
 

 

 

 شرح وظایف:

  ِعشح سيضي ٍ اًجبم ثشًبهِ ّبي آهَصضي ٍ تحميمبتي ثب ّوىبسي ٍ ًظبست ساديَلَطيست ٍاحذ هشثَع 

 .هغبلؼِ ثِ هٌظَس اًتخبة سٍضْبي هٌبست ثشاي وبس ثب پشتَّبي يًَسبص 

 .دادى دستَسات الصم ثِ ثيوبساى ثوٌظَس اًجبم ساديَلَطي 

  دستگبُ ثب تَجِ ثِ هذت تطؼطغ الصم ٍ سبيش ػَاهل فٌي جْت اًجبم اهَس هشثَط ثِ آهبدُ ًوَدى ٍ ثىبس اًذاختي

 ساديَگشافي ثيوبسدس غَست ًيبص.

 . ثشسسي ٍ وٌتشل لسوتْبي هختلف دستگبّْبي ساديَگشافي ٍ اػالم هَاسد ًمع دستگبُ ثِ همبم هشثَط 

  ّباستبًذاسد ساٌّوبيي ، وٌتشل تىٌسيٌْبي ساديَلَطي ثِ ٌّگبم اًجبم اهَسفَق الزوشثشاسبس 

 . ِثشسسي آهبس ٍ گضاسش الذاهبت ثػَست هبّبًِ جْت اسائِ ثِ سشپشست هشثَع 

 . هغبلؼِ دس هَسد تىٌيىْبي پيچيذُ ٍ پيطشفتِ ٍ اسائِ ًتبيج هشثَط ثِ آى 

  ًظبست ثش ًحَُ ًگْذاسي ٍ وبسثشد دستگبّْب ٍ ّوىبسي ثب سبصهبًْب ٍ هشاوض ريػالح وٌتشل پشتَّبي تحت ًظبست

 ساديَلَطيست .

 ً. ظبست ثش ًحَُ وبس افشاد تحت ًظش 

  ضشوت دس ثشًبهِ ّبي آهَصضي ٍ تحميمبتي ٍ هغبلؼِ آخشيي پيطشفتْب دس صهيٌِ ضغلي 

 ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضي ٍ ثبص آهَصي جْت پشسٌل ثب ّذف ثِ سٍص وشدى آًْب. 

 اديَلَطي الذام دس جْت تْيِ لَاصم،داسٍّبي هَسد ًيبص ، فيلن دس سبيضّبي هختلف جْت ٍاحذ س 

  الذام جْت تْيِ وتبثْبي هَسد ًيبص پشسٌل 

 ثشًبهِ سيضي جْت آهَصش ثِ داًطجَيبى هبهبيي 

 اعالع سسبًي ثِ پشسٌل دس خػَظ وليِ دستَس الؼول ّب 

 پيگيشي اضتشان فيلن ثج پشسٌل ٍ ثشسسي هذاٍم ًتبيج آصهبيطبت آًْب 

 پيگيشي ثشلشاسي حك اضؼِ پشسٌل جذيذ الَسٍد 

  تؼويش دستگبّْبي ساديَلَطي.پيگيشي، ًػت ٍ 

 . آهَصش تئَسي ٍ ػولي افشاد تحت ًظش 

  ًظبست ٍ وٌتشل ٍ اسائِ ًظش دس صهيٌِ اًتخبة سٍضْبي هٌبست ثِ هٌظَس حفبظت افشاد دس ثشاثش پشتَّبتحت ًظبست

 ساديَلَطيست ٍاحذ هشثَعِ .

  ( .ًظبست دس سػبيت ًظن ٍ اًظجبط اداسي پشسٌل )حضَس ٍ غيبة ٍ پبس سبػتي 
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 .ِپيگيشي دس جْت تبهيي ًيشٍي اًسبًي هَسد ًيبص ٍاحذ هشثَع 

 ، ُاختػبغي ٍ پشتبثل دس غَست ًيبص  اًجبم گشافيْبي سبد 

 . تبهيي هلحفِ ٍ لجبس جْت ثيوبساى 

 . ًظبست ثش ًظبفت ثخص، ٍ چه تشالي احيبء 

 . وٌتشل ٍ ًظبست ثش سًٍذ پزيشش ٍ اًتمبل ثيي ثخص ثيوبساى 

 اٍليِ احيبء آضٌبيي ثب هشاحل 

  پشسٌل ٍ هحبسجِ سبػت اضبفِ وبس ٍ عشح هطبسوت هبّيبًِ وبسوٌبى ثب ّوبٌّگي ٍاحذ  ّفتگي تْيِ ثشًبهِ وطيه

 ريشثظ .

 .اسصضيبثي سبليبًِ وبسوٌبى ، تمسين وبس ثيي پشسٌل دس غَست هشخػي وبسوٌبى جبيگضيٌي ٍ تبهيي ًيشٍدس ٍاحذ 

 ًظبست ثش ػولىشد ٍ ًحَُ ثشخَسد وبسوٌبى . 

 . ِوست خظ هطي ٍ دستَسالؼول الصم اص سشپشست هشثَع 

 . ثشسسي ٍضؼيت هَجَد دس ٍاحذ تحت ًظبست ثِ هٌظَس تؼييي هطىالت هشتجظ ثب اسائِ خذهبت ٍ ويفيت آى 

 . ثشًبهِ سيضي دس جْت اجشاي استبًذاسدّب 

 تبًذاسدّب ٍ ضٌبخت وبهل ًسجت ثِ ثشًبهِ سيضي جْت آهَصش ٍ آگبُ سبصي وبسوٌبى جذيذ الَسٍد ثِ همشسات اداسي ، اس

 ٍاحذ .

 تْيِ چبست  الصم ثشاي پشسٌل جذيذ الَسٍد ٍ فشاّن آٍسدى اهىبًبت آهَصضي الصم جْت اٍسيٌت سبصي آًْب 

  )...ٍ اسصضيبثي پشسٌل جذيذ الَسٍد )سسوي ، پيوبًي ، عشحي 

  هشثَعِ ثب ًظبست همبم هبفَقّوبٌّگي تطىيل جلسبت گشٍّي ٍجلت هطبسوت وبسوٌبى دس جْت حل هطىالت ٍاحذ 

 . ثشلشاسي حسي تفبّن ثيي وبسوٌبى ٍاحذ هشثَعِ ٍ سبيش ٍاحذ ّب 

 . ضشوت دس جلسبت هذيشاى ٍ اسائِ ًيبصّبي وبسوٌبى هشثَعِ ٍ هطىالت ٍاحذ ٍ پيطٌْبد جْت ثْجَد ٍضؼيت 

 هتشلجِ ، حَادث ، ووجَدّب ،  ثجت گضاسش وليِ اهَس ٍاحذ هشثَعِ ثِ هسئَليي ريشثظ )ضبهل دسخَاستْب ، ٍلبيغ غيش

 ًمبيع ٍ ... (

 . اًجبم سبيش اهَس هحَلِ عجك دستَس همبم هبفَق 

 

 

 

 028-35249210-15تلفه تماس :                                             آدرس: تاکستان،خیابان شهید فکوری                                           

 داوشگاه علوم پزشکی
درماوی–و خدمات بهداشتی   

 استان قزویه

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

فاــــــبیمارستــــــان ش  


