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 شرح شغل و شرح وظایف

 

 نوان شغل : کارگزینع

 تعریف : 

در برگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجاام اماور ملت ا      این شغل

 کارگزینی بر حسب مورد تصدی می باشند.  

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

 رسیدگی به فرم های پر شده استلدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها.ا 

از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معاورریت، ترفیا ، افاافه کاار ر     ا تهیه پیش نویس کارگزینی 

 نظیر آن با اطالع مقام مافوق ر با رعایت قوانین ر مقررات مربوط.

ا رسیدگی به پیشنهادات ر تقافاهای راص ه مربوط به امور استلدام، تبدیل رف  استلدامی، ترفی ، بازنشستگی ر تعیین 

 قوق بازنشستگی ر یا رظیفه.برقراری ح

 ا انجام امور مربوط به تعارن، بیمه ر رفاه کارمندان.

 برنامه ریزی ر تمشیت ر سرپرستی امور ملت   کارگزینی.

 ا اجرای خط مشی تعیین شده ر اتلاذ تدابیر الزم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر.

 انجام مشاغل مورد نظر ا استلدام ر معرفی کارمندان راجد شرایط الزم جهت

 ا تهیه فوابط ر دستورالعمل های الزم

 ا شرکت در کمیسیون ها ر ج سات ملت  

 ا پیش بینی احتیاجات پرسنل سازمان متبوع ر اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

 ا مطالعه قوانین ر مقررات استلدامی ر اظهارت نظر در مورد نحوه اجرای قوانین ر مقررات مورد عمل  

 ا اتلاذ تدابیر الزم به منظور پیشرفت ر بهبود امور جاری

 ا تهیه گزارشات الزم.

 شرایط احراز : 

دکترا ر یاا همتاراز در یکای از رشاته     گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا :  ـ تحصیالت و معلومات  1

های تحصی ی مدیریت درلتی با تماام گارایش هاا، مادیریت درلتای باا تماام گارایش هاا، مادیریت گارایش  مادیریت             

سیاستگواری بلش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت مناب  انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی(، مدیریت اجرایی 

رنامه ریزی آموزشی، مادیریت بازرگاانی، مادیریت بیماه، مادیریت سیساتم ر بهاره رری،        ، مدیریت صنعتی، مدیریت ر ب

، مدیریت، مدیریت استراتژیک، امورمالی ر مالیااتی، اماور درلتای، مادیریت اماور      MBAمدیریت آموزشی، مدیریت مالی، 

ریزی سیستم های اقتصادی، ع اوم   دفتری، اقتصاد، ع وم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی ر برنامه ریزی، برنامه
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اسااالمی ا اقتصاااد، اقتصاااد ر معااارف اسااالمی، حسااابداری، حسابرساای، حسااابداری ر امااور مااالی، معااارف اسااالمی ر    

 مدیریت مالی(.  

 ICDL:  داشتن مهارت های هفت گانه  ـ مهارت 2

ا ر آئین نامه های قاانون مادیریت   نظام مدیریت مناب  انسانی در بلش درلت، دستورالعمل ه:  ـ دوره های آموزشی  3

 خدمات کشوری  با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم ر دهم( ، آئین نگارش ر مکاتبات اداری. 

   عنوان شغل : کارشناس اموراداری

 تعریف : 
این شغل در برگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظاارت مقاام ماافوق عهاده دار انجاام مطالعاه ر       

بررسی ر یا سرپرستی فعالیت های مربوط به اماور اداری ر اساتلدامی در زمیناه هاای مرباوط باه تشاکالت، ررش هاا،         

 انه ها ر سازمان های درلتی می باشند. استلدام ر آموزش، طبقه بندی مشاغل، حقوق ر مزایا در رزارتل

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

ا انجام مطالعات الزم در مواردی از قبیل تشکیالت ر ررش ها، آموزش، طبقاه بنادی مشااغل ر تهیاه پیشانهادهای الزم      

 جهت ارسال به مرج  ذی ربط. 

ان متبوع ر پیشنهاد آن به مرج  ذی رباط جهات   ا تهیه مجموعه هدف، رظای  ر پست های سازمانی رزارتلانه ر یا سازم

 تأیید.

 ا تهیه شرح رظای  پست های سازمانی با همکاری راحدهای ذی ربط.

ا انجام فعالیت های الزم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل درلت در مورد مساتلدمین رزارتلاناه ر یاا    

 سازمان متبوع با همکاری راحدکارگزینی.

ک مساعی در تنظیم آئین نامه ها، بلشنامه ها، ر دستورالعمل های مورد لزرم درارتباط با نیازهای رزارتلاناه ر یاا   ا تشری

 سازمان متبوع. 

 ا هماهنگ نمودن فعالیت راحدهای تابعه با برنمه ها، هدف های مورد نظر ر خط مشی ک ی تعیین شده. 

 ا تهیه گزارش الزم.  

 

 شرایط احراز : 

: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسای ارشاد یاا دکتارا ر یاا همتاراز در یکای از رشاته هاای           ت و معلوماتـ تحصیال  1

تحصی ی مدیریت درلتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش  مادیریت سیاساتگواری بلاش عماومی، مادیریت رفتااری،       

یریت صانعتی، مادیریت ر برناماه ریازی     مدیریت مناب  انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی(، مدیریت اجرایی، ماد 

آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم ر بهره رری، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشای، مادیریت   

، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، ع وم اقتصادی، اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی ر برنامه ریزی، برنامه MBAمالی، مدیریت 

ای اقتصادی، ع وم اسالمی ا اقتصاد، اقتصاد ر معارف اسالمی، ع وم تربیتای  گارایش آماوزش ر بهساازی     ریزی سیستم ه

 مناب  انسانی(، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی ر تح یل سیستم ها.
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 .ICDL: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه ر تح یل، داشتن مهارت های هفتگانه  ـ مهارت 2

: نظام مادیریت منااب  انساانی در بلاش درلات، تح یال ر بررسای قاانون مادیریت خادمات            ـ دوره های آموزشی  3

 کشوری فصول هفتم، هشتم، نهم، دهم( آئین نگارش ر مکاتبات اداری.

 

 عنوان شغل : حسابدار 
 تعریف : 

این شغل در برگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجاام اماور ملت ا     

 حسابداری بر حسب پست مورد تصدی می باشند.  

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

ا ثبت اقالم از رری برگه های محاسباتی در دفتر صدرر برگه ر انتقال آنها به دفاتر ررزاناه، معاین، اعتباارات ر تعهادات ر     

 دفتر کل.  

ا تهیه رتنظیم لیست حقوق ر اعالمیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی رکنترل حساا  هاای مربوطاه باه منظاور رفا        

 اختالف.

 ع ی الحسا  ها ر اسناد رمدارک مربوط از نظر رعایت راجرای قوانین رمقررات مالی. ا رسیدگی به پیش پرداخت ها ر

ا انجام امور مربوط به تشلیص ر تعیین سرفصل حسا ، تهیه تراز عم یات، تهیه ر تنظیم حسا  ماهانه در موعد مقارر ر  

 امضای آنها. 

 ی صورت حسا  های تنظیم شده.ا راهنمایی ر کنترل کار حسابداران ر تقسیم کار بین آنها ر بررس

 ا تهیه ر تنظیم پیش نویس دستورات ر فرم های محاسباتی، گزارش های الزم ر بودجه تفص ی

 ا رسیدگی ر اظهار نظر ر اقدام در مورد مسائل ر پررنده های مشکل مالی رحسابداری.

تحات سرپرساتی، اتلااذ تادابیر ر ارائاه      ا نظارت ر مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور ر یا راحادهای  

 راهنمایی های الزم به منظور باال بردن سطح مع ومات کارکنان راحد یاراحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری.

 ا همکاری درتهیه نامه ها، بلشنامه ها، دستورالعمل ها ر طرح تصویب نامه ها.

 ا شرکت در کمیسیون های مربوطه

 جه ر سایر قوانین رمقررات مالی ر اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن.ا مطالعه قوانین بود

 

 شرایط احراز : 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا ر یاا همتاراز در یکای از رشاته     کاردانی یا : گواهینامه  ـ تحصیالت و معلومات  1

سیاستگواری بلش عمومی، مدیریت رفتااری،  های تحصی ی مدیریت درلتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش  مدیریت 

(، مادیریت اجرایای، مادیریت    ، مادیریت بازاریاابی باین الم ال    مدیریت مناب  انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت ماالی 

صنعتی، مدیریت ر برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم ر بهره رری،مدیریت آموزشی، 

ع اوم اقتصاادی،    مدیریت اموردفتری، اماور درلتای،  اماور ماالی رمالیاتی،اقتصااد،       مدیریت استراتژیک،، MBAمدیریت 
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اقتصاد اسالمی، توسعه اقتصادی ر برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، ع اوم اساالمی ا اقتصااد، اقتصااد ر       

ت ماالی، حسابداری،حسابرسای، حساابداری ر اماور     مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت اموربانکی، مدیری معارف اسالمی،

 مالی یاگواهینامه دیپ م کامل متوسط ر یا همتراز.

 .ICDL، داشتن مهارت های هفتگانه تس ط به اصول حسابداری:  ـ مهارت 2

اتی حسابداری درلتی  اعتبارات هزینه ای ر تم ک دارایی ها(، قوانین ر مقررات مالی رمحاسب:  ـ دوره های آموزشی 3

 عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری

 ر نموده اقدام بیمه شماره دریافت جهت مالی امور از نامه معرفی با بایست می جدیدالوررد پرسنل ک یه: پرسنلی حقوق

 راریز جهت م ت بانک متمرکز حسا  افتتاح به نسبت بایست می همچنین ارائه نمایند مالی امور به را خود بیمه شماره

 . دهند تحویل مالی امور به نیز را حسا  شماره ر نموده اقدام مزایا ر حقوق

 کاری افافه ماهانه صورت به باشند می کار افافه دارای کار گواهی اساس بر که پرسن ی ک یه به:پرسنل  کاری اضافه -

 . میشود پرداخت

 می تع ق آنها به پرسنل ایی کار فریب ر کارکرد اساس بر که است بیمارستان های درآمد از صدی در: پرسنلی کارانه -

 گیرد.

 ممتاز،انتقاال  هزینه فرزندان کمک ، کودک مهد هزینه کمک  ، لباس حق ، مسکن حق ، دیون ، ماموریت موارد: سایر و

 بیماه  باه  ارساالی  های آمد در ثبت ، مالیاتی امور ، درمانی خدمات ، تامین اجتماعی سوابق بیمه لیست ارسال ، ها آمد در

 طرف قرارداد. های
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 عنوان شغل: کارپرداز

پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقالم و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب  .1

 ضوابط 

 خرید و کارپردازی .2

 پیگیری اخذ استعالم بها در خصوص اقالم مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر .3

 براي گزینش بهترین نوع كاال و مواد براي خریداري تالش و دقت .4

 تهیه نمونه كاال و ارائه به سرپرست مربوطه براي تطبیق با مشخصات آن .5

كسب آگاهي دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقالم  .6

 درخواستی

 پیگیري و اقدام جهت حمل اجناس خریداري شده به انبار .7

 حویل اجناس خریداري شده به انبار و دریافت رسیدت .8

 گردان الزمدریافت استعالم بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه .9

 تنظیم سند هزینه از اجناس خریداري شده برابر با فاكتور .11

 گردانارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه .11

جمعدار مربوط و در خواست تنخواه گردان  واریز حساب تنخواه گردان پس ار اتمام مبلغ به حسابدار و .12

 مجدد

 اقدام در مورد ثبت اجناس خریداري شده در دفاتر مربوطه .13

 انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازماني از سوي مقام مافوق .14

شرايط احراز مشاغل و نحوه محاسبه تجربه مفيد براساس دستورالعمل تعيين نوع پست سازماني، :حداقل سابقه كاري  

 هارت ها و توانمندي هاي تخصصي مورد نياز: م

 آشنایی با رایانه، آشنایی با امور کارپرداز ی و خرید

 عنوان شغل : کارشناس امور سخت افزار رایانه 
 تعریف : 

ای سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت ک ی مقارم مافوق انجاام اماور مربوطاه باه     در برگیرنده پست هاین شغل 

نصب ر راه اندازی، پشتیبانی ر عیب یابی سلت افزاری رایانه ها ر دستگاه های جاانبی ر در صاورت لازرم جما  نماودن      

 می باشند. رایانه ها را به عهده دارند ر یا سرپرستی ر هماهنگی فعالیت های موکور را دارا 

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

 شناخت کافی از سیستم های عامل مرکزی به منظور نصب ر راه اندازی، عیب یابی ر پشتیبانی سلت افزاریا 

 ا نصب ر راه اندازی، نگهداری پشتیبانی ر عیب یابی سلت افزاری رایانه ها ر دستگاه های جانبی

 ش توانایی های سلت افزاری ر راه اندازی آنهاا نصب لوازم ر قطعات جانبی جهت افزای

ا همکاری با کارشناسان شبکه ر سیستم هاای پایاه ر برناماه ریازان سیساتم در زمیناه نصاب، راه انادازی ر پشاتیبانی          

 تجهیزات مورد نیاز.
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انطبااق قطعاات   ا برآررد، تهیه ر تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظاور پشاتیبانی سالت افزارهاای موجاود ر      

 خریداری شده با مشلصات فنی موردنظر.

ا مطالعه ر تحقیق ر تهیه گزارش در زمینه های فن آرری سلت افزاری ر ارائه پیشنهادهای الزم به منظور ارتقاای ساطح   

 کیفی سلت افزارهای مرکز.

 ا بهینه سازی ر جم  نمودن رایانه ها بر حسب نیاز مرکز 

 های الزم در زمینه بهره برداری ر نگهداری سلت افزارها به منظور حصول بهترین بازدهی   ا تهیه ر تدرین دستورالعمل

 ا همکاری در تدرین برنامه های آموزشی ر ارائه آموزش های الزم به کارکنان مربوطه 

 مافوق   ا مطالعه ر تحقیق در زمینه پیشرفت های ع می ر فنی فن آرری اطالعات ر ارائه نظرات مشورتی به مقام های

ا مطالعه رارزیابی فعالیت ها، سیستم ها ر ررشهای موجود ر ارائه پیشنهادات طرح های اصالحی در جهت نیل به اهاداف  

 سازمانی  

ا مشارکت در سمینارهای تلصصی ر ارائه نتایج حاص ه از تحقیقات ر پیشرفت های ع مای ر فنای مرباوط باه فان آرری      

 اطالعات.

 ا انجام بررسی های راهبردی درزمینه طرحهای جام  انفورماتیک ر ارائه نتایج به مقام های باالتر 

 

 شرایط احراز : 

گواهینامه کارشناسی یا کارشناسای ارشاد یاا دکتارا ر یاا همتاراز در یکای از رشاته هاای          :  ـ تحصیالت و معلومات  1

کاامپیوتر( ، کاامپیوتر ا سالت افازار، مهندسای تکنولاو ی         تحصی ی مهندسی کامپیوتر گرایش  سلت افزار ، معمااری  

 سیستم های سلت افزار، مهندسی تکنولو ی میکررماشین، ع وم کامپیوتر، تکنولو ی ارتباطات ر فن آرری اطالعات.  

 :    ـ مهارت 2

 ا توانایی در نصب، پیاده سازی، نگهداری ر پشتیبانی سلت افزاری رایانه ها 

 ت ر به کارگیری آخرین پیشرفت های ع می ر فن آرری اطالعات  ا توانایی درک، شناخ

 ا توانایی ارزیابی فعالیت ها ر سیستم های موجود ر شناسایی نقاط قوت ر فع  آنها 

 ا تس ط به زبان انگ یسی در سطح پیشرفته  

 

 :  ـ دوره های آموزشی 3

 ا آشنایی با اسمبل نمودن سیستم ها  

 ه ا عیب یابی سلت افزار ر شبک
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 عنوان شغل : مهندس تأسیسات 
 تعریف : 

در برگیرنده پست های سازمانی است کاه متصادیان آنهاا تحات نظاارت ک ای عهاده دار انجاام کارهاای فنای           این شغل 

رمطالعاتی ر برنامه ریزی در زمینه های مربوط به تهیه طرح ر تنظیم برنامه ر برآررد ر محاسبه هزینه نصب، بهره برداری 

أسیساتی ناحیه صنعتی ر یا سرپرساتی ر طارح ریازی ر    ر نگهداری تأسیسات، محاسبه هزینه، تجزیه ر تح یل امور فنی ت

 هماهنگی فعالیت های موکور را به عهده دارند.  

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

انجام امور فنی ر مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان ها ر تأسیسات ناحیه صنعتی از قبیال : آ ، بارق، فافاال ،    ا 

 آسانسور، جرثقیل، تهویه ر شوفا .

 تهیه طرح های نوسازی قطعات ر رسایل مربوط به تأسیسات ا

 ا تهیه ر تنظیم برنامه ر برآررد هزینه مربوط به چگونگی توسعه ر تعمیر تأسیسات  

 ا انجام تحقیقات ر بررسی های ع می ر فنی در زمینه برق ر تأسیسات  

تصفیه آ  یا دستگاه های مرکزی فشار فاعی   ا محاسبه ر تهیه طرح ر برآررد قیمت تمام شده تأسیسات یادستگاه های 

 یا شبکه مرکزی تولید نیرر.

 ا سرپرستی ر نظارت بر لوله کشی ساختمان ها ر تعمیر رسایل تأسیساتی.

 ا رسیدگی ر نظارت بر محاسبات ر برآررد قیمت سانترال های بزرگ.

 ت مبه .ا نظارت بر تهیه قطعات یدکی ر نصب ر انتقال موتورها ر تعمیر موتور ر 

 ا نظارت بر نصب ملازن هوایی آ  ر تعمیر ت مبه های سوخت رسانی.

 ا شرکت در کمیسیون های فنی  

 ا نظارت بر کار متصدیان پست های کاردانی ر راهنمایی آنان در انجام رظای  محوله.

 ا نظارت بر کار راحدهای تابعه کنترل ر هماهنگی فعالیت های مربوطه.

 

 شرایط احراز : 

گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری ر یا مدارک همتراز در یکای از رشاته هاای    :  تحصیالت و معلوماتـ   1

تحصی ی؛ مهندسی مکانیک  تأسیسات حرارتی ر برردتی، تأسیسات( ، مهندسی ع می کاربردی عمران، تأسیساات  ک یاه   

 گرایش ها(  

استفاده از ادرات ر تجهیزات ر رسایل ، تس ط بر استفاده از سایر نرم : تس ط به زبان انگ یسی، تس ط بر نحوه  ـ مهارت  2

 افزارهای مرتبط.

 :  ـ دوره های آموزشی 3

درره آموزشی بدر خدمت، درره آموزشی شغل مورد تصدی، درره آموزشی آشنایی با قوانین ر مقاررات درره آموزشای بار    

 اساس نظام آموزشی مصو . 
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 عنوان شغل : کارشناس بینایی سنجی 
 تعریف : 

در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت ک ی، فعالیات هاای ملت ا  در زمیناه بیناایی       این شغل

سنجی  اپتومتری( با به کارگیری شیوه های جدید ر پیشرفته، تحقیق در زمیناه هاای طراحای، انادازه کاردن  فیات( ر       

آزمایشات تشلیصای الکتررفیزیولاو ی چشام ر    ساخت انواع عدسی های تماسی ر دستگاه های انکساری  اپتیکی(، انجام 

عکس برداری از قسمت های قدامی ر خ فی چشم، ارجاع بیماران به متلصص ذیربط جهت درمان ر اجرای برناماه هاای   

 آموزشی ر تحقیقاتی مرتبط با اپتومتری یا سرپرستی، طرح ریزی ر هماهنگی فعالیت های موکور را برعهده دارند.

 

 ولیت ها:نمونه وظایف و مسئ

 انجام مطالعات الزم در زمینه دانش بینایی سنجی ر پیشرفتهای حاص ه از آن.ا 

 ا انجام مشارره درامور بهداشتی چشم ر بینایی در محیط های کار.

 ا بررسی نارسایی های بینایی، تشلیص ر تصحیح عیو  انکساری با تجویز عدسی های مناسب.

 بلش قدامی چشم از قبیل آ  سیاه  گ وکوم(، آ  مررارید  کاتاراکت( ر ... ا انجام آزمون های تشلیصی بیماریهای 

 ا انجام آزمون های ریژه از قبیل مکان نگاری  توپوگرافی(، سونوگرافی چشم.

 ا اندازه گیری میدان بینایی چشم

 ا ارائه تمرینات ریژه ر ررزش های ارتوپتیک جهت بهبودی بینایی.

 ال یابی چشم از جهت تنب ی، نزدیک بینی،درر بینی، تاربینی  آستیگماتیسم(.ا معاینه دقیقه چشم جهت اشک

 ا تعیین نمره ر تجویز عینک برای رف  عیو  انکساری به کمک داررهای ف ج عضالت چشم  سیک وپ ژیک(.

 ا ساخت ر ارائه عینک های مربوط به عیو  انکساری

 ی مرکب  اکولرهای کامپاند( ر...ا تجویز رسایل کمک بینایی از قبیل بزرگنما، چشمی ها

ا تشلیص ر درمان غیر دارریی ر غیر جراحی اختالالت دید در چشمی، انحرافات عضالنی آشاکار رغیار آشاکار، ف جای ر     

 غیر ف جی.

ا شرکت فعال در درره های کارآموزی، مهارتی ر آموزشی در جهت ارتقاا  مع وماات ر توانمنادیهای شاغ ی ر بکاارگیری      

 انجام رظای  محوله.نتیاج آن در

 ا مشارکت درتحقیقات کاربردی درعرصه نظام سالمت درشغل مربوطه.

 

 شرایط احراز : 

 مدرک تحصی ی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته بینایی سنجی.:  ـ تحصیالت و معلومات 1

:  مهارت انجام معاینات بینایی سنجی  اپتومتریک(، مهارت انجام آزمون های مکان نگاری  توپوگرافی(  ـ مهارت 2

قرینه، اندازه گیری دید محیطی  پریمتری(، مهارت عیب یابی ابزارهای بینایی سنجی  اپتومتری(، مهارت تشلیص 

 ارسایی های بینایی.بیماریهای انکساری  اپتیکی(، مهارت تحقیق ر پژرهش، مهارت درمان ن

 آسیب شناسی چشم، تح یل مشاهدات بالینی ، بهداشت ر مراقبت های چشمی.   :  ـ دوره های آموزشی 3
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 عنوان شغل : بهیار 
 تعریف : 

در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت ک ی، به ارائه مراقبت های ابتادایی باه بیمااران    این شغل 

ران، ارائه مراقبت های شلصی مانند استحمام، آراستن ر پوشاندن لبااس باه ساالمندان، مع اوالن یاا      تحت هدایت پرستا

افرادی که درران نقاهت خود را پشت سر می گوارند می پردازند ر اجرای رظایفی مانند حرکت دادن بیماران یاا تعاوی    

 م حفه ر ... را نیز بر عهده دارند. 

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

 هماهنگی با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشلیصی، درمانی ر توانبلشی.ا 

ا کنترل عالئم حیاتی، میزان جو  ر دف  مایعات، گرفتن نمونه های آزمایشاگاهی نظیار مادفوع، ادرار، خ اط ر ثبات در      

 پررنده. 

 ا پویرش، انتقال ر ترخیص بیماران ر حمایت ررانی ا جسمانی آنان.

ای عم ی بالینی  پررسیجر( مانند تعوی  زخم بندی، گرفتن نوار ق بی ر تزریقاات  عضاالنی، زیار پوساتی،     ا انجام ررنده

 داخل پوستی ر ...(

 ا اجرای راکسیناسیون بر اساس برنامه ریزی ر فوابط مربوطه

 ا تأمین نیازهای بهداشتی ارلیه بیمار شامل تأمین بهداشت پوست، مو ر دهان ر دندان.

 تأمین نیازهای تغویه ای شامل کمک به غوا خوردن به بیمارانا کمک در 

 ا تأمین نیازهای دفعی بیمار شامل استفاده از لوله، لگن، انما، تعوی ، کیسه ک ستوئی ر ... 

 ا آماده نمودن تلت  با بیمار ر بدرن بیمار( ر برانکارد

 ا کمک به خررج بیمار از تلت ر راه رفتن ری

 قبل ر پس از عمل جراحی ر در موارد لزرم جهت انجام معاینات پزشکی  ا انجام آمادگی های 

 ا آماده کردن رسایل جهت استری زاسیون  

 ا مراقبت از اجسابد طبق موازین شرع ر استانداردها

ا شرکت فعال در درره های کارآموزی، مهارتی ر آموزشی در جهت ارتقا  مع ومات ر توانمندی هاای شاغ ی ر بکاارگیری    

 آن در انجام رظای  محوله   نتایج

 ا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه 

 شرایط احراز : 

( دارا بودن مدرک تحصی ی کاردانی در یکی از رشته هاای پرساتاری، ماماائی، بهداشات     1 :  ـ تحصیالت و معلومات  1

 ( دارا بودن مدرک تحصی ی دیپ م بهیاری.2عمومی.

:  مهارت تح یل کردن مسائل مبتنی بر اطالعات پایه ر به ررز پرستاری، مهاارت تصامیم گیاری در شارایط      رتـ مها  2

بحرانی، مهارت استفاده از گرماسنج های پزشکی، مهارت استحمام دادن بیمار، مهارت اساتفاده از کمپارس هاای سارد ر     

 ی آزمایشگاهی.  گرم درمانی، مهارت کنترل عالئم حیاتی، مهارت  گرفتن نمونه ها
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کنترل عالئم حیاتی ر مراقبت های پرساتاری، تزریقاات ر مراقبات هاای پرساتاری از محال       :  ـ دوره های آموزشی  3

 تزریق، کنترل عفونت  

 

 

 عنوان شغل : کارشناس تغذیه 
 تعریف : 

در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت ک ی، فعالیت هایی شاامل برناماه ریازی ر ارائاه     این شغل 

خدمات تغویه ای برای بیماران در بیمارستان ها ر مراکز بهداشتی، شرکت در فعالیت های فرآرری غاوا در مراکاز تغویاه    

آموزشی ر تحقیقااتی، انجاام خادمات تغویاه ای بارای      همگانی، بررسی ر تحقیق ر آموزش متون تغویه ای در راحدهای 

راحدهای دست اندر کار تغویه جامعه ر تنظیم ر اجرای برنامه های آموزش تغویه عماومی یاا سرپرساتی، طارح ریازی ر      

 هماهنگی امور مرتبط با تغویه را بر عهده دارند.  

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

 بوط به امور تغویه ر ر یم درمانی بیماران.تهیه ر تدرین ر اجرای برنامه های مرا 

ا مطالعه ر جم  آرری اطالعات ر ارزشیابی آمار حیاتی ر تن سنجی   آنتررپومتریک( رشد ر تکامل ر بررسی کمبودهاای  

 تغویه در اجتماعات ر گرره های ملت   دانشجویی.

 ای کالن تغویه کشوری.ا تنظیم برنامه بازدید ر پایش فرآیندهای جاری در ارتباط با برنامه ه

 ا جم  آرری ر تح یل اطالعات ر آمار مربوط به رفعیت تغویه ای بیماران.

 ا ارائه نظرات مشورتی ر انجام مشارره در امور تغویه ر ر یم درمانی برای بیماران بیمارستان.

 رستان.ا تهیه ر تدرین برنامه های غوایی هفتگی، ماهانه ر فص ی برای بیماران ر کارکنان بیما

 ا انجام مشارکت های الزم در فعالیت های بررن بلشی ر دررن بلشی با حوزه های مرتبط با تغویه.

 ا نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی تغویه در سطوح عمومی، اختصاصی ر عالی.

 ا تهیه ر تنظیم برنامه های غوایی هفتگی، ماهانه ر فص ی دانشجویان.

 انشجویان جهت پیش بینی در تنظیم برنامه های  غوایی.ا انجام نیاز سنجی غوایی د

ا نظارت بر تهیه، نگهداری، پلت، توزی  ر مصرف غوا با توجه به اصول بهداشتی ر ر یم هاای غاوایی باا در نظار گارفتن      

 شرایط تغویه ای.

تا جهات طارح   ا تنظیم برنامه غوایی ر محتوی سبد غوایی بارای جمعیات گارره هادف در فرآیناد برناماه غاوایی ررسا        

 مشارکتی حمایتی مادران باردار.

 ا همکاری در زمینه پیشگیری ر کنترل سو  تغویه کودکان، مادران باردار ر سالمندان.

ا همکاری در زمینه ارتقا  فرهنگ تغویه ای جامعه با هدف اصالح الگوی مصرف ر کنترل بیماری های مازمن مارتبط باا     

 تغویه.

 ام مشارره در امور تغویه ر ر یم درمانی برای افراد.ا ارائه نظرات مشورتی ر انج
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ا مطالعه ر تدرین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امور تغویه به منظور ج وگیری از باررز کمبودهاا، ساو  تغویاه ر     

 مشکالت دیگر تغویه ای.

مندی هاای شاغ ی ر بکاارگیری    ا شرکت فعال در درره های کارآموزی، مهارتی ر آموزشی در جهت ارتقا  مع ومات ر توان

 نتایج آن در انجام رظای  محوله.

 ا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شعل مربوطه. 

 

 شرایط احراز : 

 ا تحصیالت ر مع ومات :  1

 مدرک تحصی ی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته های ع وم تغویه ، ع وم بهداشتی در تغویه، تغویه.  

مدرک تحصی ی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته های ع وم تغویه در بحاران ر حاوادغ غیار مترقباه، ع اوم ر      

ایمنی مواد غوایی، میکرر  شناسی مواد غوایی مشررط به دارا بودن صنای  غوایی  کنترل کیفی ر بهداشتی(، بهداشت ر 

 مدرک تحصی ی کارشناسی یا کارشناسی ارشد ع وم تغویه، تغویه ر ع وم بهداشتی در تغویه.

 ا مهارت :   2

زیاابی  مهارت استفاده از ریافی  جهت تعیین ارزش های مواد غوایی( ، مهارت تجویز ر یم درمانی ر پیشگیری، مهاارت ار 

ر تشلیص مشکالت تغویه ای، مهارت برنامه ریزی جهت ارتقا  سالمت فرد، فرد خانواده، گرره ر جامعاه، مهاارت بارآررد    

 اعتبارات مالی ر پیشنهادات بودجه، مهارت کنترل برنامه های جاری مرتبط با غوا ر ارزشیابی آنها. 

 ا درره های آموزشی :  3

 ه کشوری، تغویه بالینی ر ر یم های درمانی در بیمارستان ها، مدیریت تغویه در بحران. آشنایی با برنامه های کالن تغوی

 

 پرستار  :شغل عنوان

 :تعری 

 بر بیماران از مراقبت ریزی برنامه ر طرح ک ی، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 ارتباط برقراری ها، آن کاربرد از حاص ه های راکنش به توجه ر ها درمان سایر انجام ر دارر پرستاری،رساندن فرایند اساس

 کاربرد به توجه با آنان درمانی ر بهداشتی مشکالت رف  به کمک نیازهایشان ر درک منظور به آنان خانواده ر بیماران با

 های مراقبت ارائه مربوطه، راحد گرره پزشکی اعضا ر کارکنان سایر همکاری با ) PHC ( ارلیه بهداشتی های مراقبت

 ر پرستاری رشناسایی گرره توسط شده انجام های فعالیت ارزیابی ر سرپرستی ریژه، تلصصی های بلش در پرستاری

 هماهنگی ر ریزی طرح سرپرستی، یا سازمانی ملت   سطوح در ها آن حل در کمک ر پرستاری خدمات مشکالت بررسی

  .باشند می دار عهده را باپرستاری مرتبط امور

 : مسئولیتها ر رظای  نمونه
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 .پرستاری های گزارش ر بیمار پزشکی پررنده های برگه ک یه در بیمار مشلصات ثبت -

 .)... ر آزمایشات گیری، رگ ، حیاتی عالیم کنترل ق بی، نوار تهیه( ارلیه های اقدام انجام -

 .آن صحیح ر دقیق ثبت ر شده تجویز دارریی دستورات دقیق اجرای -

 ها، مشارره اجرا، ر هدف نوع برچسب ساعت ذکر پیگیریها، ها، ارلویت ذکر( پرستاری های گزارش صحیح ثبت -

 .. ر سونوگرافی

 به یافته انجام اقدامات ر آن گزارش ر )...ر خورد ر زد تلت، از سقوط( بیمار مورد در اتفاقیه رقای  صحیح ر دقیق ثبت -

 .مافوق

 .بیماران حقوق رعایت ر احترام -

 .ق ب بلش تجهیزات با کامل آشنایی ر ق بی شوک ر ریوی ق بی احیای تجهیزات ر رسایل الکتررشوک، دستگاه کنترل -

- 

 .ها شیفت تمامی در بلش تجهیزات ر )بلش در بستری بیماران ک یه( بیماران گرفتن تحویل -

 ترشحات، خون، راه از منتق ه های بیماری به ابتال  از پیشگیری منظور به استاندارد جانبه همه احتیاطات اصول رعایت -

 . تماسی ر تنفس

 .توانبلشی ر درمانی تشلیصی، فرایندهای انجام در درمان تیم با هماهنگی -

 .آن تأمین جهت پیگیری ر مصرفی لوازم ر موجود تجهیزات امکانات، نظر از مربوطه راحد نیازهای بینی پیش -

 .مربوطه امور انجام جهت بیمارستان بلشهای سایر با الزم ارتباطات ر هماهنگی ایجاد -

 از گزارش ارائه ر بیمارستان کارکنان برای راکسیناسیون ر ای درره معاینات برنامه تنظیم ر بهداشتی پررنده تشکیل -

 متلصص پزشک همکاری با مناسب راهکاری ارائه ر خطرناک های عفونت برای الزم تجهیزات ر رسایل مثبتارزیابی موارد

 .بیمارستان- عفونت کنترل کمیته به عفونی

 درد، بررسی شستشو، زخم، بازدید (ها زخم از مراقبت انجام ر بستر زخم از ج وگیری برای الزم های مراقبت ارایه -

 ) لزرم صورت در رجراحی راکسیناسیون به نیاز گزارش

 کمترین ر تحرک کمترین با ثبات با امکان حد تا شرایط در آن به دسترسی برای محیطی رریدی عررق رارزیابی بررسی -

 مراقبت ر عفونت خطر

 ر ایشان همراهان ر بیمار به فررری های آموزش انجام ر گیری رگ محل با مرتبط عوارض از پیشگیری برای آن از موثر

 . آن موق  به تعوی 



 

15 
  

 به استراحت شرایط تامین ر محیطی عوامل سایر ر محیط صدای ر سر نور، ر دما کنترل فیزیکی، محیط سازی آرام -

 .بیمار آرامش

 از ناشی عوارض ر کارکرد در اختالل گونه هر رگزارش ها شنت ر مرکزی رریدهای شریانی، کاتترهای کنترل ر مراقبت -

 .آنها

 ، همودینامیک رفعیت کنترل شامل تهاجمی درمانی ر تشلیصی اقدامات انجام از پس بیمار از الزم های مراقبت ارایه -

 .شده انجام اقدامات با مرتبط های سایرمراقبت ر هوشیاری سطح

 .ریژه های مراقبت بلش در بستری بیمار درمان ملت   مراحل در ریژه های مراقبت تجهیزات با کار انجام -

 کامل تغویه ر گوارشی ی ها لوله طریق از تغویه موارد در الزم پرستاری اقدامات انجام ر بیمار تغویه رفعیت کنترل -

 .رریدی

 .کمکی ر پررتزها مصنوعی، رسایل از استفاده نحوه در بیمار آموزش -

 .نیاز صورت در مربوطه امور انجام ر بیماران ریزیت در شرکت -

 بیماران غوای توزی  در نظارت ر مراقبت -

 در عفونت کنترل های راه خصوص در ع می مطالب ر ها دستورالعمل شیفتهآموزش در پرستاری گزارشهای ثبت کنترل -

 .پرستاری گرره به بیمارستان

 .مراقبتی استانداردهای اجرای جهت در ریزی برنامه -

 .سرپرستی تحت کادر توسط شده ارائه خدمات کیفیت ارتقا  جهت ریزی برنامه -

 ر فوابط تنظیم ر پرستاری خدمات حوزه در عمل مورد استانداردهای تدرین جهت مربوطه های کمیته در شرکت -

 پرستاری های دستورالعمل

 پرستاری، گرره اعضا از هریک مع ومات ر تجربیات به توجه با پرستاری های فعالیت تقسیم در هماهنگی ر سرپرستی -

 .راهنمایی ر مشارره آموزش،

 .... ر امکانات تجهیزات، انسانی، نیرری تأمین فوریتهای بررز زمان در اقدام ر مناسب شرایط ایجاد ر تأمین -

 .مافوق به گزارش ارائه ر ثبت خدمات، ارائه حسن از اطمینان حصول منظور به مرتبط راحدهای از مستمر بازدید -

 .بیمارستانی عفونتهای ارزیابی ر کنترل تحقیق، تشلیص، برای بیمارستانی عفونت کنترل تیم با همکاری -

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 .رظای  محوله انجام در آن
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 مربوطه شیفت در گزارشها دقیق ثبت ر بعدی مربوطهای شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردی تحقیقات در مشارکت -

 :احراز شرایط

 مع ومات: ر تحصیالت -1

 مدیریت پرستاری، آموزش پرستاری، های رشته از یکی در دکترا یا ارشد کارشناسی یا کارشناسی تحصی ی مدرک

 پرستاری  خدمات

  : تجربه-2

 . شود می پویرفته تجربه بعنوان انسانی نیرری طرح تعهدات انجام ، پرستار پست احراز برای

 .باشد سرپرستار یا ر سوپررایزر بعنوان آن درسال که تجربه سال هفت پرستاری خدمات مدیر پست احراز برای

 .باشد سرپرستار یا ر سوپررایزر بعنوان آن درسال که تجربه سال پنج پرستاری خدمات رییس پست احراز برای

 .باشد سرپرستار بعنوان آن سال یک که تجربه سال چهار گردش در سوپررایزر پست احراز برای

 .باشد سرپرستار بعنوان آن سال یک که تجربه سال سه آموزشی سوپررایزر پست احراز برای

 .باشد مربوطه بلش در پرستار بعنوان آن سال یک که تجربه سال سه سرپرستار پست احراز برای

  : مهارت -3

 ، دارریی محاسبات انجام مهارت همودینامیک، پایش فیزیکی،مهارت معاینات مهارت بیمار، با رفتاری ر ارتباطی مهارت

 اطالعات بر مبتنی مسائل تح یل مهارت ، معمول خونی های آزمایش سایر ر خونی آزمایش گازهای نتایج تح یل مهارت

 بحرانی، شرایط در گیری تصمیم مهارت پرستاری، ررز به

 به مراقبتی ر بهداشتی نکات آموزش مهارت بیماران، از مراقبت ریزی برنامه مهارت توانبلشی، ر مراقبتی های مهارت

 آنها، های خانواده ر بیماران

 مهارت ، اطالعات تح یل مهارت پرستاری، کارکنان برای ریزی برنامه مهارت دادن، مشارره مهارت پژرهش، انجام مهارت

 مهارت ها، هزینه برآررد

 .ها فعالیت ارزیابی ر نظارت اعمال

 : آموزشی های درره-4

 ر اهداف با آشنایی بیمار، از مراقبت فرایند مدیریت پیشرفته، ریوی ر ق بی احیای پرستاری، مقررات ر قوانین از آگاهی

 بیمارستان استراتژیک های برنامه
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 عنوان شغل )پست سازمانی( : منشی بخش 

 :   نمونه وظایف و مسئولیت ها

 ا تهیه آمار ررزانه بیماران  

 ا تهیه لیست ر یم غوایی بیماران ر ارسال به امور تغویه بیمارستان

ا آماده کردن یادداشت های مورد نیاز بلش  نوشتن، تایپ، تکثیر( پاکنویس برناماه کااری کارکناان ر ارساال باه دفتار       

 پرستاری.

 ا فرستادن ارراق مشارره پزشکی ر ارراق ملت   به بلش ها ر دفتر پرستاری.

 گیری امور مربوط به آن.ا آماده نمودن ر نوشتن برگ درخواست های انبار، خریدهای مستقیم، تعمیرات ر پی

ا ثبت ر رررد اطالعات ر نسخ دارریی، رسایل مصرفی ر درخواست آزمایشگاه ر رادیولو ی به رایانه با هماهنگی سرپرسات  

 مربوطه 

 ا پاسخ به ت فن ها، دریافت ر رساندن پیغام ها به پزشکان، کادر پرستاری، کارکنان ر بیماران.

 بیمار ر خانواده در امور پویرش ر ترخیصا رسیدگی به مشکالت ر سؤاالت 

 ا شرکت در درره های آموزش شغ ی  

 ا انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  

 نوان شغل )پست سازمانی( : سرپرست پرستاری )سوپروایزر در گردش( ع

 :   نمونه وظایف و مسئولیت ها

سرپرست پرستاری  سوپررایزر( مرکز آموزشی ، درمانی، بهداشتی ، توانبلشی ر پژرهشای پرساتاری اسات کاه مسائولیت نظاارت       

 مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری ر مامائی را بر عهده دارد. 

شرح رظای  سرپرست پرستاری بر اساس اصول مدیریت ر با تکیه بر رعایت منشور حقوق ماددجو مبتنای بار فرآیناد پرساتاری ر      

 استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:  
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 ا مشارکت ر همکاری در جم  آرری اطالعات پیرامون مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی توانبلشی.1

 اری در تنظیم ر تدرین اهداف ر خط مشی های راحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین.ا همکاری با مدیر پرست2

 ا ارائه پیشنهادات الزم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری ر مامایی.3

 ا مشارکت ر همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان. 4

 هماهنگی در پویرش ر ترخیص مددجویانا برنامه ریزی ر  5

 ا تهیه ر تنظیم گزارشات کمی ر کیفی از رفعیت موجود گیرندگان ر ارائه کنندگان خدمت ر عم کرد راحدهای ذیربط. 6

 ا ایجاد هماهنگی بین راحدهای ملت   مرکز جهت ارائه خدمات مط و  در راحدهای ذیربط. 7

احدهای مرتبط پرستاری  مربوط به کارکنان، مددجویان، محیط ر ...( ر اقدام جهت حل ا تشلیص نیازها ر مشکالت موجود در ر  8

 آنها  

 ا مشارکت در توزی  کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها ر نیازها در راحدها ر شیفت های ملت  . 9

 ا هماهنگی ایجاد شرایط کاری مناسب ر حسن تفاهم مابین افراد11

آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی ر مهارت خود در جهت ارائه ررش های مؤثرتر خدمات پرساتاری   ا شرکت در برنامه های11

 ر مامایی.

ا شرکت در کمیته های ملت   بیمارستانی ر پرستاری  آموزشی، پژرهشی، فرهنگی، نظارت ر ارزشیابی، رفاهی، توانبلشی ر...( 12

 بنا به صالحدید.

 سب ر اقدام در زمان بررز فوریت ها  تأمین نیرری انسانی، تجهیزات، امکانات ر ...(ا تأمین ر ایجاد شرایط منا 13

 ا هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی ر توانبلشی. 14

، اخالقای ر ...  ا نظارت ر کنترل مستمر بر رفتار شغ ی کارکنان تحت سرپرستی  رعایت مقررات اداری ا رعایات فاوابط کااری     15

 طرح انطباق امور با موازین شرع(.

ا نظارت ر کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری ر مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب  چک لیسات    16

 ر ...(

 رائه گزارش به مافوق.ا بازدید مستمر از راحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت ر ا 17

 ا هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقائ سطح کیی مراقبت ها 18
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 ا ارائه راهنمایی های الزم به کارکنان پرستاری، کمک ر حمایت از آنها. 19

رد باا  ا مشارکت ر همکاری در جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری ر مامایی شامل: آشناسازی کارکنان جدید الاور   21

 مقررات، خط مشی ها، شرح رظای  ر ...  

 ا ثبت حوادغ ، رقای  غیر مترقبه ، آمار  بیماران بد حال، پویرفته شده، ترخیصی ، فوت شده ر ...( ر گزارش به  مافوق 21

 ا مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری ر مامایی برطبق : عم کرد، رفتارهای شغ ی ر اخالقی. 22

مکاری ر مشارکت در ارزشیابی اثر بلشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی ا بررسی رفایت مندی ماددجویان ا بررسای     ا ه  23

 رفایت مندی کارکنان.

 ا همکاری ر مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری. 24

 شی های مدرن، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعین شده.ا همکاری ر مشارکت در ارزشیابی برنامه ها ر خط م 25

 ا کنترل ر نظارت مستمر بر چگونگی مصرف ر نگهداری تجهیزات ر داررها در راحدهای پرستاری ر مامایی 26

 ا نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری.  27

 عنوان شغل )پست سازمانی( : سوپروایزر آموزشی  

 :   مسئولیت هانمونه وظایف و 

سوپررایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی ر پژرهشی پرستاری ر مامایی مرکز آموزشی ا درمانی، توانبلشای   

ر پژرهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری ر در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح رظای  سوپررایزر آموزشی بر اساس اصاول  

 ایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری ر استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:  مدیریت با تکیه بر رع

 ا تعیین اهداف آموزشی  کوتاه مدت، میان مدت، ب ند مدت(1

 ا تعیین نیازهای آموزشی  مددجویان، خانواده، رده های ملت   کادر پرستاری ر مامایی ر کارکنان جدید الوررد( 2

 ت بندی نیازهای آموزشی ا ارلوی 3

 ا تدرین برنامه های آموزشی مستمر ر مدرن جهت رف  نیازهای آموزشی  4

 ا اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ر مشارکت سایر گرره ها   5

 ا تهیه ر تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عم کرد ر فعالیت های آموزشی بلش های مرتبط  6
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 ناسب ارزیابی، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویانا تهیه ر تنظیم ابزار م 7

 ا هماهنگی در اجرای برنامه کارررزی دانشجویان ر کارآموزان گرره های پرستاری ر مامایی 8

 ا پیشنهاد تهیه کتب، مجالت، جزرات ر رسایل کمک آموزشی جهت ارتقا  سطح آگاهی کارکنان گرره پرستاری ر مامایی   9

 وزشی، پژرهشی پرستاری ا تشکیل کمیته آم 11

ا هماهنگی، همکاری ر مشارکت جهت تشکیل ر شرکت کارکنان در کالس های آموزشی مادارم برابار برناماه جاام  آموزشای        11

 راحد ذیربط

 ا پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در  فعالیت های آموزشی ر پژرهشی  12

 رت ر کنترل راحدها جهت نیازسنجی آموزشیا همکاری ر مشارکت در نظا 13

 ا همکاری ر هماهنگی با سوپررایزر بالینی ر کنترل عفونت، در امر آموزش 14

 ا همکاری ر هماهنگی با سرپرستاران ر مربیان در جهت ارتقا  سطح آموزش  15

 ا ارائه تازه ها ر نتایج تحقیقات جدید  به شکل کنفرانس، جزره/ پمف ت ر...( 16

 ا همکاری ر مشارکت در انجام طرح های پژرهشی   17

 ا هدایت ر آموزش کارکنان در راستای:  18

 ال  ا حسابرسی کیفی خدمات پرستاری ر مامایی  

   ا ارزشیابی عم کرد کارکنان در ارائه خدمات 

 ج ا ارزشیابی عم کرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

 برنامه های آموزشی راحدهای ذیربط   ا هدایت ر آموزش کارکنان در اجرای 19

 ا هدایت ر آموزش در جهت تهیه جزرات، پوسترها، فی م ها ر پمف ت های آموزشی جهت کارکنان ر مددجویان 21

 ا ثبت ر گزارش ک یه فعالیت های آموزشی ر نتایج حاص ه به مدیر خدمات پرستاری  21

 راحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسبا کنترل ر نظارت بر آموزش های انجام شده در  22

 ا کنترل ر نظارت بر رجود امکانات ر شرایط آموزشی در راحدها 23

 ا ارزیابی اثر بلشی آموزش های انجام شده از طریق:  24
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 ا کنترل ر حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده 

 ا بررسی رفایت مندی مددجویان 

 ا بررسی رفایت مندی کارکنان  

ا کنترل ر نظارت بر شرکت فعال رده های ملت   پرستاری  در شیفت های ملت  ( در برنامه های آموزشی بر اسااس سارانه     25

 آموزش 

 ا مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری  26

 ا شرکت در ک یه ج سات آموزشی مرتبط با پرستاری . 27

 ( کنترل عفونت  نوان شغل )پست سازمانی( : سرپرست )سوپروایزرع

 :  نمونه وظایف و مسئولیت ها

 ا شناخت مناب  عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی ر انجام پژرهش  1

 ا بکارگیری نتایج پژرهش ها ر مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری ر کنترل عفونت بیمارستانی.2

رای کادر پرستاری، دانشجویان ر سایر کارکناان در صاورت لازرم باه منظاور      ا همکاری در توسعه ر اجرای برنامه های آموزشی ب  3

 پیشگیری ر کنترل عفونت با همکاری سوپررایزر آموزشی.

 ا شرکت در ج سات ر درره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گرره ها برگزار می شود.  4

ظیم برنامه معاینات درره ای ر راکسیناسیون بارای کارکناان بیمارساتان ر ارائاه گازارش از ماوارد       ا تشکیل پررنده بهداشتی ر تن5

 مثبت.

 ا ارزیابی رسایل ر تجهیزات الزم برای عفونت های خطرناک ر ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان. 6

 ی بیمارستانی ر پیگیری اثر بلشی آموزشی.ا نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت ها 7

ا بازدید ررزانه از بلش های ملت   بیمارستانی برای کش  ماوارد جدیاد احتماالی ر پیگیاری ماوارد گوشاته از طریاق نتاایج           8

 آزمایشات ر عالئم بالینی ر ثبت ر ارائه گزارشات الزم به کمیته مزبور.

عفونت در بلش های ریژه ر سایر قسمت های آسایب پاویر بار اسااس اساتانداردهای      ا تهیه ر تدرین دستورالعمل های کنترل   9

 مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.
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ا نظارت ر ارزشیابی از اجرای فوابط ر مقررات توصیه شده توساط کمیتاه کنتارل عفونات در ک یاه راحادهای بیمارساتانی ر          11

 گزارش نتایج به کمیته مزبور.

 کمک در ایزرالسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته ر امکانات موجود.ا نظارت ر  11

ا همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشلیص، تحقیق، کنتارل ر ارزشایابی ر باررز عفونات در هماه گیاری هاای          12

 بیمارستانی.  

 ر گزارشات ر دریافت دستورالعمل های اجرایی.  ا شرکت در ج سات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطالعات 13

 نوان شغل )پست سازمانی( : سرپرستار ع

 :   نمونه وظایف و مسئولیت ها

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی ر توانبلشای پرساتاری اسات کاه اداره کارکناان پرساتاری، تجهیازات رارائاه خادمات          

 پرستاری یک راحد را بر عهده دارد. 

رپرستار مرکزی  بهداشتی، درمانی ر توانبلشی( بر اساس اصول مدیریت ر با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنای  رظای  س

 بر فرآیند پرستاری ر استانداردهای مراقبتی به شرح زیر است: 

 ال  ا جم  آرری اطالعات ر برنامه ریزی: 

 مشکالت مرتبط با ارائه خدمات ر کیفیت مراقبت ا بررسی رفعیت موجود در راحد تحت نظارت به منظور تعیین 1

 ا تعیین خط مشی جهت راحد مربوطه در راستای اهداف ک ی سازمان   2

 ا برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی  3

 ا تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های ملت    4

  تقسیم کار(ا تعیین رظای  کارکنان تحت نظارت مستقیم  5

 ا برنامه ریزی جهت ثبت ر ارائه گزارش کامل از رفعیت هر بیمار/ مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار  6

ا برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالوررد به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی ر شناخت کامل نسبت به راحاد از    7

 ر آشنایی با سایر قسمت های مرکزنظر محیط فیزیکی، رسایل ر تجهیزات 

 ا برنامه ریزی جهت ارتقا  کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی  8

 ا برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران، خانواده ر ...  مراقبت از خود ر توانبلشی ر...( 9
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 جود ر لوازم مصرفی ر پیگیری جهت تأمین آن ا پیش بینی نیازهای راحد مربوطه از نظر امکانات،تجهیزات مو 11

 ا برنامه ریزی جهت تحویل ر تحول تجهیزات راحد مربوطه در هر شیفت کاری  11

 ا برنامه ریزی جهت کنترل عم کرد تجهیزات مورد استفاده در بلش در هر شیفت 12

   ا سازماندهی:  

 کالت رحد مربوطه  کارکنان، مددجویان/ بیماران ر...(ا تشکیل ج سات گررهی ر ج ب مشارکت کارکنان درجهت حل مش 13

 ا توجه به نیازهای کارکنان ر ایجاد انگیزه جهت افزایش رفایت شغ ی   14

 ا برقراری حسن تفاهم بین کارکنان راحد مربوطه ر سایر راحدها 15

 ا انجام مراقبت های پرستاری درمواق  ارر انس  16

 ا ایجاد هماهنگی ر همکاری بین کادر پرستاری ر سایر راحدها   17

 ا شرکت درج سات مدیران ر ارائه نیازهای کارکنان، مددجویان/ بیماران جهت بهبود رفعیت 18

 ا همراهی با پزشک به هنگام ریزیت بیماران ر ارائه گزارش الزم  19

لین ذی ربط  شامل: درخواست ها، رقای  غیر مترقبه حاوادغ، کمبودهاا ر   ا ثبت ر گزارش ک یه امور راحدهای مربوطه به مسئو  21

 نقایص، نیازها ر ...(

 ا مشارکت ر همکاری در برنامه های آموزشی فمن خدمت، بازآموزی ر.... کارکنان   21

 ا مشارکت ر همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری ر سایر کارآموزان در راحد مربوطه  22

 همکاری درپژرهش ها ر تحقیقات کاربردی پرستاری ا مشارکت ر  23

 ا برپایی کنفرانس های داخ ی جهت افزایش سطح دانش ر مهارت حرفه ای پرستاران 24

 ج ا هدایت ر رهبری : کنترل هدایت ر ارزشیابی 

 ا کنترل حضور ر غیا  پرسنل تحت سرپرستی  25

 ستیا تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپر 26

ا ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رفایتمندی مددجویان، بیماران، همکااران    27

 با ابزار مناسب  مشاهده، چک لیست ر...(
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 شرع مقدس  ا نظارت ر ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغ ی ر اخالقی کارکنان ر انطباق امور پزشکی با موازین 28

 ا ارزشیابی اثر بلشی آموزش های داده شده به کارکنان، مددجویان، خانواده ر دانشجویان  29

 ا کنترل ر پی گیری ثبت راجرای دستورات پزشک ر نظارت اجرای آن  31

 ا مشارکت ر همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صالحدید سرپرست مربوطه  31

 تعرفه های پرستاری  ا نظارت بر حسن اجرای 32

 ا نظارت مستمر بر اقدامات فررری به منظور پیشگیری از عفونت ها  33

 ا همکاری ر همراهی ر ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق رگررههای بازرسی   34

 ا نظارت بر حسن اجرای ک یه خدمات پرستاری در راحد مربوطه  35
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 ماما  :شغل عنوان

 :تعری 

 ارائه ر بهداشت آموزش شامل هایی فعالیت ک ی، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 ر اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، های نیاز درک با باررری سنین در زنان جامعه به گسترده مامایی ر بهداشتی خدمات

 ر بارداری درران مسائل نسل، بهداشت ر ازدراج بهداشت مورد در خانواده راهنمایی ر مشارره . شود می خانواده بهداشتی

 در نوزاد مراقبت ر زایمان از بعد های مراقبت ر زایمان انجام باداری، درران های مراقبت ک یه انجام زایمان، از بعد

 غیر موارد به بردن پی ر بارداری درران های بیماری زردرس تشلیص دیگر، زایمانی مراکز یا ر منازل ر ها بیمارستان

 صورت در مامایی های فوریت انجام ر لزرم موارد در پزشک از گرفتن کمک شیرخوار، ر نوزاد ر جنین ر مادر در طبیعی

 ر لزرم صورت در متلصص پزشک به ارجاع ر زنان های بیماری تشلیص ارر انس، مواق  در پزشک به دسترسی عدم

 مرتبط امور هماهنگی ر ریزی طرح سرپرستی، نیز ر اسالم مقدس شرع حد در خانواده تنظیم ر زنان امراض از پیشگیری

 باشد. می شغل این مصادیق از مامایی با

 : مسئولیتها و وظایف نمونه

 .مرتبط های بلش سایر ر زایمان بلش در مامایی خدمات کیفیت بهبود منظور به کاربردی های برنامه تدرین -

 .پوشش تحت کودکان ر مادران برای ریزی برنامه ر جمعیت شناسایی ر مطالعه -

 تح یل ر تجزیه ر حیاتی زیج ثبت ر )راکسن ر کودک ر مادر( نویسی دفتر ر سنی گررههای استلراج ر سرشماری -

 .مامایی امور های شاخص

 امور با رابطه در پزشکی آموزش ر درمان بهداشت، رزارت توسط شده تعیین مقررات ر فوابط اجرای حسن بر نظارت

 .مربوطه های دستورالعمل طبق مامایی

 مامایی، بلشهای در )ارشد کارشناسی ر کارشناسی ر کاردانی( مامایی دانشجویان بالینی آموزش فرآیند در مشارکت -

 .بالینی راهنمای کتابچه طبق ها بلش سایر ر زنان جراحی نوزادان، زایمان، اطاق زنان،

 .بهداشتی دربلشهای نوزاد ر مادر میر ر مرگ ع ل ر آمار بررسی -

 .باردار مادر ای درره های مراقبت ک یه انجام -

 . زایمان ر درد اتاق در زائو پویرش -

 .پزشک به ارجاع ر غیرطبیعی موارد تشلیص ر را ینال معاینات لزرم صورت در ر مامایی ر فیزیکی معاینه -
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 رجود عدم صورت در حام گی ختم در ) NST (استرس بدرن تست رادیوگرافی، سونوگرافی، پارک ینیکی امور درخواست -

 .متلصص پزشک

 مربوطه های فرم در آن ثبت ر جنین ق ب صدای ر مادر حیاتی عالئم کنترل -

 صورت در زایمان ر زنان متلصص پزشک نظر با زایمانی دردهای تشدید ر تقویت ر )اینداکشن( زایمانی القای انجام .

 .لزرم

 ترمیم ر زیوتومی اپی انجام ر موفعی حسی بی دادن ،)زایمانی مرح ه سه( سر نمایش با زایمان ملت   مراحل انجام -

 .لزرم صورت در زیوتومی اپی ترمیم در ر ر یک درجه پارگی

 .نوزاد ظاهری سالمت بررسی ر آپگار سنجش -

 ...ر ناف بند از مادر،مراقبت شیر با نوزاد تغویه در مادر به کمک -

 از پیشگیری راههای ر تغویه ر محیط ر فردی بهداشت های زمینه در ملت   سنی های ه گرر ر مادران آموزش -

 .بیماریها

 .زایشگاه ر بیمارستان به پررنده خالصه صدرر ر مادر جهت پررنده تهیه -

 .باردار زنان ر مادران برای درمانی بهداشتی مراکز در بیماران به دارر تجویز ر معاینه در پزشک با همکاری -

 دراجرای مراقبت ر نوزاد ر مادر به مربوط فنی ر بهداشتی دستورات انجام ر بهداشتی ر مامائی بلش نظافت بر نظارت -

 .زایمان از پس ر پیش دستورات درمراحل این

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 .محوله انجام رظای  در آن

 مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردی تحقیقات در مشارکت

 :احراز شرایط

 : معلومات و تحصیالت -5

 مامایی  رشته در ارشد کارشناسی یا ر کارشناسی تحصی ی مدرک

 : مهارت-2

 دستگاههای از استفاده مهارت مامایی، ررز به اطالعات بر مبتنی مسائل تح یل مهارت بیمار، با رفتاری ر ارتباطی مهارت

 عم کرد کنترل ر پایش مهارت بحرانی، شرایط در گیری تصمیم مهارت پزشکی، در درمانی مورداستفاده تشلیص
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 درران مراقبتهای اعمال مهارت خانواده، راهنمائی ر مشارره مامایی، ر خدمات بهداشتی ارائه ر بهداشت آموزش ، تجهیزات

 بارداری. درران بیماریهای موق  به تشلیص زایمان، مهارت از بعد مراقبتهای راعمال زایمان انجام مهارت بارداری،

 آموزشی: های دوره -9

 .پرخطر ر نارس نوزادان از مراقبت ر نوزاد احیای زایمان، ر مامایی های ارر انس ، مامایی مقررات ر قوانین با آشنایی

 

 عمل اتاق کارشناس وکاردان  :شغل عنوان

 :تعریف

 الزم های کمک ارائه شامل هایی فعالیت ک ی، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 سرپرستی، یا عمل های اتاق اداره ر استفاده جهت استریل ر جراحی رسائل نمودن آماده به جراحان، عمل اتاق در فنی

 .دارند عهده بر را اتاق عمل با مرتبط امور هماهنگی ر ریزی طرح

 

 : مسئولیتها و وظایف نمونه

 عمل اجازه مانند( نیاز مورد پزشکی مدارك بودن کامل از اطمینان برای جراحی از قبل بیمار پرونده کنترل -

 )... و آالت زیور و مصنوعی وسایل داشتن عدم عمل، از داروهای قبل عمل، آمادگیهای و

 شامل( شروع از قبل جراحی عمل جهت نیاز مورد تجهیزات و دستگاهها کارایی و بودن سالم از اطمینان -

 مسئولین به خرابی و خطا ، نقص گونه هر گزارش و )... و چراغ الکترو کوتر، دستگاه ،)ساکشن( مکش

 .ذیربط

  .... و ایمنی پاکیزگی، ،رطوبت، حرارت درجه رسانی، برق سیستم کافی، نور نظر از عمل اتاق کنترل -

 .جراحی وسایل و لوازم با عمل اطاق نمودن آماده و جراحی نیاز مورد امکانات و لوازم وجود از اطالع -

 .وسایل های بسته و لوازم بودن استریل از اطمینان و کنترل -

 .الزم های آموزش ارائه و جراحی عمل جهت روانی و جسمی آمادگی نظر از بیمار کنترل -

 و نوع حسب بر چراغها و جراحی تخت تنظیم و تخت روی بر بیمار قراردادن عمل، تخت به بیمار هدایت -

 .عمل ناحیه
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 .نیاز و دسترسی قابلیت طبق بر جراحی تخت اطراف در تجهیزات و ها دستگاه کلیه دادن قرار -

 اسکراب پرستار و جراحان به بیمار،کمك وضعیت و اتفاقات و محیط بر اشراف و عمل طول تمام در حضور -

 و... دستکش و گان پوشیدن در

 .آنها گذاردن اختیار در و وسایل سایر و نخها و استریل های بسته اولیه های پوشش نمودن باز -

 از پس آنها آوری جمع و جراحی تیم همراه به اتمام از قبل... و درن گاز، النگ گاز، نخ، ثبت و شمارش -

 .استفاده

 .جراحی عمل اتمام تا ابتدا از ثبتی موارد و گزارشات کلیه تکمیل -

 .جراحی ناحیه وضعیت مورد در کتبی و شفاهی گزارش ارائه و ریکاوری به بیمار انتقال و جابجایی در کمك -

 وسایل:شامل(آنها روی بر استریل شکل به لوازم و وسایل قراردادن و استریل پوشش با میزها پوشاندن -

 .)...جراحی،نخ،درنها،گاز،

 . )درپ (استریل پوششهای با بیمار پوشاندن و )پرپ(بیمار پوست نهایی شستن در کمك -

 .ریکاوری مسئول به بیمار به متصله وسایل و شده انجام اقدامات کلیه گزارش -

 استریلیزاسیون مراکز به آنها انتقال و استفاده مورد وسایل شوی و شست و آوری جمع -

 .ررزانه دانش کسب ر عمل اتاق زمینه در تکنولو یک ر ع می پیشرفتهای مورد در تحقیق ر مطالعه

 .عمل اتاق در احیا  عم یات انجام در شرکت -

 عمل اتاق های کاردان فعالیت بر کنترل ر نظارت -

 عمل اتاق تجهیزات ر ابزار دقیق ر صحیح کارکرد از اطمینان حصول -

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 .محوله انجام رظای  در آن

 . مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردی تحقیقات در مشارکت -

 : احراز شرایط

 معلومات: و تحصیالت -5
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 .عمل رکاردانی اتاق  کارشناسی تحصی ی مدرک

  : مهارت-2

 عمل ازانجام قبل ( عمل اتاق تجهیزات کنترل ر بررسی مهارت بیمار، ارزیابی مهارت بیمار، با ارتباط برقراری های مهارت

 مدیریت در مهارت پراسترس، ر ارر انس درشرایط مسائل بندی ارلویت در مهارت ریوی،/ ق بی انجام احیای مهارت ، )

 مهارت بیهوشی، دریافت از ناشی عوارض از پیشگیری مهارت جراحی، از قبل افطرا  بیمار سطح کاستن مهارت بحران،

 رفعیت صحیح اصول از استفاده مهارت ، )غیرعفونی ر آسپتیک  استریل های تکنیک با عمل اتاق محیط سازی آماده

 . بیمار به دادن

  : آموزشی های دوره-9

 پیشرفته ریوی ر ق بی ،احیای عمل اتاق تجهیزات ر رسایل استری یزاسیون ، عفونت کنترل

 

 هوشبری کارشناس وکاردان  :شغل عنوان

 :تعریف

 های فرایند ر دستگاه کامل شناخت با ک ی، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 شامل آنان فعالیت ر پردازند می بیهوشی متلصص نظر زیر ، سه ریسک تا به بیماران بیهوشی دادن به بیهوشی تلصصی

 نیاز مورد خون ر مایعات میزان های خونی، گاز میزان بیهوشی، نوع مورد در گیری تصمیم جهت بیمار رفعیت بررسی

 یا نیاز مورد های بلش سایر ر ارر انس ، ریژه مراقبت های بلش در ریوی ر ق بی احیای ر گواری لوله بیمار،

 باشد می هوشبری با مرتبط امور هماهنگی ر ریزی سرپرستی،طرح

 : مسئولیتها و وظایف نمونه

 .بیهوشی به مربوط کار انجام فرایندهای ارتقا  ر اصالح بررسی، -

 .هوشیاری سطح ر حیاتی عالئم کنترل ر عمل حین در بیمار رفعیت تعیین در همکاری -

 . عمل از قبل بیمار آزمایشات ر بالینی رفعیت ارزیابی -

 ناحیه یا عمومی( بیهوشی نوع مورد در بیمار رفایت لحاظ با ر )متلصص هماهنگی با( گیری تصمیم ر مشارره انجام -

 تجویز براساس بیهوشی از قبل داررهای تزریق - پاراک ینیکی آزمایشات ر نتایج بیمار بالینی رفعیت به توجه با )ای

 .آن ز ا استفاده ررش ر دارر مقدار ر نوع نظر از متحصص پزشک
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 زیر آن اتمام ر نگهداری ر بیهوشی القای جم ه از آن ملت   مراحل در شرکت ر 3ریسک تا بیماران به بیهوشی دادن -

 .بیهوشی متلصص نظر

 .ترخیص ر کامل هوشیاری تا ریکارری به بیمار انتقال ر عمل طول در بیمار داشتن نظر تحت -

 .شریانی خون گازهای بررسی با مصنوعی تنفس دستگاه به نیاز نظر از بیمار بررسی -

 .. ر ارر انس ریژه بلشهای در ریوی ق بی احیای ر تراشه لوله کارگواری شریانی، گیری رگ -

 - .)... ر زایمان حین عمل از بعد بیدردی مانند( بیدردی متدارل )پررسیجر( بالینی عم ی ررندهای اجرای -

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 محوله رظای  انجام در آن

 

 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت -5

 بیهوشی رشته در ارشد کارشناسی یا کارشناسی -تحصی ی کاردانی مدرک

  : مهارت-2

 ملت   مراحل در بیماران از مراقبت بحرانی، شرایط در گیری تصمیم مهارت ریزی، برنامه مهارت بیمار، ارزیابی مهارت

 حیاتی عالئم مدارم پایش مهارت ، ری خانواده ر بیمار به آموزش مهارت ریوی،/ ق بی احیای در مهارت بیهوشی،

 ریزی، برنامه مهارت بیمار، اتیحی پایش عالیم ر هوشیاری ارزیابی مهارت کنترلی، تجهیزات مانیتورینگ مهارت.بیمار

در  بیهوشی داررهای ر رسایل ر تجهیزات گیری کار به مهارت ) دارریی درز تعیین جهت( ریافی از استفاده مهارت

 بیهوشی. ملت   مراحل در بیماران از مراقبت مهارت تلصصی، فوق ر تلصصی های جراحی

  :آموزشی های دوره-9

 .پیشرفته ریوی ر ق بی احیای عفونت، کنترل بیمار، ایمنی عمل، اتاق مقررات ر قوانین با آشنایی
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 عنوان شغل : کارشناس پرتو شناسی 
 تعریف : 

در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت ک ی به انجام ک یاه فناون ملت ا  رادیاوگرافی     این شغل 

ساده، تزریق ماده حاجب با نظارت ر سرپرستی پزشک، همکاری با متلصص پرتوشناسی جهت انجاام کارهاای تلصصای    

ای کار با پرتوهای یونساز ر انجام برنامه رادیولو ی در بلش رادیولوزی ر بلش های بستری، انتلا  ررش های مناسب بر

های آموزشی ر تحقیقاتی در زمینه رادیولو ی پرداخته یا سرپرستی، طرح ریزی ر هماهنگی امور مرتبط با پرتوشناسای را  

 بر عهده دارند.  

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

 مطالعه به منظور انتلا  ررش های مناسب برای کار با پرتوهای یونساز.ا 

 ا نظارت بر نحوه نگهداشت ر حفاظت از دستگاه های رادیوگرافی، سی تی اسکن ر ام آر آی.

 ا کنترل کیفیت گرافی های های انجام یافته ر نظارت بر کنترل کیفیت دستگاه های رادیوگرافی.

 ا نظارت  ر بازرسی مراکز پرتوپزشکی.

ر رادیولو ی ر آگاهی از عوارض جاانبی آنهاا باا همکااری     ا آشنایی با داده های تلصصی ر فوق تلصصی مورد استفاده د

 متلصصین رادیولو ی.

 ا پویرش بیماران مراجعه کننده به بلش رادیولو ی با معرفی پزشک معالج با ارلویت بیماران ارر انسی.

 ص رادیولو ی.ا ارائه دستورات ر آمادگی های قب ی الزم برای بیماران بر حسب نوع گرافی درخواستی با هماهنگی متلص

 ا انجام گرافی های عادی، تلصصی، ماموگرافی ر همچنین اسکن های درخواستی الزم.

 ا آماده نمودن بیمار برای عکسبرداری از عضو.

 ا آماده نمودن ر به کارگیری دستگاه با توجه به مدت تشعش  الزم ر سایر عوامل فنی جهت رادیوگرافی یا ف وررسکوپی.

 گاه هایی رادیولو ی ر رادیوگرافی ر اعالم موارد نقص به مسئول مربوطه.ا بررسی ر کنترل دست

 ا نظارت بر فعالیت کاردانهای رادیولو ی ر سایر کارکنان ذیربط.

 ا نظارت بر نحوه نگهداری ر کاربرد دستگاه ها ر چشمه های مولد پرتوهای ایکس ر همکاری با سازمانها ر مراکز ذیصالح.

 ات مربوط به بلش رادیولو ی ر ارائه گزارش اقدامات انجام یافته.ا بررسی آمار ر اطالع

 ا ظهور ر ثبوت ک یشه های تهیه شده ر نظارت بر فرآیند آن.

 ا ارائه خدمات تشلیصی جهت بیماران بستری در بلش ها ر یا بیماران تحت پوشش مراکز مراقبت در منزل ر ... 

ر آموزشی در جهت ارتقا  مع ومات ر توانمندی هاای شاغ ی ر بکاارگیری    ا شرکت فعال در درره های کارآموزی، مهارتی 

 نتایج آن در انجام رظای  محوله.

 ا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه.
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 شرایط احراز : 

 :  ـ تحصیالت و معلومات 1

  رادیولو ی(مدرک تحصی ی کارشناسی در رشته تکنولو ی پرتوشناسی 

مدرک تحصی ی کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته رادیوبیولاو ی ر حفاظات پرتاویی، ناانو تکنولاو ی پزشاکی، فیزیکای        

(، فنارری تصویر برداری پزشکی  سای تای اساکن( مشاررط باه دارا باودن       MRIپزشکی، فنارری تصویر برداری پزشکی  

 ی  رادیولو ی(.  مدرک تحصی ی کارشناسی در رشته تکنولو ی پرتوشناس

 :    ـ مهارت 2

مهارت برقراری ارتباط رفتاری با بیمار، مهارت تح یل اطالعات، مهارت به کارگیری ابزارهای آمار ر اطالعات، مهارت عیب 

یابی ابزارهای رادیولو ی ر رادیوگرافی، مهارت تزریق ماده حاجب با نظارت ر سرپرستی پزشک، مهارت انجام فناون سااده   

ه ر تلصص رادیوگرافی، مهارت اعمال حفاظت در مقابل اشعه  برای خود، بیمار ر سایر افراد در معارض اشاعه(،   ر پیشرفت

 مهارت آماده سازی، نگهداری، کالیبراسیون ر تمیز کردن دستگاه ها. 

 :  ـ دوره های آموزشی 3

 حیای ق بی ر ریوی پایه.  ایمنی ر سالمت شغ ی ر بهداشت محیط، آشنایی با ررش های رایج تصویر برداری، ا

 

 عمومی پزشك  :شغل عنوان

 :تعریف

 از استفاده با عمومی، پزشکی سطح در ک ی، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 بازتوانی ر درمان بیماری، تشلیص ر پیشگیری اقدامات انجام به تشلیصی های ابزار بکار گیری ر ع می های ررش

 در مشارکت . پردازند می درمانی بهداشتی مراکز ر بیمارستانی یا بلشهای ارر انس در ربستری سرپایی صورت به بیماران

 جهت الزم های آموزش ارائه ر نیاز مورد های تحقیقاتی طرح در شرکت ر گیریها همه با مقاب ه اپیدمیولو یک اقدامات

 می شغل این مصادیق از درمان بیماران با مرتبط امور هماهنگی ر ریزی طرح سرپرستی، یا جامعه ر افراد تندرستی حفظ

 . باشد

 : مسئولیتها و وظایف نمونه

 رجود عدم صورت در( نیاز حسب بر ساعات تمام در بلش در بستری ارر انسی غیر ر ارر انسی بیماران سرپایی ریزیت -

 .) دستیار

 .مربوطه متلصصان ر بلشها به ارجاع ر بیمارستان ارر انس ر درمانگاه به کننده مراجعه سرپای بیماران ریزیت -

 .مقیم صورت به موظفی کشیکهای انجام -

 )...ر نامه ،رفایت پررنده ،خالصه حال شرح های برگه مانند ( پزشکی مشارره ر بیماران به مربوطه های برگه تکمیل -
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 .بیمارستان ) CPR ) تنفسی ر ق بی احیای تیم در فعال عضویت -

 .بلش ر ارر انس در درمان -

 .عمومی پزشکی سطح در بیماران درمان ر تشلیص ، معاینه-

 .لزرم صورت در تشلیصی اقدامات سایر ر آزمایش درخواست -

 کنترل قابل بیماریهای خصوص در آن اطرفیان ر بیمار لو یکی اپیدمیو های بررسی ر بیماران مراقبت ر ارجاع ، پیگیری -

 .مراقبت ر

 . مجهزتر مراکز به آنان اعزام ر ارجاع ر بیماران فوری اقدامات انجام -

 .لزرم صورت در دیگر پزشکان با مشارره -

 توزی  ر تهیه مراکز ر اماکن متصدیان ر سالمندان ، ،کودکان باردار مادران زنان، آموزان، دانش ای درره معاینات انجام -

 .غوایی مواد

 . پوشش تحت جامعه در راکسیناسیون طریق از بیماریها برابر در پیشگیرانه اقدامات -

 .میولو یکی اپید های بررسی طریق از بیماریها گسترش از پیشگیری -

 .بیماریها طغیان کنترل ر شناسائی ر ها می اپید کنترل ر بحران مدیریت در مشارکت -

 خانواده پزشک کشوری برنامه در فعال مشارکت -

 به مناسب پاسلگویی جهت در درمانی بهداشتی مرکز ارر انس اقالم بموق  تامین ر ارر انس راحد نیازهای آررد بر-

 .تحت پوشش جمعیت نیازهای

 اجرای در مراقبت .منطقه شای  بیماریهای گسترش از پیشگیری ر منطقه اپیدمیولو یک ر بومی بیماریهای بررسی -

 .بیماران راهنمایی ر شده داده بهداشتی ر دارریی دستورات

 .آنها کسری تامین جهت مربوط راحد اداری ر فنی لوازم ر دارر رف  از مراقبت ر کنترل -

 .کودکان ر مادران ر باردار زنان به مربوط ای تغویه ر بهداشتی راهنمایی -

 .آنها شیوع از ج وگیری منظور به بیمارستانها در گیر همه امراض به مبتالیان کردن مجزا برای همکاری -

 .مربوط های کنفرانس ر سمینارها در آنها معرفی ر ع می ر پزشکی ملت   مجالت در آنها انتشار ر ع می مقاالت تهیه -

 .عم کرد حوزه در بهداشتی های بررسی یا ر تحقیقاتی های برنامه تنظیم ر تهیه -
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 .درمانی یا بهداشتی ، فنی کارکنان مورد در الزم های آموزش ر نظارت -

 مربوط پزشکی تحقیقات آخرین مطالعه ر آموزشی های برنامه در شرکت -

 بهداشت سطح بردن باال منظور به بهداشتی موسسات سایر با همکاری ر درمانی ر بهداشتی تحقیقات امر در شرکت

 .عمومی

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 رظای  محوله... انجام در آن

 مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردی تحقیقات در مشارکت - 

 

 :احراز شرایط 

 : معلومات و تحصیالت -5

 .عمومی پزشکی رشته در دکترا تحصی ی مدرک

 بهتجر-2

 .میباشد درسال مرتبط نیاز مورد تجربه سنوات حداقل

  : مهارت-9

 ها بیماری های نشانه ر عالیم به کردن توجه مهارت کردن، لمس دادن، گوش مشاهده، شامل فیزیکی معاینه انجام مهارت

 های تست انجام ر

 انجام مهارت آن، اجرای ر درمانی تشلیصی رریکرد بهترین انتلا  مهارت صحیح، نویسی نسله مهارت فیزیکی،

 سایر ر راکسیناسیون

 آزمایشات تفسیر مهارت بیمار، رفعیت ر شرایط به توجه با آزمایشات ترین مناسب تجویز مهارت اختصاصی، های مراقبت

 ر ها داده تح یل ر

 انجام مهارت )آزمایشات ها،نتایج گزارش پزشکی، سابقه شامل( اطالعات داری نگه ر ثبت آرری جم  مهارت ، آزمایشات

 بیمار، رفعیت پایش



 

35 
  

 ماسک شامل(تجهیزات ر ها دستگاه از استفاده مهارت پزشکی، خدمات کنندگان ارائه بین هماهنگی اعمال مهارت

 ست افتالموسکوپ، اکسیژن،

 . )سالمت های برنامه برای ریزی برنامه مهارت احیا، ماسک اتوسکوپی، های

  :آموزشی های دوره -4

 پزشکی پیشرفته،اخالق تنفسی ر ق بی احیای تحقیق، ررش ر اصول قانون، ر طب

 متخصص پزشك  :شغل عنوان

 :تعریف

 پزشکی تلصصی فوق یا تلصصی سطح در ک ی، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 درمانی، ر آموزشی مراکز در اجتماعی پژرهشی، آموزشی، بازتوانی، درمانی، تشلیصی، های پیشگیری، حیطه در

 با مرتبط امور هماهنگی ر ریزی طرح سرپرستی، یا پردازند می بیماران به درمان پژرهشی مراکز ها، درمانگاه بیمارستانها،

  دارند. عهده بر را ها بیماری تلصصی درمان

 : مسئولیتها و وظایف نمونه

 .تلصصی های رشته سایر ر عمومی جراحی رشته به مربوط بیماران توانبلشی ر درمان ر تشلیص معاینه، -

 ر کننده پبشگیری ر ،درمانی تشلیصی دستورات پیگیری ر آنکالی یا کشیک ساعات هنگام بیمار بالین بر بموق ، حضور -

 . آنها انجام صحیح از اطمینان

 ر درلتی موسسات ر ارجاع سیستم سوم سطح در تلصصی فوق ر سوم / درم سطح در تلصصی پزشکی خدمات ارائه -

 . عمومی

 تیم هدایت ر شده صادر پزشکی دستورات انجام حسن بر نظارت ر درمانی آموزشی، مراکز ر بیمارستانها در فعال حضور -

 .درمان

 .نیاز صورت در تشلیصی تستهای سایر ر پاراک ینیکی آزمایشهای نوع دستور ر تعیین -

 .بیمار رفعیت حسب بر مناسب درمانی ررشهای تعیین ر مصرفی داررهای نوع تجویز -

 .عمومی پزشکان ر پرستاران توسط ها بلش در شده داده دستورات انجام از مراقبت ر شده عمل بیماران مدارم پیگیری -

 .بیماران درمانی رفعیت پیشرفت بر نظارت -
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 .بیماران راهنمایی ر شده داده بهداشتی ر دارریی دستورات اجرای در مراقبت -

 . آنکال ر اداری ساعات در بلش در بستری ارر انسی بیماران ریزیت -

 .مربوطه متلصصان بلشهای به ارجاع ر بیمارستان ارر انس ر درمانگاه به کننده مراجعه سرپای بیماران ریزیت -

 ذیربط. های دستورالعمل ر فوابط براساس مقیم صورت به موظفی کشیکهای انجام

 پررنده ،خالصه حال شرح های برگه مانند ( پزشکی مشارره ر بیماران پزشکی پررنده به مربوطه های برگه تکمیل -

 .)...ر نامه ،رفایت

 . درمانی مراکز ر بیمارستان تلصصی های گرره ر ها کمیته در عضویت -

 . تلصصی فوق ر تلصصی مراکز به فوری بیماران راهنمایی ر اعزام -

 .لزرم صورت در دیگر پزشکان با مشارره -

 ر آموزشها ارائه طریق از سطوح همه در بیماران بازتوانی ر درمان تشلیص، ملت   مراحل ع می راهبری ر هدایت -

 . فرصت هزینه کمترین ر بلشی اثر ر کارآیی منظور بیشترین به ها بازآموزی

 مدیریت در مشارکت . ذیربط تلصصی های گرایش در درمانی ر تشلیصی )گایدالین (راهنماهای تدرین در مشارکت -

 . آن های آسیب کاهش ر پیشگیری ر تلصصی حیطه در بحران

 . آن بردن بین از جهت ریزی برنامه ر آنها کنترل در مشارکت ر راگیر غیر ر راگیر های اپیدمی شناسایی -

 .خانواده پزشک کشوری برنامه در فعال مشارکت -

 .منطقه شای  بیماریهای گسترش از پیشگیری ر منطقه اپیدمیولو یک ر بومی بیماریهای بررسی -

 . الزم اقدامات پیگیری ر الزامی استاندارهای رعایت نظر از بلش رفعیت از مراقبت ر کنترل ، نظارت -

 .بهداشتی موسسات سایر با همکاری ر درمانی ر بهداشتی تحقیقات امر در شرکت -

 .درمانی یا ،بهداشتی فنی کارکنان مورد در الزم های آموزش ر نظارت -

 . مربوطه تلصصی حیطه در پزشکی تحقیقات آخرین ارایه ر گردآرری ر مطالعاتی ر آموزشی های برنامه در شرکت -

 در آنها گزارش ر تلصصی چند صورت به ع می گزارشهای ر عکس فایل،فی م، قالب در شده انجام اقدامات مستندسازی -

 . ع می مجالت

 نیاز صورت در یا ر رظای  شرح حسب بر آموزشی های برنامه در شرکت -
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  .مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردی تحقیقات در مشارکت -

 .آن درمان ر پیشگیری راههای ر بیماری سیر خصوص در الزم اطالعات ارائه ر ایشان خانواده ر بیمار آموزش ر راهنمایی -

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 .رظای  محوله انجام در آن

 :احراز شرایط

 : معلومات و تحصیالت -5

 .پزشکی تلصصی های رشته از یکی در تلصصی گواهینامه یا دانشنامه

 : تجربه -2

  میباشد. درسال مرتبط نیاز مورد تجربه سنوات حداقل

  : مهارت-9

 مهارت تصویربرداری، ر آزمایشات از حاصل های داده تفسیر ر کاربرد مهارت آن، ارجاع ر بیمار سیستمی معاینه مهارت

 انجام مهارت بیماران، برای پزشکی مفاهیم تفسیر مهارت آن، عوارض ر بیماری پیشرفت از پیشگیری کننده اقدامات انجام

  .الزم دقیق اقدامات بیان ر درخواست انتقال ر مشارره

 آموزشی: های دوره-9

 ر اصول ،) بیمار قبال در پزشکان تعهدات ر پزشکی تل فات قانونی، پزشکی پزشکی، نظام پزشکی، قوانین (قانون ر طب

 پیشرفته ر تنفسی ق بی احیای ررش

 

 پزشکی مدارك و پذیرش کارشناس :شغل عنوان

 :تعریف

 پزشکی، مدارک پویرش، های قسمت در ک ی، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 به عمل ع می، ر صحیح های فرایند طی بیماران پویرش داشته، اشتغال ها بیمارستان ها در بیماری گواری کد ر آمار

 ر درمانی بهداشت، مرکز های فعالیت ک یه از مفید آمار ها، تهیه آن بایگانی ر پزشکی مدارک تنظیم ع می های ررش

 بین بندی طبقه باالخص های مربوطه کتا  از صحیح استفاد با ها بیماری الم  ی بین بندی طبقه از استفاده آموزشی،
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 ک ی از گزارش تهیه ر ... ر پرستاری مانند بیمارستان ملت   های قسمت با ارتباط ایجاد ، I.C.D ها بیماری الم  ی

 جاری های فعالیت از.پزشکی مدارک با مرتبط امور هماهنگی ر ریزی طرح سرپرستی، یا بیمارستان ملت   های فعالیت

 پیشرفته. ر تنفسی ق بی احیای تحقیق،.باشد می شغل این

  مسئولیتها: و وظایف نمونه

 گیری تصمیم سیستمهای سازی بهینه جهت پزشکی های داده بازیابی ر ذخیره نوین های ررش کاربرد زمینه در تحقیق

 سیستم های ارتقای جهت در اطالعات آرری فن های پررتکل ر ها استاندارد سازی ،بومی ر درمان بهداشت حوزه در

 درمان ر بهداشت

 پزشکی در ماتیک انفور کاربردی مفاهیم انتقال ر آموزش جهت بهینه ررشهای ارائه -

 . بیماران خصوصی اطالعات از حفاظت اجرایی های ررش طراحی -

 درمانی بهداشتی خدمات دهنده ارائه مراکز بین همکاری ر ارتباط تدارم ر برقراری زمینه سازی فراهم -

 سازی ذخیره نوین ررشهای ر پزشکی در گواری کد از استفاده پزشکی های داده پایگاه بهینه ساختار پیشنهاد ر بررسی -

 پزشکی های داده بازیابی ر

 .موردعمل استانداردهای براساس درمانی ر بهداشتی اطالعات بازیابی ر سازی ذخیره سازماندهی، -

 - - .درمانی ر بهداشتی اطالعات توزی  پردازش ها داده گردآرری بر نظارت -

 .بیمارستانها ر درمانی ر آموزشی مراکز پزشکی مدارک ر اسناد بر نظارت ر کنترل -

 )مستندسازی( فرایند ر )فیزیکی فضای تجهیزات پرسنل( ساختار جهت از پزشکی مدارک راحدهای ارزیابی بر نظارت -

 - - - .استاندارد کار فرایند

 به بیمار با همراه /بیمار پررنده ارسال ر مدارک الصاق بیماران، )دموگرافیک( جمعیتی صحیح اطالعات کردن فراهم -

  .مرتبط های بلش

 .پزشکی اطالعاتی مناب  به مراجعین آسان دستیابی منظور به اینترنتی ر ارتباطی زیرساختهای تقویت در مشارکت-

 ترسیم در آنان هدایت ر اطالعات بازیابی برای پزشکی رسانی اطالع مراکز ر ها کتابلانه کاربران راهنمایی ر مشارره -

 استراتژی.

 - - کتابلانه ر اطالعاتی منای  از استفاده برای رسمی غیر رسمی ر گررهی فردی آموزش -

 ها کتابلانه نوین ر جاری سیستم مطابق ها قفسه در آن تنظیم ر مجالت ر کتب کردن مهر ر ثبت ر گواری شماره -
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 .جهانی استانداردهای براساس مربوطه اندکس تهیه ر درمانی اقدامات ر جراحی اعمال بیماریها، کدگواری -

 .مرج  کتب رری از مراجعه ع ت کد اختصاص جهت حال شرح برگ بررسی -

 .مرج  کتب رری از اص ی تشلیص کد اختصاص جهت پررنده خالصه برگ بررسی -

 .)است گرفته صورت آنها مورد در جراحی اقدام که بیماران برای( جراحی عمل گزارش برگ بررسی -

 .مرج  کتب براساس جراحی عمل گزارش برگ رری از تشلیص کد اختصاص-

 .مرج  کتب براساس جراحی عمل گزارش برگ رری از جراحی اقدام کد اختصاص -

 .بیماران پویرش به مربوط امور انجام -

 .پزشکی فوریت موارد پویرش تأمین ر ها نامه اجازه ر نامه رفایت اخو -

 از ساالنه ر ماهانه ررزانه، آمار تنظیم ر تهیه توانای ر مربوطه زمینه در تلصصی کامپیوتری های سیستم به آشنایی -

 منظور به ها پاراک ینیک ر ها ک ینیک به مراجعین میر ر مرگ آمار ر شده مرخص ر بستری بیماران

 .شده ارائه درمانی خدمات تح یل ر تجزیه

 .پزشکی مدارک به مربوط امکانات ر رسایل پزشکی مدارک فرمهای کار، ررشهای بهبود جهت الزم های بررسی -

 .بیمارستانها ر درمانی ر آموزشی مراکز پزشکی مدارک راحدهای ارزشیابی -

 .مربوطه بلش در بیمار بستری ر پویرش ، ریزیت جهت بیماران راهنمایی ر دهی نوبت ساماندهی، -

 HISسالمت  مدیریت سیستم کاربرد ر استقرار در همکاری -

 .بیمار به ارائه جهت بایگانی شماره ر مشلصات ثبت ر شناسایی کارت تنظیم -

 .ها پررنده زنی شماره ر گواری پوشه ر موجود استانداردهای براساس پررنده ارراق تنظیم -

 شده تعیین ررش براساس ها پررنده بایگانی امور انجام -

 بیماران پررنده از استفاده با دیگر ارگانهای ر قانونی پزشکی به مربوط مکاتبات به پاسخ -

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 .محوله رظای  انجام در آن

 .پویرش ررزانه آمار تهیه ر ایرادات رف  در مربوطهی شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردی تحقیقات در مشارکت -

  .بستری ر جراحی اعمال بیماران پویرش برای دهی نوبت ر زمانبندی -
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 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت-5

 پزشکی مدارک رشته در کارشناسی تحصی ی مدرک

 مهارت:-2

 مهارت بیماریها، کدگواری ر آمار از استفاده مهارت اطالعات، پردازش ر سازی مستند مهارت اسناد، مدیریت مهارت

  پژرهش. ر تحقیق انجام مهارت بیمارستان، ملت   فعالیتهای از ک ی مهارت گزارشدهی ، نتایج تح یل

 آموزشی:-9 

 نامگواری های سیستم آخرین با آشنایی پزشکی، مدارک نویسی مشی خط تدرین نحوه پزشکی، مدارک قانونی های جنبه

 بیماریها بندی طبقه ر

 طبی تشخیص وکاردان آزمایشگاه  کارشناس  :شغل عنوان

 :تعریف

 زیر ر )رابسته یا مستقل( پزشکی تشلیص های آزمایشگاه در ها آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 بافت س ولی، م کولی، اختصاصی، آزمایشات های تکنیک کردن رپیاده انجام به راجد شرایط فنی مسئول مستقیم نظر

 شناسی، سرم شناسی، هورمون شناسی، قارچ انگل شناسی، شناسی، ریررس شناسی، باکتری بیوشیمی، شناسی،

 زا بیماری عوامل تشلیص رجداسازی ر ها بیماری از پیشگیری ر درمان، تشلیص، برای خون انتقال ر س ولی نشانگرهای

هماهنگی  ر ریزی طرح سرپرستی، یا پردازند می مربوطه های زمینه در آزمایشگاه های کاردان تکنیکی اشکاالت رف  ر

 دارند. عهده بر را طبی تشلیص آزمایشات با مرتبط امور

 : مسئولیتها و وظایف نمونه 

 .ذیصالح مراج  به مربوطه گزارشهای ارائه ر پوشش تحت طبی تشلیص آزمایشگاههای ک یه فعالیت بر مستمر نظارت -

 .آزمایشگاهی ملت   ررشهای کردن استاندارد منظور به استاندارد کمیته با همکاری -

 .آزمایشگاهی ملت   بلشهای در تجهیزات ر آزمایشات کیفی کنترل انجام -
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 اقدام ر )... ر انقضا  تاریخ ، موجودی( آن به مربوط امور در دقت ر ها کیت مصرف چگونگی ر کیفیت کنترل ر نظارت -

 .مربوطه بلش مصرفی موق  مواد به درخواست جهت الزم

 در طرح جهت پررنده تشکیل ر انسانی نیرری ر تجهیزات فضا فنی مسئولین با رابطه در آزمایشگاهها بر نظارت -

 - - .قانونی های کمیسیون

 .آنها برش ر شناسی آسیب ب وکهای تهیه در مشارکت -

 .توصیفی آمار حد در موجود اطالعات بررسی ر ماهانه ر ررزانه آمار استلراج -

 .فرز پ یتت اریتررفرز، فرز، لکو فرز، پالسما انجام -

 .مربوطه آزمایشگاه در دانشجویان عم ی دررس آموزش امر در همکاری -

 شناسی، میکرر  شناسی، هورمون جم ه از اختصاصی آزمایشات آزمایشگاه انجام کاردانهای به الزم های راهنمایی انجام -

 .مرفین تست ر بیوشیمی سررلو ی، هماتولو ی،

 .آن بررسی جهت الزم اقدامات انجام از قبل نمونه مناسب نگهداری ر پویرش -

 ر معمول ررش به آمیزی رنگ ر ) میکررتوم( میکررسکوپی برش دستگاه با برش ها نمونه گیری قالب -

 - .ایمنوهیستوشیمی

 . شناسی آسیب ر ) سیتولو ی( شناسی س ول های الم پوشاندن ر مونتا  -

 .آزمایش جهت دریافتی های نمونه سازی آماده -

 .ذیربط مراج  به مثبت موارد گزارش ر مایکوباکتریومها رجود نظر از ها نمونه دقیق بررسی -

 فراررده ر خون پاالیش فرایندهای ر آزمایشات همچنین ر خون انتقال ر نگهداری ، اهدا های ررش ر فوابط بردن کار به -

 . آن های

 .پوشش تحت آزمایشگاههای انسانی نیرری ع می ارتقا  مورد در آموزش پیشنهادی های بسته ارائه -

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 محوله رظای  انجام در آن

 :احراز رایطش

 : معلومات و تحصیالت -5

 آزمایشگاهی ع وم دکتری یا ارشد کارشناسی یا کارشناسی تحصی ی کاردانی/ مدرک
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 محیط بهداشت کارشناس  :شغل عنوان

 :تعریف

 از یکی در تدریس شامل هایی ک ی،فعالیت نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 ارائه در مشارکت محیط، بهداشت های زمینه از یکی در تحقیقاتی های برنامه انجام ر ارائه بهداشت محیط، های زمینه

 ( زباله دف  ر آرری جم  های سیستم طرح ارائه در مشارکت شهری، های ر سیال  فافال  آرری جم  های کانال طرح

 تصفیه آ ، تصفیه های راحد طرح ارائه ر آشامیدنی توزی  آ  ر انتقال های سیستم طرح ارائه در مشارکت ،)پسماند

 های برنامه اجرایی موارد در گیری ر تصمیم بررسی آشامیدنی آ  بهداشت ، پرتوها بهداشت هوا، آلودگی کنترل فافال ،

 یا .محیط بهداشت اجرایی امور رمدیریت آن اقتصادی ر فنی های جنبه گرفتن نظر در با شده ارائه

 دارند. عهده بر را محیط بهداشت با مرتبط امور هماهنگی ر ریزی طرح سرپرستی،

 

 : مسئولیتها و وظایف نمونه

 . محیط بهداشت ای منطقه ر کشوری سیاستهای اجرای بر نظارت -

 شده انجام مطالعات ر ها بررسی براساس محیط بهداشت آموزش پررتک های تدرین ر تهیه در همکاری -

 محیط بهداشت های برنامه به مربوط عمرانی ر جاری اعتبارات پیشنهاد ر برآررد -

 . )اپیدمی ( گیر همه ر بیماریها طغیان کنترل ر شناسائی در مشارکت -

 .محیطی زیست اثرات ارزیابی های گزارش تهیه در مشارکت -

 .آشامیدنی آ  توزی  ر تصفیه ، انتقال های سیستم طراحی در مشارکت -

 . رصنعتی شهری فافال  رتصفیه آرری جم  های سیستم درطراحی مشارکت -

 .هوا آلودگی کنترل ر کاهش جام  های برنامه تدرین در مشارکت -

 .آ  کیفیت آزمایشهای نتایج ربکارگیری تفسیر -

 . سالمت پیوست های گزارش تهیه در مشارکت -

 .جامد زائد مواد دف  ر آرری جم  های سیستم طراحی در مشارکت -

 . آنها ررند تغییرات ر آ  مناب  کیفیت از تح ی ی های گزارش تهیه ر بررسی -
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 .بیماریها محیطی بار مطالعات اجرای ر طراحی در مشارکت -

 . محیطی عوامل با تماس مطالعات اجرای ر طراحی در مشارکت -

 .هوا آلودگی کنترل های سیستم طراحی در مشارکت

 .محیط اپیدمیولو ی مطالعات انجام در مشارکت -

 . محیط شناسی سم مطالعات انجام در مشارکت -

 .تابعه راحدهای های فعالیت ارزشیابی ر نظارت پایش، منظور به بازدیدها در مشارکت -

 . الزم های گزارش تهیه ر ررستایی ر شهری مناطق در هوا های کننده آلوده زمینه در منطقه مشکالت بررسی ر مطالعه -

 . محیط بهداشت های برنامه اجرای موردنیاز رسایل ر تجهیزات تأمین پیگیری -

 .فافال  ر آ  بهداشتی کنترل های زمینه در محیط بهداشت فرایندهای اجرای به مربوط اهداف تعیین ر ریزی برنامه -

 جهت در ررستایی ر شهری فافال  ر آ  مهندسی شرکتهای ریژه به ذیربط ارگانهای با بلشی بین هماهنگی ایجاد -

 ررستایی ر آبرسانی های شبکه آ ، مناب  رفعیت بهداشتی، بهبود

 ر اطالعات تح یل ر تجزیه شهرستانها، از استان ررستاهای ر شهرها آشامیدنی آ  رفعیت به مربوط اطالعات ر آمار اخو -

 . فافال  ر آ  آزمایشگاههای رری بر کیفی ر کمی نظارت آنها. بازخورد به ارسال

 .نتایج ارائه ر تح یل ر تجزیه ر پرتوپزشکی مراکز حفاظتی ر بهداشتی کنترل ر نظارت -

 .هدف گررههای برای مدارم آموزش ر آموزشی های بسته تهیه -

 .سنجش دستگاههای از استفاده با خاک ر آ  ، هوا های آالینده پایش -

 آزمایشگاههای در الزم آزمایشات سایر ر پرتوها بهداشت فافال ، ر آ  هوا، آلودگی به مربوط آزمایشهای انجام -

 .بهداشت محیط اختصاصی

 ر آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد قانون مشمول غیر ر مشمول اماکن ر مراکز ک یه بر بهداشتی نظارت ر کنترل -

 . بهداشتی

 . بهداشتی ر آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد قانون اجرای در مشارکت -

 تا تولید از بعد( عرفه سطح در بهداشتی ر آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد کیفیت بر بهداشتی نظارت ر کنترل -

 .)مصرف

 . عرفه سطح در )دامی خام مواد از غیر( غوایی مواد از برداری نمونه -
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 ر فررش ر توزی  ر تهیه مراکز در( محیط بهداشت ملت   های زمینه در نیاز مورد آمار ر اطالعات آرری جم  ر بازدید -

 هوا، بهداشت فافال ، ر آ  بهداشت قبیل از )مدارس ر عمومی اماکن بهداشتی، ر آشامیدنی ر مواد خوردنی نگهداری

 اقدام ..ر بالیا ر سوانح ناقل، جوندگان ر حشرات ررستا، محیط بهسازی ،)پسماند(زباله ر دف  آرری جم  پرتوها، بهداشت

 .محیط بهداشت مسائل با رابطه در بهداشتی فوابط ر معیارها ر اعمال قوانین ر مقررات اجرای مورد در پیگیری ر

 

 زمینه در بهورزان کار بر نظارت ر هدایت ر بهداشت های خانه( تابعه های راحد از مستمر بهداشتی بازدید ر نظارت -

 محیط بهداشت رظای 

 .)...ر

 .محیط بهداشت مهندسی رشته دانشجویان کارآموزی اجرای ر ریزی برنامه در همکاری -

 .موجود مشکالت حل جهت اجرایی ر فنی راهکارهای ارائه ر بیمارستان محیط بهداشت مسایل بندی دسته ر شناخت -

 از بلشی اختصاص ر مراجعین ر بیماران پرسنل، برای آموزشی های برنامه اجرای در آموزشی سوپررایزر با هماهنگی -

 .عفونت کنترل ر محیط بهداشت موفوعات آموزشی به های برنامه

 بلشی دررن ر بلشی بین همکاری ج ب ر استان بهداشت مرکز ر شهرستان بهداشت مرکز با ارتباط ر هماهنگی ایجاد -

 .بیمارستان بهداشتی حل مشکالت جهت

 .بیمارستان تیز نوک ر عفونی معمولی، های زباله بهداشتی دف  ر نقل ر حمل تفکیک، آرری، جم  نحوه بر نظارت -

 .بیمارستان محیط سازی سالم بهسازی، فافال ، بهداشتی دف  ر تصفیه ر آرری جم  بر نظارت -

 ر البسه جداسازی ر گندزدایی شو، ر شست نحوه بر نظارت ر مرکزی استری یزاسیون ر رختشویلانه بهداشتی کنترل -

 .پزشکی رسایل کردن صحیح استریل نحوه

 .محیط بهداشت های برنامه اجرای برای اجرایی های دستورالعمل ابالغ ر تهیه در مشارکت -

 محیط بهداشت ملت   های زمینه در موردنیاز اطالعات تح یل ر تجزیه ر بندی، طبقه ، آرری جم  در مشارکت -

 .محیط بهداشت موارد با ارتباط در خانواده پزشک های برنامه در همکاری ر مشارکت

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 .محوله انجام رظای  در آن

  مربوطه. شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردی تحقیقات در مشارکت -
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 :احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت -5

 .محیط بهداشت مهندسی های رشته از یکی در دکترا یا ارشد کارشناسی یا کارشناسی تحصی ی کاردانی/ مدرک

  : مهارت-9

 آمار ابزارهای کارگیری به مهارت اطالعات، تح یل مهارت کارگررهی، انجام مهارت ها، دستورالعمل آموزش مهارت

 افزارها، نرم ر راطالعات

 دف  ر تصفیه ر آرری جم  آ ، سازی سالم ر تصفیه های زمینه در( محیط آالینده عوامل کنترل ر شناسایی مهارت

 دف  ر آرری جم  فافال ،

 مواد توزی  ر تهیه مراکز بر نظارت مهارت ،)هوا آلودگی کنترل صنعتی، ر درمانی بهداشتی مراکز ر خانگی جامد زائد مواد

 ر آشامیدنی خوردنی،

 .پژرهش ر تحقیق مهارت مناسب، های حل راه ارائه ر کنترل مهارت محیط، بهداشت مسائل سایر ر بهداشتی

  :آموزشی های دوره-4

 ر گندزدایی های ررش محیط، بهداشت های برنامه اجرایی های دستورالعمل ر مقررات ر قوانین آخرین با آشنایی

 پسماند.مدیریت  آ ، فدعفونی

 

 

 ای حرفه بهداشت کارشناس  :شغل عنوان

 :تعریف

 ر فیزیکی عوامل گیری اندازه ر شناسایی به ک ی، نظارت تحت ها، آن متصدیان که است هایی پست برگیرنده در شغل این

 تولیدی مراحل ر ها ررش تشلیص .پردازند می اساسی اشکاالت رف  ر نتایج ارزشیابی کار، آرر محیط زیان شیمیایی

 شرایط انطباق عدم کار، محیط بیولو یکی مهم عوامل آررند، می رجود به را محیط کار آرر زیان عوامل که ع  ی ر گوناگون

 بیماری شناسایی نیز ر کار از ناشی حوادغ ع ل ر کار ایمنی محیط مسائل شاغل، افراد ررانی ر جسمی های قاب یت با کار

 حصول ر بازرسی اجرای ر است شغل مصادیق این از قطعی تشلیص جهت پزشک به افراد معرفی ر ای حرفه مهم های
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 هماهنگی ر طرح ریزی سرپرستی، یا افراد ایمنی ر بهداشت بر حاکم مقررات ر قوانین با ها فعالیت مطابقت از اطمینان

 گیرد. برمی در نیز را ای حرفه بهداشت با مرتبط امور

 

 : مسئولیتها و وظایف نمونه

 . امکانات ر دستورالعم ها سیاستها، به باتوجه ای حرفه بهداشت ک ی اهداف به دستیابی جهت ریزی برنامه -

 .آنان فع  ر قوت نقاط تعیین ر مرتبط سازمانی راحدهای در شده اجرا های برنامه پایش ر ارزشیابی ر نظارت -

 . مناسب راهکارهای تعیین ر کار محیط آرر زیان عوامل پایش گیری، اندازه شناسایی، -

 .مافوق مسئولین ر کارفرمایان به کارگاهها ای حرفه بهداشت نواقص اعالم ر ارزیابی شناسایی، -

 .هدف گررههای برای ای حرفه بهداشت آموزشی های برنامه اجرای -

 .گوناگون حرف شاغ ین بر خدمات این اجرای حسن بر نظارت ر ) P.H.C ( ارلیه بهداشتی خدمات اصول با آشنایی -

 لیست چک مطابق بهداشتی مقررات ر قوانین دستورالعم ها، اجرای ارزیابی ر بررسی ر پوشش تحت کارگاههای از بازدید -

 .بازدید فرمهای ر

 .ررستایی بهداشت های خانه ر درمانی بهداشتی مراکز در ای حرفه بهداشت فرآیندهای انجام بر نظارت -

 .فعالیتها ارتقا  منظور به پوشش تحت کارگاههای ای حرفه بهداشت فعالیتهای اطالعات ر آمار تح یل ر ارزیابی بررسی، -

 منظور به راهکار ارائه ر کار محیط در ارگونومیک مسائل ر آرر زیان عوامل ارزشیابی ر تح یل گیری، اندازه برداری، نمونه -

 .موجود استانداردهای به باتوجه کار محیط در آرر زیان عوامل ر کنترل پیشگیری

 . کار بهداشت مراکز ر کارگری بهداشت های خانه اندازی راه ر تجهیز تأسیس، امر در پیگیری ر نظارت -

 ناشی مسمومیتهای ر بیماریها با مبارزه ر بیماریابی ر پیشگیری زمینه در اجرائی عم یات پیگیری ر تنظیم در همکاری -

 . کار از

 نتایج بکارگیری ر شغ ی توانمندیهای ر مع ومات ارتقا  جهت در آموزشی ر مهارتی کارآموزی، های درره در فعال شرکت -

 .محوله انجام رظای  در آن

 . مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در کاربردی تحقیقات در مشارکت -
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 احراز شرایط

 :معلومات و تحصیالت -5

 ای حرفه بهداشت مهندسی های رشته از یکی در دکترا یا ارشد کارشناسی کارشناسی، تحصی ی مدرک-

  : مهارت-2

 عم کرد کنترل ر پایش مهارت آمارگیری، مهارت گیری، گزارش مهارت عم کرد، پایش مهارت ریزی، برنامه مهارت

 مهارت ، تجهیزات

 با کار شرایط انطباق عدم تشلیص مهارت کار، محیط آرر زیان شیمیائی ر فیزیکی عوامل گیری اندازه ر شناسائی

 ررانی ر جسمی های قاب یت

 آموزش مهارت کار، از ناشی حوادغ ع ل ر کار محیط ایمنی مسائل حل راه ارائه ر تشلیص مهارت شاغل، افراد

 شاغل، افراد به بهداشت

 .ای حرفه مهم بیماریهای یا ر شغ ی عمده مسمومیتهای عالئم ر آثار تشلیص مهارت

 

 آموزشی های دوره-9

 نحوه ای حرفه بهداشت های شاخص استلراج کار، محیط آرر زیان عوامل ارزیابی ر برداری نمونه ررشهای با آشنایی

 حرفه ای بهداشت طرحهای اجرای

 عنوان شغل : مددکار بهداشتی و درمانی 
 تعریف : 

در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت ک ی، به عنوان خدمتی حرفه ای در محیط های این شغل 

بهداشتی ر درمانی، با تکیه بر دانش ر مهارت های خاص به افراد ر گرره ها کمک می کند تا بتواناد اساتقالل شلصای ر    

این راستا بررسی گسترده ای از مسائل ر نیازمنادهای  اجتماعی ر نیز رفایت خاطر فردی ر اجتماعی به دست آررند ر در 

عاطفی، ررانی، اقتصادی ر اجتماعی بیماران ر مراجعین به بیمارستان ها ر مراکز بهداشتی ر درمانی یاا سرپرساتی، طارح    

 ریزی ر هماهنگی امور مرتبط با شغل را بر عهده دارند.  

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

 بیمار در اجتماع ر خانواده ا  تجزیه ر تح یل موقعیتا 
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 ا ارجاع به نهادهای حمایت گر با گزارش کامل از موقعیت مری .

 ا جو  کمک های مردمی در جهت رف  مشکالت مالی بیماران نیازمند با هماهنگی مدیریت.

 ا تشلیص نیازهای بیماران نیازمند ر معرفی آنان به نهادهای حمایت گر ر خیریه.

 ا پویرش راحدها ر همفکری در نحوه پویرش بیماران مراجعه کننده.ا ارتباط مدارم ب

 ا پویرش ر بستری بیمارانی که فاقد بیمه ر مدارک شناسایی ر کارت م ی.

 ا مصاحبه ر اخو اطالعات از خانواده های بیماران جهت کمک ر مساعدت به بیماران.

 خانوادگی در مورد رفعیت اقتصادی اجتماعی ر مالی.ا شناسایی افراد بی بضاعت ر کسب اطالعات از رفعیت 

 ا رسیدگی به مسائل ر مشکالت قضائی بیماران معرفی شده از طریق مراج  قضایی ر انتظامی ر ارائه راهنمایی های الزم.

 ا معرفی بیماران ر خانواده های بی بضاعت به نهادها از جم ه کمیته امداد، بهزیستی، مؤسسات خیریه.

بیماران مانده در بلش ها به ع ل ملت    از قبیل نداشتن خانواده ا عدم هوشیاری ا مجهاول الهویاه باودن ا        ا تحویل 

 معتاد بودن ر ...( به دادگستری ر گرفتن مجوز از آنجا ر تحویل به بهزیستی.

 ا تصمیم در اخو مب غ الزم از بیماران با مطالعه پررنده ها.

ی، مهارتی ر آموزشی در جهت ارتقا  مع ومات ر توانمندی هاای شاغ ی ر بکاارگیری    ا شرکت فعال در درره های کارآموز

 نتایج آن در انجام رظای  محوله.

 ا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه.

 

 

 شرایط احراز : 

 :  ـ تحصیالت و معلومات 1

یکی از رشته های ع وم اجتماعی  مددکار اجتمااعی، خادمات    مدرک تحصی ی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا در

اجتماعی، تعارن ر رفاه اجتماعی(، مطالعات خانواده، مددکار اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی، رفاه اجتماعی، ساالمت ر  

 رفاه اجتماعی، ررانشناسی  عمومی ر بالینی(.

 

 :    ـ مهارت 2

استفاده از نرم افزارهای پزشکی  نرم افزارهای مدارک پزشکی، فناارری اطالعاات   مهارت استفاده از پایگاه داده ها، مهارت 

سالمت، مهارت انجام تحقیق در موفوعات خانوادگی، اجتماعی ر آسیب های ررانی/ اجتماعی، مهاارت مشاارره دادن باه    

 بیماران، مهارت ارزیابی مشکل ر تصمیم گیی، مهارت طراحی برنامه های رفاهی.  

 :  ای آموزشیـ دوره ه 3

آشنایی مددکاران با مسائل حقوقی، تعامالت انسانی در مددکاری اجتماعی با بیماران، تکنیک های مصاحبه در ماددکاری  

 بیمارستان ها.  
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 : استحقاقی مرخصی

 از استفاده با استحقاقی مرخصی حق ررز31 سالی ر ررز5/2 ماه هر ازای به خدمت مدت نسبت به شاغل کارکنان ک یه

 . باشد می شده ذخیره قابل ) ررز 15 ( آن از نیمی هرسال حداکثر در که دارند را مزایا ر حقوق

 

پرسنل در سیستم کنترل ترددثبت .پس از تایید توسط مسئول  توسط مرخصی درخواست ، مرخصی از استفاده از قبل

 نهایی میگردد.مربوطه رمدیریت پرستاری رسپس ریاست بیمارستان توسط امور اداری تایید 

 : استعالجی مرخصی

 مسئول یا رئیس به را پزشکی گواهی بیماری ارل ررز در باید پزشکی گواهی داشتن ر بیماری صورت در شاغل *پرسنل

 . نمایند ارجاع خود راحد

 می ارسال دانشگاه درمان معارنت پزشکی کمیسیون راحد به تائید جهت راحدکارگزینی طریق از استعالجی *گواهی

 گردد.

 کار محل به رقت اسرع بایددر استعالجی مرخصی ررز 3 از بیش داشتن صورت در طرحی قراردادی ر پیمانی کارکنان*

 . نمایند ارائه اجتماعی تامین سازمان پزشکی کمیسون راحد به تائید جهت را گواهی استعالجی ر دهند اطالع خود

 حقوق خود گواهی تائید از پس باید پرسنل ر گردد می قط  مزایا ر حقوق ) استعالجی ررز 3 از بیش ( موکور مدت *در

 نمایند. دریافت اجتماعی تامین از را استعالجی خویش مدت مزایای ر

 : اضطراری مرخصی

 را ساالنه استحقاقی مرخصی سق  بر عالره افطراری مرخصی ررز هفت از برخورداری حق ذیل موارد در شاغل پرسنل

 . باشد نمی خرید باز یا قابل ذخیره موکور مرخصی ر دارند

 کارمند دائم ازدراج : ال 

 کارمند فرزند ازدراج :  

 برادر ر خواهر ، مادر ، پدر ، فرزند ، همسر : شامل یک درجه بستگان فوت : پ

 :) پاس ( ساعتی مرخصی

 2/ 5 این مرخصی از استفاده مدت حداکثر ر شود می محسو  استحقاقی مرخصی از جزئی هم ررز یک از کمتر مرخصی

 ساعت درماه میباشد.
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 : انتصاب و ارتقاء

 مشاغل ارزشیابی ر بندی طبقه طرح فوابط اساس بر باالتر شغ ی سطح یا سازمانی پست تلصیص : ارتقاء

 ... ر شایستگی ، لیاقت ، احراز شرایط اساس بر سازمانی پست در کارمند کارگماردن به : انتصاب

 : سرپرستی و مدیریتی مشاغل در انتصاب برای الزم شرایط حداقل

 ر مهارتی ، تجربی ، ،شغ ی فردی اطالعات اساس بر که پست تلصیص درخواست های فرم در امتیاز باالترین کسب *

 . است گردیده تنظیم خود بیمارستان توسط مدیریتی

 مشاغل بندی طبقه طرح طبق شغ ی های رشته به مرتبط کارشناسی مدرک بودن دارا *

 مدیریت رشته های گرایش از یکی در ارشد کارشناسی مدرک بودن دارا یا ر مدیریت آموزش درره *گوراندن

 مدیریت سابقه سال در یا ر مشابه یا مربوط های رشته در تجربی سابقه سال 6 حداقل *

 مدیریتی مهارتهای ر ها نقش ، رظای  ک ی معیارهای از امتیاز 60 حداقل اخو *

 اختصاصی شرایط ر معیارها از امتیاز 65 حداقل اخو *

 شغلی طبقات و رتبه ارتقاء روند

 : شغلی طبقات در کارمندان ارتقای نحوه

 تعداد حداکثر ر طبقه یک تجربی سوابق سال 5 هر ازای به باشد می دیپ م فوق آنها تحصی ی مدرک که شاغ ینی جهت

 . باشد می 8 طبقهکنند پیدا ارتقا  توانند می که طبقاتی

 می حداکثر ر طبقه یک تجربی سوابق سال 4 هر ازای به باشد می کارشناسی آنها تحصی ی مدرک که شاغ ینی جهت

 . یابند ارتقا  11 طبقه تا توانند

 . یابند می ارتقا  11 طبقه تا حداکثر ر طبقه یک سال 4 هر ازای به لیسانس فوق تحصی ی مدرک با شاغ ین

 یابند می ارتقا  12 طبقه تا حداکثر ر طبقه یک سال 4هر ازای به ای حرفه دکتری تحصی ی مدرک با شاغ ین

 : شغلی های رتبه در کارمندان ارتقای نحوه

 ر شغ ی رتبه ارتقا  درره طول در ارزشیابی امتیازات مجموع میانگین از درصد 06 حداقل کسب : پایه رتبه کسب برای-1

 آموزشی ساعت درره366 گوراندن
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 شغ ی رتبه ارتقا  درره طول در ارزشیابی امتیازات مجموع میانگین از درصد 06 حداقل کسب : ارشد رتبه کسب برای -2

 آموزشی ساعت درره 256 گوراندن ر

 شغ ی رتبه ارتقا  درره طول در ارزشیابی امتیازات مجموع میانگین از درصد 86 حداقل کسب : خبره رتبه کسب برای -3

 آموزشی دررهساعت  266 گوراندن ر

 شغ ی رتبه ارتقا  درره طول در ارزشیابی امتیازات مجموع میانگین از درصد 06 حداقل کسب : عالی رتبه کسب برای -3

 آموزشی ساعت درره 156 گوراندن ر

 : ارزشیابی

 این که گیرد می قرار بررسی مورد ساله یک درره طول در کارمند عم کرد یعنی شود می مستمرت قی فعالیتی ارزشیابی

 می انجام مستند ر موثق اطالعات اساس بر ارزشیابی ر یافته کاهش ارزشیابی رایج در خطاهای که شود می موجب امر

 . دارند مشارکت عم کرد سنجش ر استانداردها تدرین ر معیارها تعیین در یعنی ارزشیابی فرآیند در کارکنان. شود

 . باشد می سال همان ماه اسفند پایان تا سال هر فررردین ابتدای : ارزشیابی دوره

 اند داشته خدمت به اشتغال سال در ماه 6 از بیش که قراردادی ر کا فریب ر طرحی ، پیمانی ر رسمی پرسنل ک یه

 . خواهد گرفت قرار ارزیابی مورد آنها عم کرد

 های رتبه ارتقا  جم ه از شغل ارتقا  هرگونه برای کارکنان عم کرد ارزیابی امتیازات مجموع از درصد85 حداقل کسب

 .است الزامی های مدیریتی پست در انتصا  ر شغ ی

 شده بینی پیش امتیازات کل درصد 56 از متنار  سال چهار یا متوالی سه در آنها عم کرد ارزیابی امتیاز که کارکنانی

 شرایط نداشتن صورت در گردد می ابالغ ر تصویب امنا  هیات سوی که از العم ی دستور اساس بر ، باشد کمتر

 گردند. می قرارداد فسخ یا ر بازخرید ، بازنشستگی

 

 : کاری نوبت العاده فوق

 غیر های نوبت در خود شغل ماهیت ر نوع حسب بر که گردد می پرداخت مشاغ ی متصدیان به کاری نوبت العاده فوق

 . باشند می رظیفه انجام به مستمر م زم ر رقت تمام صورت به متعارف
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 وری بهره قانون اساس بر کار ساعت محاسبه

 ساعت 0 تعطیل غیر صبح

 ساعت 0 تعطیل غیر عصر

 ساعت13 تعطیل غیر رعصر صبح

 ساعت19 تعطیل ر تعطیل غیر شب

 ساعت11 تعطیل صبح

 ساعت11 تعطیل عصر

 ساعت19 تعطیل رعصر صبح

 

 

 : خدمت از خروج مقررات و ضوابط

 : بازنشستگی

 از ر شود نائل بازنشستگی افتلار به رسمی حکم موجب به ر قانونی مقررات ر فوابط طبق کارمند که است آن از عبارت

 کند استفاده بازنشستگی مستمری

 : باشد می ذیل بشرح بازنشستگی شرایط از برخی

 نماید بازنشسته دارند خدمت سابقه سال سی که را خود کارمندان است مک   موسسه -

 ررز 25 حداقل با را خدمت سابقه سال 25 حداقل ر سن سال 06 حداقل داشتن با را خود کارمند تواند می موسسه -

 نماید. بازنشسته حقوق

 مزایای ر حقوق آخرین ماه یک خدمت سال هر ازا  به گردند می فوت یا ر افتاده کار از ، بازنشسته که کارکنانی به -

 . می گردد پرداخت سال سی تا مستمر

 : انتقال

 ر موسسات سایر یا ر دانشگاه پوشش تحت راحدهای به رسمی حکم صدرر با کارمند خدمت محل جابجایی از است عبارت

 سوابق خدمت. حفظ با درلتی دستگاههای
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 هر باشند می دانشگاه انتقاالت ر نقل نامه آئین طبق جابجایی شرایط راجد که انتقال ر نقل متقافی نیررهای درخواست -

 . گردد می ارسال دانشگاه انسانی مناب  ر سازمان توسعه محترم مدیریت به) فص ی بصورت ( ماه سه

 : بازخرید

 . شود بازخرید آنان خدمتی سوابق ر گردد قط  خدمتی دستگاه با کارمند استلدامی رابطه که است آن از عبارت

 : اخراج

 به ذیصالح مراج  قانونی آرا  یا ر اداری تل فات به رسیدگی های هیات احکام اجرای در کارمند که است آن از عبارت

  شود داده دائم خاتمه بطور موسسه در ری خدمت

 

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 8اده م

 اعمال ر رفتار خالف شئون شغ ی .1

 نقص قوانین ر مقررات مربوط .2

 آنها بدرن دلیلایجاد نارفایتی در اربا  رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی  .3

 ایراد تهمت ر افترا،هتک حیثیت .4

 اخاذی .5

 اختالس .6

 تبعی  یا اعمال غرض یا ررابط غیر ارادی در اجرای قوانین ر مقررات نسبت به اشلاص  .7

 ترک خدمت در خالل ساعات موظ  اداری .8

 تکرار در تاخیر رررد به محل خدمت یا تکرار خررج از آن بدرن کسب مجوز .9

 اسناد ر رجوح درلتی،ایراد خسارات به اموال درلتیتسامح در حفظ اموال ر  .11

 افشای اسرار ر اسناد محرمانه اداری .11

 ارتباط ر تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .12

 سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های باالتر در حدرد رظای  اداری .13

 کم کاری یا سهل انگاری در انجام رظای  محوله .14

 ن گزارش تل فات کارمندان تحت امرسهل انگاری ررسا ر مدیران در نداد .15

 ارائه گواهی یا گزارش خالف راق  در امور اداری .16

گرفتن رجوهی غیر از آنچه در قوانین ر مقررات تعیین شده یا اخو هرگونه مالی که در عرف رشوه  .17

 خواری ت قی می گردد.
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ک به اشلاص که تس یم مدارک به اشلاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تس یم مدار .18

 حق دریافت آن را دارند.

 تعطیل خدمت در ارقات مقرر اداری .19

 رعایت نکردن حجا  اسالمی .21

 رعایت نکردن شئون ر شعایر اسالمی .21

 اختفا،نگهداری،حمل،توزی  ر خرید ر فررش مواد ملدر .22

 استعمال یا اعتیاد به مواد ملدر .23

 اتیداشتن شغل درلتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی ر تحقیق .24

 هرنوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغ ی ر امکانات ر اموال درلتی .25

 جعل یا ملدرش نمودن ر دست بردن در اسناد ر ارراق رسمی یا درلتی .26

 دست بردن در سواالت،ارراق،مدارک ر دفاتر امتحانی،افشای سواالت امتحانی یا تعوی  آنها .27

 دادن نمره یا امتیاز،بر خالف فوابط .28

 غیر موجه به صورت متنار  یا متوالیغیبت  .29

 سو  استفاده از مقام ر موقعیت اداری .31

توقی ،اختفا،بازرسی یا باز کردن پاکت ها یا محموالت پستی یا معدرم کردن آنها ر استراق سم  بدرن  .31

 مجوز قانونی

رت به کارشکنی ر شایعه پراکنی،رادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری ر ایراد خسا .32

 اموال درلتی ر اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

شرکت در تحصن،اعتصا  ر تظاهرات غیر قانونی،یا تحریک به برپایی تحصن،اعتصا  ر تظاهرات غیر  .33

 قانونی ر اعمال فشارهای گررهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

 مردرد شناخته شده اندعضویت در یکی از فرقه های فاله که از نظر اسالم  .34

 همکاری با ساراک منح ه به عنوان مامور یا منب  خبری ر داشتن فعالیت یا دادن گزارش فد مردمی .35

عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری ر  .36

 فعالیت به نف  آنها

 فعالیت به نف  آنهاعضویت در گرره های محار  یا طرفداری ر  .37

 عضویت در تشکیالت فراماسونری .83
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 عنوان شغل : نگهبان 
 تعریف : 

در برگیرنده پست های سازمانیاست که متصدیان آنها تحت نظارت سرپرست مربوط عهاده دار انجاام اماوری از     این شغل

 معینی می باشند.  قبیل حفاظت ر حفظ ر حراست تمام یا قسمتی از یک ساختمان، ابنیه تاریلی یا حریم 

 

 نمونه وظایف و مسئولیت ها:

 حفظ ر حراست تمام یا قسمتی از ساختمان، ابنیه تاریلی، منازل، محوطه، اسک ه ر نظایر آن طبق دستورات صادره.ا 

صاادره  ا کنترل رررد ر خررج افراد، رسایط نق یه رحمل رنقل اموال، اثاثیه، تجهیزات، اشیا  ر سایر کاالها طبق دستورات 

 ر احتماالً ثبت آنها در دفاتر مربوطه.

ا پیش بینی الزم به منظور ج وگیری از بررز آتش سوزی، خرابی، دزدی، تجارز رسایر حوادغ ر خرابی های غیار مترقباه   

 در ساختمان یا اموال ر یا سایر کاالها ر تجهیزات تحت کنترل.

دزدی، خرابای باه ماأموران انتظاامی ر مسائوالن امار رانجاام         ا اطالع فوری اتفاقات رحوادغ ناگهانی نظیر آتش سوزی،

 اقدامات احتیاطی ارلیه.

 ا گزارش چگونگی انجام رظیفه رشرح ک یه پیشامدها در مدت نگهبانی.

 ا سرپرستی ر کنترل ر راهنمایی نگهبانان تحت نظر.

 ا سرکشی های مکرر ر نوبه ای در طول ساعات شبانه ررز در محدرده محل خدمت  

 به کارگیری سیستم های حفاظتی ر امنیتی الکتررنیکی ر ....  ا
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