
 

 

 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

 گاههاپای مسئول: شغل/عنوان پ�ست - ۴  : حمل جغرافیایي خدمت -٣

   :شغل/ره پ�ستمشا - 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
 مربوطه ايتنظیم برنامه شیفت کارکنان پایگاهنظارت بر -

 مربوطه ايپایگاه و مسئولین ردکارکناننظارت برعملک -

 شاغل در هر پایگاه ،شرح وظایف ومسئولیتهاي اورژانس وکارکنانمدرن وجدید و باتجهیزات مسئولین پایگاهها آموزش وآشناکردن  -

 مربوطه ايتکمیل دفاترپایگاهنظارت بر  -

 مربوطه یابالعکس ايایگاهپ و مسئولین مناطق و به کلیه موارد گزارشات وشکایات مرکزازکارکنان رسیدگی -

 مربوطه ايتهیه دفترگزارش روزانه جهت ثبت گزارشات روزانه پایگاهنظارت و بازرسی بر  -

 ايوضعیت بناوساختمانی ،وضعیت وسایل رفاهی پایگاه(مربوطه  اي اورژانستهیه گزارش جامع سالیانه ازوضعیت عمومی پایگاهنظارت بر -

 ..) مربوطه

،درمان سرپایی وعدم 10-32،انتقال قبل ازرسیدن کد10-19لغوماموریت (یق اطالعات موردلزوم به تفکیک مواردوقوعآنالیزدقدستور بر انجام   -

 ) 10-29نیازبه انتقال بیمار به مرکزدرمانی

 اعالم آمارهاي اعزام به صحنه تصادف وثبت نتیجه آن به تفکیک کدوتکنسین وشیفت دستور بر انجام  -

 موفق به تفکیک شیفت وکدوتکنسین CPRرد آنالیز موادستور بر انجام  -

 کنترل ونظارت برداروها وتجهیزات مصرفی پایگاه مربوطه وثبت مواردجایگزین دستور بر انجام  -

 ثبت تعدادماموریتهاي انجام شده توسط آمبوالنسهاي پایگاه مربوطه درخارج ازمحدوده منطقه عملیاتی باذکر علتدستور بر انجام  -

 به همراه علت ونتیجه به تفکیک تکنسین ،شیفت وپایگاه)10-7(م اقدامات الزم جهت تعمیرخرابی آمبوالنس هاثبت وانجادستور بر  -

 کنترل کیلومترهاي طی شده وتناسب آن باماموریت هاي انجام شدهدستور بر نظارت و -

نظارت بروضعیت فنی آمبوالنسهااعم ازآالرم،چراغ گردان ،راهنما،چراغ هاي جلو وداخل کابین،آمپربنزین وهماهنگی بااداره مربوطه دستور بر  -

 جهت رفع نقایص
 اعالم مواردتصادف آمبوالنسهادستور بر انجام ثبت ونظارت بر -

 دریافت اقالم دارویی وغیردارویی ازاداره دستور بر انجام ثبت  -

 پیگیري ورودوخروج کدبه تعمیرگاه انجام ثبت و دستور بر  -

 نظارت برتمیزبودن کدها وتجهیزات داخل آندستور بر انجام ثبت و -

 توسط مسئولین مناطقنظارت برنظافت پایگاه دستور بر انجام  -

  :مسئولیتها
 حضوربه موقع درمحل کاروعدم ترك آن درساعات موظفی -

  پوشیدن یونیفرم کار -

 م ماموریت درتمامی ساعات موظفی آمادگی کامل براي انجا -

 حداقل چهارماموریت درهرماه جهت همراهی باهمکاران وارزیابی عملکرد ومشکالت آنها انجام -



 

 

  

  

  

 
 

 

 

 :شرایط احراز

دارابودن مدرک حتصیلی کارشناسی ارشدیاکارشناسی دریکی ازرشته های -١

فقط آندسته ازافرادیکه  (پرستاری،هوشربی،بیهوشی،مدیریت امدادوجنات ومدیریت امدادوسوانح
 )دارای سابقه خدمت به عنوان تکنسین فوریتهای پزشکی میباشند

دارابودن مدرک حتصیلی کاردانی دریکی ازرشته های پرستاری،هوشربی،بیهوشی،فوریتهای  -٢

فقط آندسته ازافرادیکه دارای سابقه خدمت به عنوان تکنسین (پزشکی،اتاق عمل،امدادوسوانح

 پس ازطی دوره هاي آموزشی وکسب موفقیت )ی میباشندفوریتهای پزشک

  پس ازطی دوره هاي آموزشی وکسب موفقیت(basic)کلیه مسئولین فوریتهاي پزشکی پایه-3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 وظایف

حــوادث و  رئــیس مركــز مــدیریت
 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

   

 

 
 


