
 

 

 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

   تهای پزشکیتکنسني فوری:شغل/عنوان پ�ست - ۴  : حمل جغرافیایي خدمت -٣

   :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

 به دستور پزشک مربوطه معاینه وارزیابی بیماران و مصدومین در صورت امکان و بنا  -

 کنترل عالئم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون ، نبض ، تنفس  وغیره و گزارش به پزشک مربوطه  -

 انجام کمک هاي اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع اولیه به پزشک مربوطه  -

 پوشاندن وبانداژزخمها -

 آتل بندي اندامهاي آسیب دیده -

  و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی ) نوار قلب (  EKGگرفتن ) رگ باز (  IVLINEگرفتن  -

 ) اقدامات ضروري اولیه درمان شامل دارو ، جریان خون ، مجاري تنفسی ، راه هوایی (  ABCDانجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات  -

 درخصوص بیماران اورژانس ) احیاء قلبی ، تنفسی (  CPRانجام عملیات  -

 با کسب مجوز از پزشک مربوطه) لوله تراشه ( انتوباسیون انجام  -

 تزریق و یاتجویز داروهاي موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک مربوطه -

برقرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه به وسیله دستگاه بی سیم و برهیـز از هـر گونـه درمـان بـدون همـاهنگی بـا         -

 رکز پزشک م

 ) در کدهاي فاقد پزشک ( اجراي کامل دستورات دارویی و غیردارویی صادره از پزشک مرکز  -

 ) درزمان حمل بیمار ( حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبوالنس  -

 تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطالعات مورد نیاز  -

 به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیماران تا رسیدن به مرکز درمانی رعایت تمامی موازین آموزش دیده مربوط  -

 

 :مسئولیتها

  
- ّرحرفه اي واخالق پزشکی رعایت س 



 

 

 )رعایت طرح تکریم ( داشتن حسن خلق و همکاري الزم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش  -

 ایجاداطمینان خاطر در بیماران ومصدومین -

  )درساعات شیفت کاري ( حضوربه موقع وتمام وقت درمحل کار -

 پوشیدن یونیفرم مصوب اورژانس   -

اطمینان از صحت و سالمت تجهیزات و عملکرد آنها قبل از شروع به کارو جایگزینی و کنترل مجدد داروها و تجهیزات به محـض بازگشـت از    -

 ماموریت به منطقه

 ت احیاء طبق چک لیست یا کی CPRکنترل کامل جامبک دارویی و  -

 جایگزینی اکسیژن سانترال و پرتابل به محض تمام شدن درهر ساعت از شبانه روز  -

 ثبت موارد کمبود تجهیزات داروئی و غیر داروئی آمبوالنس و نقص فنی تجهیزات در دفتر تحویل  وتحول با ذکر تاریخ وامضاء  -

 شرکت در دوره ها و جلسات آموزشی طبق برنامه ابالغی -

 تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان  -

 عدم استفاده از آمبوالنس غیر ازانجام ماموریتهاي ابالغی از مرکز  -

 کنترل وبازدیدفنی آمبوالنس جهت اطمینان ازعدم وجودهرگونه نقص  -

 
  ی ماموریت مشکل سوخت نداشته باشدکنترل وضعیت سوخت آمبوالنس جهت اطمینان ازاینکه به هیچ عنوان درط -

 با هماهنگی مرکز ....... همکاري با سازمانهاي مرتبط نظیر آتش نشانی ، نیروي انتظامی و -

 

  

  

 :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 )میباشندفوریتهای پزشکی 

  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

رئــیس مركــز مــدیریت حــوادث و 
 هاي پزشكي یتفور

    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

   

 

 
 


