
 

 

 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

اپراتوربیســـــیم : شـــــغل/عنـــــوان پ�ســـــت - ۴  : حمل جغرافیایي خدمت -٣
 گاههای جاده ایمستقردرپای

   :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
 پاسخگویی بدون وقفه بیسیم -

 115ل ماموریت ازاپراتورگرفتن نشانی مح -

 ثبت ساعت دریافت پیام درفرم  -

 اعالم به آمبوالنسهاي آماده درپایگاه -

 صدوردستوراعزام آمبوالنس  -

 اعالم وثبت زمان عزیمت آمبوالنس به محل حادثه -

 )800(پیام/به مرکزفرماندهی )شدن کد10-8(اعالم فوري استقراردرپایگاه -

 ت کدازماموریت دردفترمنطقه وکنترل برگ ماموریتثبت دقیق اطالعات موردلزوم حتی بازگش -

،درمان سرپایی وعدم نیازبه انتقال بیمار به 10-32،انتقال قبل ازرسیدن کد10-19لغوماموریت (اعالم آمارهاي شیفت مربوطه به تفکیک مواردوقوع -

 ) 10-29مرکزدرمانی

 اعالم آمارهاي اعزام به تصادف وثبت نتیجه آن به تفکیک کدوتکنسین وشیفت به صورت روزانه وماهیانه -

 موفق به تفکیک شیفت وکدوتکنسین بصورت روزانه وماهیانهCPRثبت موارد  -

 ثبت تعدادماموریتهاي انجام شده درخارج ازمحدوده منطقه عملیاتی باذکر علت -

 به همراه علت ونتیجه به تفکیک تکنسین وشیفت بصورت روزانه وماهیانه)10-7(ثبت مواردخرابی آمبوالنس -

 .گزارش اعزام آمبوالنس به مرکزفرماندهی یاپیام جهت آمبوالنسهایی که براي مراجعین حضوري اعزام گردیده است -

  

  

  :مسئولیتها
 حضوربه موقع درمحل کاروعدم ترك آن درساعات موظفی -

 
  هاي محوله ازمرکزفرماندهی کدبه ماموریت  سرعت عمل دراعزام -

 

  پوشیدن یونیفرم کار -

 

  

 :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

   

 


