعه -69
 جمع آوري و بكارگيري دستورالعملهاي اداري در رابطه با مسايل اداري و رفاهي پرسنل زيرمجموعه -70
 تنظيم برنامه گروه كد احياء در بيمارستان و نظارت بر حضور به موقع اعضاي كد -71
 انجام ساير امور محوله به دستور مقام مافوق -72

 
 

150Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر عباس ارج سرپرست معاونت درمان دانشگاه  كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

250B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 سوپروايزر آموزشي پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري  )1
 تعيين اهداف آموزشي (كوتاه مدت، ميان مدت،  بلندمدت) )2
 تعيين نيازهاي آموزشي (مددجويان/ بيماران، رده هاي مختلف پرسنل پرستاري و پرسنل جديدالورود) با در نظر گرفتن اولويتها )3
تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي موجود (مددجويان/ بيماران، كاركنان،  پرسنل  )4

 جديدالورود)
 تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي آموزشي بخشهاي مرتبط )5
 تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي مرتبط با خدمات مورد نياز مددجويان )6
 تهيه و تنظيم برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامايي )7
 پيشنهاد و تهيه كتب، مجالت، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري )8
تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر جهت گروههاي خاص (گروه كد احياء قلب و ريه، حوادث غيرمترقبه، اورژانسها و كنترل  )9

 عفونت و ...)
 تشكيل كميته آموزش )10
 پيشنهاد تشكيل كالسهاي آموزشي مستمر و مدون برابر برنامه جامع آموزشي واحدهاي ذيربط )11
 ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي )12
 برقراري ارتباط مناسب با كاركنان، تشويق و ايجاد انگيزه در آنان به منظور ارتقاء سطح علمي )13
 همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت استخراج نيازهاي آموزشي )14
 همكاري و مشاركت در آموزش مستمر پرسنل پرستاري )15
 فراهم نمودن تسهيالت آموزشي و تالش در جهت رشد و شكوفايي استعداد كاركنان )16
 تهيه و تنظيم شناسنامه آموزشي جهت كليه كاركنان )17
 آموزش استفاده از تجهيزات جديد و شيوه هاي علمي به هنگام ارائه خدمات پرستاري )18
 همكاري و هماهنگي با سوپر وايزر باليني در امر آموزش )19
 همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان درجهت ارتقاء سطح آموزش )20
 شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثربخش و مؤثر در ارائه خدمات )21

 
151Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 دكتر حميدرضا ابطحي معاون آموزشي مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامه در صفحه بعد
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

251B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 سوپروايزر آموزشي پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

 ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد (به شكل كنفرانس، جزوه ، پمفلت و ...) )22
 همكاري و مشاركت در انجام طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي  )23
 هدايت و آموزش كاركنان: )24

جهت حسابرسي كيفي خدمات 
 ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه خدمات

 605Bارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو / بيمار 
25( 607Bبازديد مستمر و روزانه از بخشها و نظارت بر نحوه عملكرد پرسنل 
26( 608Bهدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط 
27( 609Bآموزش روشهاي جديد و صحيح مراقبتي به كاركنان جهت ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به بيماران 
28( 610Bهدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلمها و پمفلتهاي آموزشي جهت كاركنان و بيماران 
29( 611Bثبت و گزارش كليه فعاليتهاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري 
30( 612Bكنترل و نظارت بر آموزشهاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب 
31( 613Bكنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها 
32( 614B ارزيابي اثربخشي آموزشهاي انجام شده از طريق كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده، بررسي رضايتمندي

 مددجويان، بررسي رضايتمندي كاركنان
33( 615Bكنترل و نظارت بر شركت فعال رد ه هاي مختلف پرستاري در شيفتهاي مختلف در برنامه هاي آموزشي 
34( 616B مشاركت دركميته ارزشيابي مستمر پرسنل 
35( 617Bارائه گزارش عملكرد آموزشي واحد درماني به مسئولين مربوطه 
36( 618Bانجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 

 
 

152Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 دكتر حميدرضا ابطحي معاون آموزشي مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

 كننده تأييد
 وظايف

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان  

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم                                                                                         )1 (شماره فرم
252B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 سوپروايزر باليني پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري  )25
 مشاركت و همكاري درجمع آوري اطالعات پيرامون مركز بهداشتي، درماني، توانبخشي )26
 همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحدهاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين )27
 ارائه پيشنهادات الزم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري )28
 مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان، دانشجويان، بيماران / مددجويان و ... )29
 برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و برنامه ريزي ترخيص بيماران / مددجويان )30
 تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود سرويس دهندگان، سرويس گيرندگان، عملكرد واحدهاي ذيربط )31
 ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط )32
 تشخيص نيازها و مشكالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري (مربوط به كاركنان، بيماران، محيط و ...) و اقدام جهت حل آنها )33
 مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس تواناييها و نيازها در واحدها و شيفتهاي مختلف )34
 ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد )35
 شركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء سطح آگاهي و مهارت خود در جهت ارائه روشهاي مؤثرتر )36
 شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري (آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، نظارت و ارزشيابي، رفاهي، توانبخشي و ...) )37
 شركت در جلسات دفتر پرستاري و طرح نمودن مشكالت بيمارستان و پرسنل و ارائه نظرات و پيشنهادات )38
 تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريتها (تامين نيروي انساني، تجهيزات و امكانات و ...) )39
 هماهنگي با واحد مددكاري بيمارستان در ارجاع  مددجو به خانواده، مركز بهداشتي، درماني، توانبخشي و ... )40
 نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان پرستاري (رعايت مقررات اداري، رعايت ضوابط كاري ، اخالقي و ...) )41
 دريافت گزارش امور بيمارستان از شيفت قبلي به صورت كتبي و شفاهي و ارائه گزارش به مسئول مافوق )42
 نظارت و كنترل بر حضور و غياب پرسنل در شيفتهاي مختلف )43
 بازديد روزانه از كليه قسمتهاي بيمارستان و ارائه گزارش به مسئول مافوق )44
 نقل و انتقال پرسنل برحسب نياز بخشها واستفاده بهينه از نيروي انساني )45
 هدايت و راهنمايي كاركنان جهت ارائه مراقبت با كيفيت مطلوب به بيماران )46
 نظارت و كمك به پذيرش بيماران جهت بستري ، مشاوره و ارجاع به مراكز ديگر و همكاري و هماهنگي با ستاد امداد درمان )47
    نظارت و بازديد مستمر از اورژانس در مورد نحوه پذيرش و اعزام بيماران )48

153Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 بتول طباطبايي مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

   ادامه در صفحه بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

253B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 سوپروايزر باليني پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
نظارت و كنترل بر نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري به بيماران بستري در بخشها به ويژه بيماران بدحال  )49
 تنظيم گزارش اقدامات انجام شده براي بيماران بدحال وارائه گزارش به مسئول مافوق )50
 كنترل و نظارت بر دفاتر ، اوراق پرونده، چارت عالئم حياتي و ... موجود در بخش )51
 برقراري ارتباط مناسب با كادر پرستاري و هدايت و رهبري آنها حين انجام كار )52
 همكاري و نظارت بر عمليات احياء قلبي ، ريوي و ارائه گزارش نتايج حاصله به مسئول مافوق )53
 نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي بهداشتي و نظافت بيمارستان )54
 نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چك ليست و ...) )55
 بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مقام مافوق )56
 هدايت كاركنان در جهت ارتقاء سطح كيفي مراقبتها )57
 ارائه راهنماييهاي الزم به كاركنان، كمك و حمايت از آنها )58
مشاركت و همكاري در جهت تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل: آشناسازي كاركنان جديدالورود با مقررات، خط مشي ها،  )59

 شرح وظايف و ...)
 ثبت حوادث ، وقايع غيرمترقبه ، آمار (بيماران بدحال، پذيرش شده، ترخيصي، فوت شده و ...) و گزارش به مافوق )60
 ارزشيابي مستمر كاركنان بر طبق اوامر عملكردي، رفتارهاي شغلي و اخالقي و گزارش به مافوق )61
همكاري و مشاركت در ارزشيابي اثربخشي خدمات از طريق حسابرسي كيفي، بررسي رضايتمندي مددجويان، بررسي  )62

 رضايتمندي كاركنان
 همكاري و مشاركت در ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزشي بر كيفيت ارائه خدمات پرستاري )63
 همكاري و مشاركت در ارزشيابي برنامه ها و خط مشي هاي مدون، جهت دست يابي به اهداف از پيش تعيين شده )64
 كنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات، داروها و ... )65
 نظارت و كنترل بر نحوه استفاده از تجهيزات پزشكي و نقل و انتقال آنها )66
 همكاري و همراهي با بازرسين ضمن بازديد از بيمارستان )67
 نظارت و كنترل بر ورود  و خروج آمبوالنس از بيمارستان )68
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق )69

 

154Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 بتول طباطبايي مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

254B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
398B2واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني - 

 سرپرستار اتاق عمل پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

1( 620B كسب خط مشي ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه
2( 621Bبررسي وضعيت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكالت مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت 
3( 622Bبرنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي 
4( 623Bتنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف 
5( 624B(تقسيم كار) تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت 
6( 625B برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان  جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت

 به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
7( 626Bبرنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان/ بيماران قبل از عمل 
8( 627Bپيش بيني  نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن 
9( 628Bبرنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت 

10( 629Bبرنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري 
11( 630B تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكالت واحد مربوطه 
12( 631B برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده 
13( 632Bتوجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي 
14( 633Bبرقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها 
15( 634Bايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها 
16( 635Bشركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت 
17( 636Bنظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارج يا داخل مي شود 
 

155Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  كننده وظايفتعيين
مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني 

 كاشان 
  20/3/88 بتول طباطبايي

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامه در صفحة بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

    شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

255B1 -واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت - 
 سرپرستار اتاق عمل پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
18( 637B ،شامل درخواست ها، وقايع غير مترقبه،حوادث،كمبودها)ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط

 نقايص،نيازها .....)
19( 638Bمشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيه برد آموزشي در بخش 
20( 639Bمشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان در واحد مربوطه 
21( 640B مشاركت و همكاري در پژوهشها و تحقيقات كاربردي كاركنان 
22( 641B برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي كاركنان اتاق عمل 
23( 642Bتكميل فرم ارزشيابي مصوب كاركنان  واحد مربوطه 
24( 643Bكنترل حضور و غياب پرسنل  واحد مربوطه 
25( 644B /... ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كاركنان از طريق بررسي رضايت مندي بيماران، همكاران و

 مشاهده/ چك ليست/ و ... 
26( 645Bنظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخالقي كاركنان 
27( 646B .... ارزشيابي و اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، بيماران، خانواده، دانشجويان و 
28( 647Bكنترل و چك پرونده بيمار هنگام انتقال به بخش 
29( 648B كنترل و چك روزانه ترالي احياء 
30( 649Bطي هماهنگي با واحدهاي ذيربط  اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه پرسنل ليست كنترل و تنظيم  
31( 650B مشاركت در كميته هاي بيمارستاني بخصوص كميته سوانح، كميته دارو و درمان و تجهيزات و كميته مرگ و

 مير( بر حسب ضرورت) و اتاق عمل
32( 651Bنظارت بر تكميل فرمهاي  آماري به صورت ماهيانه 
33( 652Bكنترل و نظارت بر تميزي و ضد عفوني كردن دستگاهها و فضاي فيزيكي بخش و كادر خدماتي 
34( 653Bكنترل و نظارت بر نحوه تحويل و انتقال بيمار 
35( 654B آشنايي كامل بهCPR(احيا)  

 
 

 
156Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 بتول طباطبايي مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 ادامه در صفحه بعد



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم
256B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 

 سرپرستار اتاق عمل پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

36( 655B همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از بخشها
37( 656B آشنايي و آگاهي كامل از انواع عملهاي جراحي موجود در بخش، ميزان داروها ، موارد مصرف و عوارض ناشي ازآنها
38( 657B همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل و همكاري در فراهم آوردن امكانات

آموزشي موردنياز 
39( 658B شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم گيريهاي كاركنان 
40( 659Bكنترل و نظارت بر نحوه تحويل گرفتن بيمار و پرونده و ترتيب انجام عملهاي جراحي بر حسب اولويت 
41( 660Bكنترل و نظارت بر نظافت و ضدعفوني دستگاهها و فضاي فيزيكي اتاق عمل وكادر خدمات 
42( 661Bسنجيدن نيازها و پيش بيني وسايل و داروهاي ضروري 
43( 662B  نظارت برwashingاتاق عمل  
44( 663B نظارت بر عملكرد پرسنل واحدCSR و بررسي و كنترل شستشو و استريليته وسايل ، شستن دستها، نحوه بازكردن 

 وسايل استريل و استفاده صحيح از گان وماسك و ...
45( 664B) نظارت بر رعايت نكات الزم در مورد كيسهايcase عفوني و كنترل نظافت و ضد عفوني كردن اتاق عمل و (

 وسايل بعد از اتمام عملهاي عفوني
46( 665B نظارت بر تكميل فرم پاتولوژي و ارسال نمونه هاي پاتولوژي به آزمايشگاه مربوطه 
47( 666Bتحويل و تحول داروهاي مخدر در اتاق عمل 
48( 667Bنظارت و كنترل بر كاركرد صحيح اتوكالو 
49( 668B نظارت وكنترل نحوهpacking و پيچيدن وسايل و ستهاي اتاق عمل در واحد CSR  
50( 669B آموزش پرسنل شاغل درCSR 
51( 670Bكنترل نتايج كشتهاي اتاق عمل و اخذ تصميمات الزم در مواردمشكوك 
52( 671Bآگاهي و آشنايي كامل به عملكرد پرسنل اسكراب و سيركولر 
53( 672Bبرقراري ارتباط حسنه بين تيم جراحي و پرسنل اتاق عمل 
54( 673Bبرقراري ارتباط با پرشكان جراح و مسئولين بخشها جهت تنظيم برنامه اتاق عمل 
55( 674B انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
157Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 بتول طباطبايي مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

   



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
 استخدامي كشور  سازمان امور اداري و 2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

257B1 -بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت /  
399B2 متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 

 مسئول فني واحد داروخانه پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 

كسب خط مشي ودستورالعمل هاي الزم از سرپرست مربوطه  -1
 بررسي وضعيت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكالت مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت -2
 برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي -3
 تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف -4
 تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار) -5
برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان  جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به  -6

 واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
 برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش -7
 تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكالت واحد مربوطه  -8
 برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده  -9
 توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي -10
 برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها -11
 ايجاد هماهنگي و همكاري بين كاركنان واحد داروخانه با ساير واحدها -12
 شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت -13
 ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط(شامل درخواست ها، وقايع غير مترقبه،حوادث،كمبودها، نقايص،نيازها ...) -14

 مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ... كاركنان و تهيه برد آموزشي در بخش -15
 تكميل فرم ارزشيابي مصوب كاركنان واحد مربوطه -16
 كنترل حضور و غياب پرسنل واحد مربوطه -17
 ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كاركنان  از طريق بررسي رضايت مندي بيماران، همكاران و .../ مشاهده/ چك ليست/ و ...  -18
 نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخالقي كاركنان -19
 كنترل و تنظيم اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه پرسنل -20

 
 

158Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه   واحد تشكيالتمسئول

 ادامه در صفحة بعد
  



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234 فرم        )1 (شماره فرم

258B1 -متيني- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2  / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشانوزارت 
 مسئول فني واحد داروخانه پست / شغل: عنوان- 4  خدمت: كاشانجغرافيايي- محل 3
  پست / شغل: شماره- 6  موقت  / مستمر ثابت - نوع پست / شغل: 5
  الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:فوق UپستU وظايف- 7

 شغل              
 مشاركت در كميته دارو و تجهيزات بيمارستان -21
 نظارت بر تكميل فرمهاي  آماري ماهيانه در واحد مربوطه -22
 كنترل و نظارت بر تميزي و ضد عفوني كردن فضاي فيزيكي واحد مربوطه -23
 آموزش در خصوص نحوه مصرف و عوارض دارويي به مراجعين سرپايي -24
 نظارت بر حضور فيزيكي پرسنل طبق برنامه تنظيمي و تقسيم كار در واحد مربوطه -25
 تنظيم ليست برنامه ماهيانه پرسنلي درسه شيفت كاري -26

- 322B همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از واحدمربوطه
28- 323B آشنايي و آگاهي كامل از بيماريهاي موجود در بخشهاي بيمارستان، ميزان داروها ، موارد مصرف و عوارض ناشي ازآنها
29- 324Bآموزشي پرسنل وهمكاري در فراهم آوردن امكانات آموزشي  باسوپروايزرآموزشي درزمينه شناخت نيازهاي همكاري

موردنياز 
30- 325B شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم گيريهاي امور مربوط به واحد داروخانه بيمارستان برحسب نياز 
31- 326B مطالعه و بررسي ثبات شكل دارويي با گذشت زمان 
32- 327Bمطالعه و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتهاي مربوط به امور دارو و تهيه طرح ها و پيشنهادات اصالحي 
33- 328Bشركت در كميته دارو و تجهيزات و ارائه نظرهاي مشورتي در صورت لزوم 
34- 329B نظارت و كنترل درخواست دارويي درمانگاهها و بخشها و تخصيص داروي موردنياز و تحويل دارو با توجه به سهميه

 هريك از واحدهاي مربوطه
35- 330Bنظارت و كنترل دارو و تجهيزات ارسالي به واحدها و قسمتهاي مربوطه 
36- 331B نظارت بر امور فني و اداري داروخانه از طريق سركشيهاي مرتب به آن و كوشش در برطرف كردن نيازهاي آن و

 راهنمايي مسئولين مربوط در انجام وظايف محوله
37- 332Bنظارت بر نحوه نگهداري انواع دارو در انبارها از نظر تاريخ مصرف و فساد آنها 
38- 333Bتهيه دارو و لوازم درخواستي از انبار دارو و تجهيزات 
39- 334Bنظارت و كنترل فاكتورهاي خريد دارو از انبار دارو و تجهيزات دانشگاه 
40- 335Bاعالم اعتبار مالي موردنياز جهت تامين دارو و تجهيزات 
41- 336B... تامين احتياجات واحد در رابطه با امور پرسنلي، وسايل كار و امور فني و 
42- 337Bشركت در سمينارهاي مربوط به دارو 
43- 338Bانجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 

 
159Bنسخه امضاء تاريخ خانوادگي و نام نام سازماني پست عنوان مربوطه مسئولين: 

  20/3/88 زهرا بني آدميان مدير مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد

 واحد مسئول
 تشكيالت

  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 



 
 ايران اسالمي جمهوري

  شرح وظايف پست سازمانيفرم
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور2) ت 74-4 (234     فرم    )1فرم شماره (

259B1وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان - 
- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني 2

 متيني
 - عنوان پست / شغل: مسئول شيفت بخش4 - محل جغرافيايي خدمت: كاشان3
- شماره پست / شغل:  6 موقت   ثابت / مستمر - نوع پست / شغل: 5
 فوق الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد: UپستU- وظايف 7

              شغل 
 

سرپرستي و نظارت مستمر بر حسن اجراي اقدامات مراقبتي توسط ساير اعضاء  گروه پرستاري  -1

 كنترل و نظارت بر انجام نظافت بخش -2

 كنترل و نظارت بر انجام اقدامات خاص پرستاري -3

 كنترل و تحويل وسايل و تجهيزات پزشكي بخش مربوطه -4

 مشاركت و همكاري در انجام احياء  -5

 كنترل و چك ترالي احياء -6

 كنترل و نظارت بر روند اقدامات درماني پرسنل شيفت مربوطه -7

 كنترل و چك داروهاي مورد نياز و اطالع به سوپروايزر يا مسئول داروخانه جهت تهيه آن -8

 كنترل ورود و خروج همراهان و افراد متفرقه به بخش  -9

 كنترل بر تقسيم كار پرسنل شيفت -10

 كنترل بر پذيرش بيماران بد حال و  انجام اقدمات ايزوالسيون -11

 در صورت تغيير رژيم غذايي بيماران اطالع به آشپزخانه جهت آماده نمودن رژيم غذايي خاص -12

 كنترل و نظارت بر پذيرش و ترخيص و انتقال بيماران -13

 پيگيري امور پاراكلينيكي و مشاوره بيماران -14

 تحويل باليني بخش به سوپروايزر كشيك -15

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق -16

 
160Bنسخه: امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئولين مربوطه 

  20/3/88 بتول طباطبايي مدير خدمات پرستاري مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان   كننده وظايفتعيين

  20/3/88 دكتر حسن فرجي پور رئيس مركز پزشكي آموزشي درماني متيني كاشان    كننده وظايفتأييد
 واحد مسئول

 تشكيالت
  20/3/88 سيدمحمد بهشتي مدير تشكيالت آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 
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	25- بررسي بيمار از نظر سيستم قلبي عروقي شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمايشگاهي، آنزيمهاي قلبي، كنترل انجام آزمايشات تشخيصي تهاجمي و غيرتهاجمي، كمك به بيمار و پزشك در انجام تستها، مانيتورينگ قلبي و هموديناميك بيمار و گزارش موارد غيرطبيعي به پزشك مربوطه
	26- بررسي سيستم تنفسي و گزارش موارد غير طبيعي
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	52- اقدامات ضروري در جهت تسكين درد بيمار با توجه به داروهاي تجويز شده طبق دستور پزشك معالج و ساير تدابير پرستاري
	53- انجام پيگيريهاي مربوط به بيمار در همان شيفت كاري
	54- انجام اقدامات مناسب جهت پيشگيري از بروز خطاها در دارودرماني
	55- آموزش به بيمار و خانواده جهت مراقبت از خود بعد از انجام عمل جراحي و هنگام ترخيص در مورد مراقبت و اقدامات لازم در منزل
	56- نظارت و انجام مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از عمل
	  57- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	1ـ دريافت دستور و برنامه تقسيم كار از سرپرستار اتاق عمل
	2ـ اطمينان يافتن از سالم بودن و كارآيي دستگاهها و تجهيزات بيهوشي قبل از شروع هر شيفت كاري (شامل دستگاههاي بيهوشي، ساكشن، مانيتورينگ، پالس اكسيمتر و ...) و گزارش هرگونه نقصي يا خرابي به سرپرستار
	3ـ اطلاع از داروهاي موردنياز و امكانات بيهوشي موجود و گزارش مواد ناكافي و يا كمبودها
	4ـ آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضد عفوني و كاربرد آن
	5ـ آماده نمودن كليه دستگاهها و لوازم موردنياز بيهوشي بر طبق ليست عمل جراحي
	6ـ كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي موردنياز (ماننده اجازه عمل، آزمايشات ضروري، نوار قلب، مشاوره، آماده بودن خون، ناشتا بودن، نداشتن دندان مصنوعي و پروتز و ...)
	اقدامات و تدابير قبل از بيهوشي بيمار :
	7ـ كنترل و آمادگي قبل از عمل، كنترل نام بيمار با پرونده ، ليست عمل ، دستبند و مشخصات، هدايت بيمار به تخت عمل، همراهي بيمار از ابتدا تا انتهاي عمل، دادن توضيحات در مورد بیهوشي، كنترل علايم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي، رگگيري، ثابت نمودن سر بيمار، در اختيار گذاردن داروها و لوازم مورد نياز بيهوشي جهت پرهيز از استفاده به جاي يكديگر،  اجراي دستورات و همكاري با پزشك، ثبت دقيق كليه موارد در فرم مربوطه
	 اقدامات و تدابير بعد از بيهوشي بيمار:
	8ـ كمك و همكاري با پزشك در به هوش آوردن بيمار، كنترل علايم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي، كنترل بيمار از نظر بازگشت عكس العملها و رفلكسها و  ورود به مرحله هوشياري، محافظت از سر و اندام تنفسي فوقاني در حين انتقال بيمار از تخت عمل به پرانكارد، كمك به حفظ پوزيشن و پوشش بيمار در انتقال به ريكاوري
	9ـ همراهي بيمار تا ريكاوري و انتقال بيمار به ريكاوري و تحويل باليني بيمار بيهوش و مراقبت در بيدار نمودن و ارائه گزارش مكتوب آخرين وضعيت بيمار (علايم حياتي، سطح هوشياري، رفلكسها، رنگ پوست، خونريزي و ...) به مسئول ريكاوري و كنترل علايم حياتي بيمار در ريكاوري و تحويل با هوشياري كامل در زمان ترخيص از ريكاوري و تحويل بيمار به پرسنل بخش
	10ـ تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از قبل از بيهوشي تا پايان عمل ثبت گرديده است.
	11ـ آماده نمودن و ضدعفوني كليه وسايل مربوط به بيهوشي جهت استفاده مجدد
	12ـ همكاري در اجراي برنامههاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان تحت نظر مسئول مربوطه



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	13ـ مشورت با پزشک متخصص  بيهوشي و تصميمگيري در مورد ميزان مايعات و خون موردنياز بيمار
	14ـ لولهگذاري و احياء قلبي – ريوي در بخشهاي مراقبتهاي ويژه و بخشهاي موردنياز
	15ـ بررسي بيمار از نظر احتياج به دستگاه تنفس مصنوعي همچنين بررسي وضعيت بيمار از نظر گازهاي خوني در بخشهاي مراقبتهاي ويژه
	16ـ مشورت با پزشک متخصص  بيهوشي و تصميمگيري در مورد نوع بيهوشي (عمومي، ناحيهاي) با توجه به وضعيت بيمار و نتايج آزمايشات بعمل آمده
	17ـ كنترل داروهاي مخدر و بيهوشي موجود و داروهاي مصرف شده و ثبت آن در پرونده
	18ـ كنترل داروهاي استوك بخش و ترالي اورژانس از نظر تعداد ،نوع و تاريخ انقضاء به نحو مطلوب
	19ـ آماده نمودن لوازم ترالي بيهوشي جهت عملهاي بعد
	20ـ اطمينان يافتن از صحت كار لارنگوسكوپها 
	21ـ آگاه نمودن بيمار از مراحل بيهوشي و ارائه مراقبتهاي جسمي و روحي
	22ـ تلاش هرچه بيشتر در جهت افزايش ايمني بيمار (بالابردن نردههاي كنار برانكارد، دادن وضعيت صحيح به بيمار و ...) 
	23ـ آشنايي و آگاهي كامل با تكنيكهاي نوين كاري و داروهاي بيهوشي
	24ـ همكاري نمودن با ساير اعضاء تيم بيهوشي اتاق عمل
	25ـ همكاري و كمك در نظارت بر وسايل بيهوشي بهد از عمل، در پايان روز و به طور هفتگي
	26ـ كسب آمادگي لازم و سرعت عمل در شرايط اورژانس
	27ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	1- دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه
	2- اطمينان يافتن از سالم بودن و كارآيي دستگاهها و تجهيزات موردنياز جهت عمل جراحي قبل از شروع عمل (شامل: ساكشن، دستگاه الكتروكوتر، چراغ سيالتيك و ...) وگزارش هرگونه نقص يا خرابي
	3- اطلاع از وجود لوازم و امكانات موردنياز اعمال جراحي و گزارش موارد ناكافي، كمبودها و نقايص
	4- آشنايي باروشهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و بكارگيري آنها
	5- كنترل اطاق عمل از نظر نور كافي، سيستم برقرساني، درجه حرارت، رطوبت، پاكيزگي،ايمني
	6- آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل جراحي لازم بر طبق ليست عمل جراحي
	7- كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكی موردنياز (مانند اجازه عمل، آمادگيهاي عمل، داروهاي قبل از عمل، عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيورآلات و ...)
	8- كنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بستههاي وسايل
	9- شرح وظايف پرستار سيركولر
	 برقراري ارتباط با بيمار
	 كنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي
	 كتنرل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات
	 هدايت بيمار به تخت عمل و قراردادن بيمار بر روي تخت به نحوي كه هيچ گونه صدمهاي به وي وارد نگردد و پوشش او حفظ شود.
	 تنظيم تخت جراحي و چراغها برحسب نوع و ناحيه عمل 
	 قرار دادن كليه دستگاهها و تجهيزات  در اطراف تخت جراحي بر طبق قابليت دسترسي و نياز
	 حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفافات و وضعيت بيمار
	 كمك به پرستاري اسكراب و جراحان در پوشيدن گان، دستكش و غيره
	 بازنمودن پوششهاي اوليه بستههاي استريل و نخها و ساير وسايل و در اختيار گذاردن آنها
	 پرپ منطقه عمل (با توجه به همگن بودن جنسيت) 



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	 شمارش و ثبت نخ، گاز، لنگاز، درن و ... به همراه تيم جراحي و جمعآوري آنها پس از استفاده
	 كنترل رعايت نكات استريل در حين عمل
	 پيش بيني نيازمنديهاي گروه جراحي و آماده نمودن آنها
	 توجه و تشخيص تغيير در وضعيت بيمار، گزارش به تيم و تامين نياز وضعيت جديد در جهت اصلاح تغيير بوجود آمده
	 نگهداري و جمعآوري نمونه بر طبق سياست بيمارستان و ثبت مشخصات بر روي ظرف حاوي نمونه و گزارشات مربوط به آن و فرستادن آن به آزمايشگاه طبق دستورالعمل و دريافت رسيد
	 ثبت و كنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحي مانند زمان تورنيكت 
	 كمك در پانسمان محل جراحي
	 برداشتن پوششها و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري
	 تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده بود.
	 خارج نمودن وسايل مربوط به عمل جراحي قبلي و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي
	10- شرح وظايف پرستار اسكراب
	 شستن دست بر طبق دستور العمل
	 پوشيدن گان و دستكش استريل
	 پوشاندن ميزها با پوشش استريل و قراردادن وسايل و لوازم به شكل استريل بر روي آنها شامل وسايل جراحي، نخ، درنها، گاز و ...
	 شمارش و كنترل كليه وسايل و لوازم مصرف شده (گاز ، پنس، قيچي، سوزن، نخ، درنها و ...) در شروع و در طول عمل و پايان عمل به همراه فرد سيركولر
	 كنترل لوازم جراحي درون ستهاي جراحي قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحي
	 كمك در شستن نهايي پوست بيمار (درپ) و پوشاندن بيمار با پوششهاي استريل



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	 نظارت بر رعايت نكات استريل توسط تيم جراحي در طول عمل
	 كمك به پانسمان محل عمل 
	 برداشتن پوششهاي استريل و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري
	 گزارش كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصل به بيمار به مسئول ريكاوري
	 تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده است 
	 جمعآوري وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مركز استريليزاسيون برحسب سياست بيمارستان
	 همكاري در اجراي برنامههاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان 
	11- رعايت حريم بيمار در اتاق عمل و هنگام تحويل وي به بخش
	12-  همكاري جهت افزايش ايمني اتاق عمل براي بيمار و ساير اعضاء تيم جراحي
	13-  همكاري و كنترل در شستشو ، نظافت  و ضدعفوني اتاق عمل قبل و بعد از عمل ، در پايان روز و به صورت هفتگي
	14-  داشتن سرعت عمل و آمادگي براي مساعدت به موقع در شرايط اورژانس
	15-  ارائه گزارش به مسئول مافوق در مورد اقدامات انجام شده
	16-  انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	1- همكاري و ارائه اقدامات اصولي به منظور جلوگيري از گسترش عفونتهاي اتاق عمل
	2- همكاري درشمارش وسايل جراحي هنگام تحويل وسايل
	3- نظارت و همكاري بر نحوه نشستن ستها بعد از پايان عمل جراحي به خصوص ستهاي ظريف
	4- آشنايي و  شناخت وسايل داخل ستهاي اعمال جراحي
	5- ذخيره نمودن وسایل استريل حداقل براي مدت 48 ساعت در بيمارستان (استوك)
	6- Packing (بستهبندي) ستها براساس ليست اتاق عمل
	7- چيدمان صحيح و نصب برچسب بر روي ستها
	8- تحويل و تحول وسايل و ستها پس از خشك شدن كامل و استريليزاسيون از دريچه مخصوص
	9- آشنايي كامل با اصول ضدعفوني و بكاربردن مواد ضدعفوني كننده
	10- آشنايي كامل با نحوه كاركرد دستگاه اتوكلاو و فور
	11- جلوگيري از ورود افراد متقرفه به مركز CSR
	12- رعايت بهداشت فردي (پوشيدن دستكش،ماسك ، كلاه و ...)
	13- داشتن آگاهي از تفكيك وسايل و ستهاي قابل استريل باحرارت خشك و حرارت مرطوب
	14- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	1. شناخت منابع عفونتهاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
	2. به كارگيري نتايج پژوهشها و مطالعات جديد در انجام مراقبتها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني
	3. همكاري در توسعه و اجراي برنامههاي آموزشي براي پرستاران، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت
	4. شركت در جلسات و دورههاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي پرستاران و ساير گروهها برگزار ميشود.
	5. تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دورهاي براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.
	6. ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونتهاي خطرناك و ارائه راهكارهاي مناسب به كميته
	7. افزايش سطح آگاهي كاركنان بيمارستان از طريق انواع آموزشهاي موردنياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت
	8. بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علايم باليني
	9. تنظيم و تكميل چكليستهاي مربوطه به بهداشت فردي كاركنان
	10. پيگيري تشكيل كميته كنترل عفونت بيمارستان ماهيانه حداكثر  در 2 ماه
	11. نظارت بر اجراي مقررات يا ارزيابي و ارزشيابي اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و كنترل روشهاي استاندارد ضدعفوني و گزارش نتايج به كميته مزبور
	12. كنترل روشهاي مراقبتهاي باليني بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيبپذير براساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت
	13. برنامهريزي جهت انجام كشتهاي دورهاي و راندومي (تصادفي) در واحدهاي بيمارستان
	14. بررسي پرونده بيماران در بخشها و گزارشهاي آزمايشگاهي و تهيه گزارش از عفونتهاي بيمارستاني براي ارائه به گروه كنترل عفونت
	15.  نمونه برداری از موارد عفونی نظیر چرک ، زخمهای جراحی ، ادرار و .... و همکاری با آزمایشگاه



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	16. تهيه گزارش از موارد عفوني كادر پرستاري – آشپزخانه، نظافت و غيره در همكاري با بخش بهداشت بيمارستان
	17. ترتيب جلساتي به منظور بحث و گفتگو با پرستاران درباره عفونت و كنترل آنها دادن اطلاعات و آشنا كردن بيشتر آنها با عفونت
	18. تهيه گزارش از موارد عفوني در بين كاركنان و بيماران بيمارستان
	19. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماريهاي عفوني باتوجه به خط مشيهاي كميته و امكانات موجود
	20. آموزش نحوه مراقبت از بيماران ايزوله به كادر پرستاري بيمارستان
	21. همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزيابي و بروز عفونت درهمه گيريهاي بيمارستاني
	22. كمك به كنترل عفونت بيمارستان به منظور برنامهريزي و تعيين خط مشي در جهت كنترل
	23. تهيه و ارائه اطلاعات تخصصي پرستاري در زمينه شناسايي، پيشگيري، مانيتورينگ و كنترل عفونت در داخل بيمارستان
	24. نظارت و مراقبت ، تحقيق و بررسي و  كنترل عفونت در بيمارستان
	25. ارائه توصيههايي به بخشهاي مختلف، مشاركت در امر تهيه گزارشات مرتبط با سرويسهاي مختلف و نيز تهيه استانداردهاي كيفي 
	26.  شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعملهاي اجرايي
	27. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني


	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	1- دريافت دستور و برنامه تقسيم كار از سرپرستار اتاق عمل
	2- اطمينان يافتن از سالم بودن و كارآيي دستگاهها و تجهيزات بيهوشي قبل از شروع هر شيفت كاري (شامل دستگاههاي بيهوشي، ساكشن، مانيتورينگ، پالس اكسيمتر و ...) و گزارش هرگونه نقصي يا خرابي به سرپرستار
	3- اطلاع از داروهاي موردنياز و امكانات بيهوشي موجود و گزارش مواد ناكافي و يا كمبودها
	4- آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضد عفوني و كاربرد آن
	5- آماده نمودن كليه دستگاهها و لوازم موردنياز بيهوشي بر طبق ليست عمل جراحي
	6- كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي موردنياز (ماننده اجازه عمل، آزمايشات ضروري، نوار قلب، مشاوره، آماده بودن خون، ناشتا بودن، نداشتن دندان مصنوعي و پروتز و ...)
	7- اقدامات و تدابير قبل از بيهوشي بيمار :
	كنترل و آمادگي قبل از عمل، كنترل نام بيمار با پرونده، ليست عمل ، دستبند و مشخصات، هدايت بيمار به تخت عمل، همراهي بيمار از ابتدا تا انتهاي عمل، دادن توضيحات در مورد بیهوشي، كنترل علايم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي، رگگيري، ثابت نمودن سر بيمار، در اختيار گذاردن داروها و لوازم مورد نياز بيهوشي جهت پرهيز از استفاده به جاي يكديگر،  اجراي دستورات و همكاري با پزشك، ثبت دقيق كليه موارد در فرم مربوطه
	8- اقدامات و تدابير بعد از بيهوشي بيمار:
	كمك و همكاري با پزشك در به هوش آوردن بيمار، كنترل علايم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي، كنترل بيمار از نظر بازگشت عكس العملها و رفلكسها و  ورود به مرحله هوشياري، محافظت از سر و اندام تنفسي فوقاني در حين انتقال بيمار از تخت عمل به برانكارد، كمك به حفظ پوزيشن و پوشش بيمار در انتقال به ريكاوري
	9- همراهي بيمار تا ريكاوري و انتقال بيمار به ريكاوري و تحويل باليني بيمار بيهوش و مراقبت در بيدار نمودن و ارائه گزارش مكتوب آخرين وضعيت بيمار (علايم حياتي، سطح هوشياري، رفلكسها، رنگ پوست، خونريزي و ...) به مسئول ريكاوري و كنترل علايم حياتي بيمار در ريكاوري و تحويل با هوشياري كامل در زمان ترخيص از ريكاوري و تحويل بيمار به پرسنل بخش


	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	10- تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از قبل از بيهوشي تا پايان عمل ثبت گرديده است.
	11- آماده نمودن و ضدعفوني كليه وسايل مربوط به بيهوشي جهت استفاده مجدد
	12- همكاري در اجراي برنامههاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان تحت نظر مسئول مربوطه
	13- مشورت با پزشک متخصص  بيهوشي و تصميمگيري در مورد ميزان مايعات و خون موردنياز بيمار
	14- لولهگذاري و احياء قلبي – ريوي در بخشهاي مراقبتهاي ويژه و بخشهاي موردنياز
	15- بررسي بيمار از نظر احتياج به دستگاه تنفس مصنوعي همچنين بررسي وضعيت بيمار از نظر گازهاي خوني در بخشهاي مراقبتهاي ويژه
	16- مشورت با پزشک متخصص  بيهوشي و تصميمگيري در مورد نوع بيهوشي (عمومي، ناحيهاي) با توجه به وضعيت بيمار و نتايج آزمايشات بعمل آمده
	17- كنترل داروهاي مخدر و بيهوشي موجود و داروهاي مصرف شده و ثبت آن در پرونده
	18- كنترل داروهاي استوك بخش و ترالي اورژانس از نظر تعداد ،نوع و تاريخ انقضاء به نحو مطلوب
	19- آماده نمودن لوازم ترالي بيهوشي جهت عملهاي بعد
	20- اطمينان يافتن از صحت كار لارنگوسكوپها 
	21- آگاه نمودن بيمار از مراحل بيهوشي و ارائه مراقبتهاي جسمي و روحي
	22- تلاش هرچه بيشتر در جهت افزايش ايمني بيمار (بالابردن نردههاي كنار برانكارد، دادن وضعيت صحيح به بيمار و ...) 
	23- آشنايي و آگاهي كامل با تكنيكهاي نوين كاري و داروهاي بيهوشي
	24- همكاري نمودن با ساير اعضاء تيم بيهوشي اتاق عمل
	25- همكاري و كمك در نظارت بر وسايل بيهوشي بهد از عمل، در پايان روز و به طور هفتگي
	26- كسب آمادگي لازم و سرعت عمل در شرايط اورژانس
	27-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	2) بررسي وضعيت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت
	4) تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف
	5) تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار)
	6) برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار،در هر شيفت بر بالين بيمار
	7) برنامه ريزي جهت آگاهسازي كاركنان  جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل   نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
	8) برنامه ريزي جهت آموزش به خانواده و ...
	9) پيش بيني  نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن
	10) برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت
	11) برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري
	12) تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه 
	13) برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده 
	14) توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
	15) برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها
	16) ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها
	17) شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت
	18) نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارج يا داخل ميشود


	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان

	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	38- همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از بخشها
	39- آشنايي و آگاهي كامل از بيماريهاي موجود در بخش، ميزان داروها ،موارد مصرف و عوارض ناشي ازآنها
	40-همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل و همكاري در فراهم آوردن امكانات آموزشي موردنياز
	41-شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم گيريهاي پرستاري ، برنامه ريزي جهت آموزش به بيماران در هنگام ترخيص
	42-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق


	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني


	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان

	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	1. كسب خط مشي ودستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه


	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان

	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	1- برنامهريزي در زمينههاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات به بيماران
	2- برنامهريزي ماهيانه دفتر پرستاري و نظارت بر برنامهريزي ماهيانه پرسنل پرستاري بخشه
	3- جمعآوري برنامههاي كشيك كليه كاركنان بيمارستان در دفتر پرستاري
	4- شركت فعال در نهادهاي سياستگذاري و كميتههاي درون سازماني و پيگيري موارد پرستاري مطرح شده در كميتهها


	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان

	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان

	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان

	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان

	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	a. ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو / بيمار
	25) بازديد مستمر و روزانه از بخشها و نظارت بر نحوه عملكرد پرسنل
	26) هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
	27) آموزش روشهاي جديد و صحيح مراقبتي به كاركنان جهت ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به بيماران
	28) هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلمها و پمفلتهاي آموزشي جهت كاركنان و بيماران
	29) ثبت و گزارش كليه فعاليتهاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
	30) كنترل و نظارت بر آموزشهاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
	31) كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
	32) ارزيابي اثربخشي آموزشهاي انجام شده از طريق كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده، بررسي رضايتمندي مددجويان، بررسي رضايتمندي كاركنان
	33) كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري در شيفتهاي مختلف در برنامه هاي آموزشي
	34) مشاركت دركميته ارزشيابي مستمر پرسنل 
	35) ارائه گزارش عملكرد آموزشي واحد درماني به مسئولين مربوطه
	36) انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق



	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان

	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان

	مسئولين مربوطه
	1- وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
	2- واحد سازماني: مركز پزشكي آموزشي درماني متيني
	1) كسب خط مشي ودستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه
	2) بررسي وضعيت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت
	3) برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي
	4) تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف
	5) تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار)
	6) برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان  جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
	7) برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان/ بيماران قبل از عمل
	8) پيش بيني  نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن
	9) برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت
	10) برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري
	11) تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه 
	12) برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده 
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	27) ارزشيابي و اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، بيماران، خانواده، دانشجويان و .... 
	28) كنترل و چك پرونده بيمار هنگام انتقال به بخش
	29) كنترل و چك روزانه ترالي احياء 
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	18-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق


	مسئولين مربوطه
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