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 کبرکردىبی فبز آمبدگی





 شرح کبرکرد

در دو گروه راهبردی و عملیاتی تقسیم می شود و هماهنگی 

بخشی موضوعیت وبرون هر یک خود در دو نوع درون 

 .دارند

 





 ًظبیف ًاحد مسئٌلشرح 

 و عمومی کارکرد هر ازای به ذینفعان شناخت و تحلیل•

 اختصاصی

 تعیین و اختصاصی و عمومی کارکرد هر فرآیندهای تحلیل•

 آن اساس بر ذینفع هر از دانشگاه یا وزارت انتظارات و نقش

 ذینفعان بین هماهنگی جلسات برگزاری•

 همکاری نامه تفاهم تدوین•

 آن بازبینی و نامه تفاهم مفاد مداوم پایش•



 شرح ًظبیف ًاحدىبی ىمکبر

 کارکرد هر ازای به ذینفعان شناخت و تحلیل در مشارکت•
 اختصاصی و عمومی

 و عمومی کارکرد هر فرآیندهای تحلیل در مشارکت•
 اساس بر ذینفع هر از وانتظارات نقش تعیین و اختصاصی

 آن

 ذینفعان بین هماهنگی جلسات در شرکت•

 همکاری های نامه تفاهم تدوین در مشارکت•

 آن بازبینی و نامه تفاهم مفاد مداوم پایش در مشارکت•





 (P2)کبرکرد ارزیببی ایمنی ً خطر 

HSI 
PHSI 



 شرح كبركرد

 را مركز يا جامعه يك كه مخاطراتي ، خطر ارزيابي در•

 و آنها وقوع احتمال . شوند مي شناسايي كند مي تهديد

 .شود مي برآورد حاصله خسارت ميزان

 آسيب سطح ، مخاطره شدت با متناسب خسارت ميزان•

 . باشد مي خدمت ارائه سامانه يا جامعه آمادگي و پذيري

 مشخص را اقدامات اولويت تواند مي خطر بندي اولويت•

 . نمايد



 شرح وظبيف واحد مسئول

اجراي ارزيابي خطر تسهيالت بهداشتي درماني بطور •

 ساالنه

 جمع آوري و تحليل داده هاي ارزيابي خطر•

 تدوين و گزارش ارزيابي خطر•



 شرح وظبيف واحد همكبر

مشاركت در اجراي ارزيابي خطر تسهيالت بهداشتي •

 درماني بطور ساالنه

 مشاركت در جمع آوري و تحليل داده هاي ارزيابي خطر•

 مشاركت در تدوين و گزارش ارزيابي خطر•

 

 



 EOP (P3)کبرکرد تدًین 



 شرح كبركرد

•EOP شده تدوين كاركرد اين اجراي راستاي در حاضر 

  . شود مي بازبيني (ماه مهر) ساالنه بصورت و است

 تمرين و قبل سال حوادث آموخته درس اساس بر بازبيني•

 . شود مي انجام شده برگزار هاي



 شرح وظبيف واحد مسئول

 ثبت سيستماتيك درس آموخته حوادث و تمرين ها•

 2برگزاري كارگاه درس آموخته حوادث مهم حداكثر طي •

 ماه بعد از اتمام عمليات پاسخ

  EOPبازبيني •



 شرح وظبيف واحد همكبر

 مشاركت درثبت سيستماتيك درس آموخته حوادث و تمرين ها•

مشاركت در برگزاري كارگاه درس آموخته حوادث مهم  •

 ماه بعد از اتمام عمليات پاسخ 2حداكثر طي 

   EOPمشاركت در بازبيني •

 

 



 



 (P4)کبرکرد ذخیره سبزی لٌازم ً تجيیسات 



 شرح کبرکرد

 ارايه برای که پشتيبانی و فنی تجهيزات و لوازم است الزم•

 آمادگی فاز در ،باشند می استفاده مورد پاسخ فاز در خدمات

 .شوند کنترل زمانبندی برنامه اساس بر و شوند ذخيره



 شرح ًظبیف ًاحد مسئٌل

 فهرست لوازم و ملزومات مورد نیازتهیه 

 پروتکل مربوطهتدوین 

 سازی لوازم و ملزوماتذخیره 

 ذخایردوره ای کنترل  



 شرح ًظبیف ًاحدىبی ىمکبر

 مشارکت در تهیه فهرست لوازم و ملزومات مورد نیاز

 مشارکت در ذخیره سازی لوازم و ملزومات

 مشارکت در کنترل دوره ای ذخایر

 



 (P5)کبرکرد آمٌزش پرسنل 



 شرح کبرکرد

 آموزش، .هستند کارکنان و مديران کارکرد، اين هدف گروه•

 کارکنان و مديران مهارت و دانش ارتقای در مهم راهبردی

 .است باليا مديريت فرآيندهای ارتقای منظور به

 اجزای بايد باليا مديريت حوزه کارکنان و مديران کليه •
 .ببينند آموزش بخوبی را EOP اين مختلف



 مسئٌلشرح ًظبیف ًاحد 

 بالياتدوين ماتريس آموزشی مديريت • 

 تدوين برنامه زمانبندی آموزشی• 

 ارزشيابی اثربخشی آموزش ها• 

 تدوين گزارش ساليانه• 



 ىمکبرشرح ًظبیف ًاحدىبی 

زمانبندی و اجرای برنامه های آموزشی بر اساس ماتريس • 

 آموزشی مديريت باليا

 ارزشيابی اثربخشی آموزش ها• 

 تدوين گزارش ساليانه• 



 گروه هدف و سطح آموزش هب

 گروه هدف سطح آموزش گروه كاركرد

 كاركنان يك واحد تخصصي كليه كاركنان مديران مياني مديران ارشد

كاركرد هاي 

 آمادگي

 √ √ √ پايه

 √ تخصصي

كاركردهاي 

 مديريتي پاسخ

 √ √ √ پايه

 √ تخصصي

كاركردهاي 

اختصاصي 

 پاسخ

 √ √ پايه

 √ تخصصي





 (P6)تمرین پرسنل کبرکرد 



 شرح کبرکرد

 يا تمرين .هستند کارکنان و مديران کارکرد، اين هدف گروه •

 مهارت و دانش ارتقای در مهم راهبردی مانور، همان

  مديريت فرآيندهای ارتقای منظور به کارکنان و مديران

 و مديران کليه .است شده تدوين های برنامه ارزيابی و باليا
 EOP اين مختلف اجزای بايد باليا مديريت حوزه کارکنان

 .نمايند تمرين بخوبی را



 انواع تمرين

 (حداقل سالي دو بار )تمرين دورميزي •

 تمرين عملياتي محدود به يك كاركرد•

 (حداقل سالي يكبار ) تمرين عملياتي گسترده •



 فٌاید تمرین

 تست و ارزیابی برنامه ها، سیاستها و اقدامات•

 تست آمادگی پاسخ اورژانسی•

 نشان دادن نقاط ضعف و چالش ها•

 کمک به اصالح برنامه ها•

 بخشیجلب توجه و آگاهی •

 ارتقاء عملکرد فردی•

 برون سازمانی/ ارتقاء هماهنگی و ارتباطات درون •

 شفاف سازی نقش ها و مسئولیت ها•

 ارتقاء فرهنگ کار تیمی•

 ایجاد شبکه کاری•



 شرح ًظبیف ًاحد مسئٌل

 تمرينتدوين برنامه •

 سناريو ها و پروتکل ارزشيابی تمرين هاتدوين •

 تدوين گزارش تمرين•



 شرح ًظبیف ًاحدىبی ىمکبر

 مشارکت در تدوين برنامه تمرين•

مشارکت در تدوين سناريو ها و پروتکل ارزشيابی • •

 تمرين ها

 مشارکت در تدوين گزارش تمرين• •




