
 

 

 فرم شرح وظایف پ�ست سازماني
 

ســازمان  ٢ت )٧۴- ۴( ٢٣۴فــرم                               )١(فرم مشاره 
 امور اداري واستخدامي كشور 

   :واحد سازماني - ٢  رت هبداشت، درمان و آموزش پزشكيوزا -١

 (firstنـس امدادگرراننـده اورژا : شغل/عنوان پ�ست -۴  : حمل جغرافیایي خدمت -٣
(respoder 

   :شغل/مشاره پ�ست - ۶  :شغل/نوع پ�ست -۵

الــذكر براســاس وظــایف واحــد ســازماني كــه در       شــغل فــوق  /وظــایف پســت   - ٧
شور        .......................... تاریخ   ستخدامي ك مور اداري و ا سازمان ا ید  به تأی

 .گردد رسیده است، به شرح زیر تعیني مي
 

  :وظایف
 آمبوالنس  رانندگی -

 ه و ایجادمحیط مناسب براي اقدامات درمانی توسط پزشک وتکنسین فوریتهاي پزشکیکمک درکنترل محل حادث -

  مسئول تیم اعزامی اورژانس درمحل انجام کمک هاي اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع اولیه به  -

  مسئول تیم اعزامی اورژانس درمحل اجراي دستورات  -

 ن ازمنزل به آمبوالنس وازآمبوالنس به بخش اورژانس مراکزدرمانی وکمک درتحویل بیمارانهمکاري کامل درنقل وانتقال بیمارا -

 

 :مسئولیتها

 رعایت سِّرحرفه اي واخالق پزشکی -

  کنترل دقیق وروغن موتورقبل ازشروع کاري  -

  کنترل کامل بدنه خودرودرهنگام تحویل ازشیفت ماقبل وبررسی ازنظرتصادف وثبت مواردآن دردفترتحویل وتحول -

  ...ازنظروضعیت چراغها،آژیر،چراغ گردان وتجهیزات جانبی ازقبیل جک ،الستیک زاپاس ،آچارچرخ و بازدیدفنی -

 یچ عنوان مشکل سوخت نداشته باشدکنترل کامل وضعیت سوخت خودروبطوریکه درحین ماموریت خودرو به ه    -

  کنترل زمان تعویض روغن موتوروفیلترروغن وهواوثبت آن همراه باتعیین زمان تعویض مجدد -

  انجام تعمیرات جزئی خودرو ازقبیل الستیک،نصب زنجیرچرخ وتالش درجهت فعال نگه داشتن خودرودرموارد الزم -

  ه باذکر علت آن دردفترتحویل وتحول وچگونگی برطرف شدن علتهمرا)شدن خودرو10-7( ثبت دقیق مواردخرابی آمبوالنس -

  شستشوونظافت خودرو -

  آمادگی کامل براي انجام ماموریت درتمامی ساعات موظفی -

 

  :شرایط احراز
  پس ازطی دوره آموزشی  دیپلم بهیاري،دیپلم تجربی-

 
 :نسخه امضاء تاریخ نام و نام خانوادگي عنوان پ�ست سازماني مسئول مربوطه

تعــیني كننــده  
 وظایف

رئــیس مركــز مــدیریت حــوادث و 
 هاي پزشكي فوریت

    دكرت فرزاد پناهي

ــده  تأییدكننــ
 وظایف

ــد    معاون سالمت ــید مؤی ــرت س دك
 علویان

   

مســئول واحــد  
 تشكیالت

مدیریت       سعه  كز تو ئیس مر ر
 و حتول اداري

ــني  ــرت حممدحســـ دكـــ
 زاده ساالریان

   

 


