
  1   :فرمانده حادثه

  :افراد پیشنهادي

 رئیس بیمارستان -1

 مترون -2

 مدیر بیمارستان - 3

 سوپروایزر بالینی - 4

 مدیر درمان - 5

  سرپرستار اورژانس -6

  :شرح وظایف

 متناسب با سطح حادثه شروع راه اندازي سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی -

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 جلسه ارزیابی موقعیت بیمارستان با شرکت مدیران ارشد زیرگروه ها فوري برگزاري -

 ...مراقبت از بیماران و  ،هدایت اقدامات تاکتیکی مانند تریاژنظارت بر  -

 عملیات در راستاي اهداف تعیین شده  هاي هدایت تیم -

 )کامل یا قسمتی(صدور دستور تخلیه بیمارستان  -

 اعالم هشدارهاي ضروري حین عملیات -

 یت منابع مورد نیازهدا -

 اعالم خاتمه عملیات -

  ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2:ارشد ایمنی

  :افراد پیشنهادي

 سوپروایزر کنترل عفونت -1

 کارشناس بهداشت محیط -2

 مدیر داخلی - 3

 مسئول حراست - 4

 مسئول نگهبانی - 5

 مدیر امور عمومی -6

  رئیس دفتر فنی مهندسی - 7

  :شرح وظایف

 مشخصه این مسئولیتبه تن کردن جلیقه  -

 دریافت اطالعات توجیهی از فرمانده حادثه -

 بررسی محل حادثه یا محل فعالیت کارکنان جهت اطمینان از ایمنی الزم -

 سات و عرصه عملیات سازماندهی و به اجرا در آوردن حفاظت از تاسی -

 اجراي پروتوکل از قبل طراحی شده حمل و نقل و ترافیک داخل بیمارستان -

 اهان و خبرنگاران به محل هاي از قبل تعیین شدههدایت همر -

 محصور نمودن منطقه و تشخیص هویت پرسنل شاغل -

 تجهیزات و اموال آنها تضمین امنیت پرسنل، بیماران، کودکان، -

 ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

  

  

  

  

  

  

 



  3: ارشد روابط عمومی

  :افراد پیشنهادي

  مسئول روابط عمومی -1

  :شرح وظایف

 کردن جلیقه مشخصه این مسئولیتبه تن  -

 دریافت اطالعات توجیهی از فرمانده حادثه  -

 تامین اطالعات براي کارکنان و مدیران داخلی -

 تامین اطالعات براي اصحاب رسانه با رعایت اصول طبقه بندي اخبار -

 با رعایت اصول طبقه بندي اخبار سازمان هاي خارجیتامین اطالعات براي  -

 جهت اطالع رسانی عمومی و هدایت خبرنگارانتعیین مکان مناسب  -

 برقراري ارتباط با مسئولین روابط عمومی سایر مراکز مرتبط و باالدستی -

  ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

  4: متخصص فنی و پزشکی

  :افراد پیشنهادي

 بهداشت صنعتی -1

 متخصص عفونی -2

 اپیدمیولوژیست - 3

 سوپروایزر کنترل عفونت - 4

  ايپزشکی هسته  - 5

  :شرح وظایف

 مشاور تخصصی فرمانده حادثه در تهدیدات خاص -

 ارائه مشاوره تخصصی به فرمانده حادثه سایر بیمارستان ها در تهدیدات خاص -

 ارائه مشاوره در خصوص نحوه رعایت احتیاطات استاندارد -

 کمک در تشخیص یا درمان موارد خاص -

 تهدیدات و بیماریهاي خاصرابط بین بیمارستان و مراکز پیشرفته تشخیص و درمان  -

  ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده    -



   5 :ارشد رابط و هماهنگی

  :افراد پیشنهادي

 سوپروایزر آموزشی -1

 مدیر پرستاري -2

 مدیر بیمارستان - 3

  مدیر امور عمومی - 4

  :شرح وظایف

  مرکز هدایت عملیات دانشگاه و نماینده بیمارستان در رابط -

 دانشگاه EOCبرقراري ارتباط با نماینده بیمارستان در صحنه حادثه یا  -

 بیرون از بیمارستانرستان با سازمان هاي حمایت کننده رابط بیما -

 برقراري ارتباط با نماینده اعزامی به سازمان هاي حمایت کننده بیرون از بیمارستان -

  ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

  6:تیبانیپشواحد  رئیس

  :افراد پیشنهادي

 مدیر تدارکات -1

 مدیر خدمات پشتیبانی -2

 مدیر تجهیزات - 3

 مسئول انبار - 4

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از فرمانده حادثه  -

 حمایت و تامین منابع و دیگر اقالم مورد نیاز کارکنان  -

 رد نیاز جهت مقاصد پزشکی حمایت و تامین منابع و دیگر اقالم مو -

 متناسب با سطح حادثه  توجیه مسئولین واحد هاي زیر مجموعه خود -

 استفاده از مکان هاي از پیش تعیین شده در صورت عدم امکان ترمیم آسیب ها -

 ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -



  7:مسئول واحدارزیابی و کنترل آسیب

  :افراد پیشنهادي

 مسئول تاسیسات -1

 مدیر داخلی -2

 مسئول فنی مهندسی - 3

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 پشتیبانی رئیس واحددریافت اطالعات توجیهی از  -

خطر بالیا   فراهم کردن اطالعات کافی در مورد وضع عملکرد واحد هاي مختلف بیمارستان با استفاده از ابزار -

 ) HSI( در بیمارستان 

 بیمارستان و اطالع رسانی در این خصوص تعیین مناطق ناامن -

 یافتن محل امن در صورت نیاز به تغییر مکان بیماران و پرسنل -

 ...نظارت بر فعالیت هاي اطفاء حري، جستجو و نجات و  -

 سازماندهی تیم جستجو و نجات با مسئولیت سبک -

 ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  8: مسئول واحد سیستم بهداشتی

  :افراد پیشنهادي

 کارشناس بهداشت  -1

 سوپروایزر کنترل عفونت -2

 سوپروایزر آموزش - 3

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 پشتیبانیرئیس واحد دریافت اطالعات توجیهی از  -

 ارزیابی و نظارت بر عملکرد سیستم بهداشتی و فاضالب موجود با هماهنگی مسئول واحد ارزیابی وضعیت  -

 اطالع رسانی در خصوص رعایت احتیاطات استاندارد در موارد خاص -

 بازرسی و نظارت بر جمع آوري، نگهداري و انتقال و امحاء پسماندهاي بیمارستانی -

 کنترل و نظارت بر بهداشت آب، مواد غذایی و جیره خشک بیمارستان -

 لزوم راه اندازي سیستم آلودگی زدایی از بیماران، تجهیزات واماکن در صورت -

  ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

  9: مسئول واحد ارتباطات

  :افراد پیشنهادي

 )تلفنخانه(مسئول ارتباطات بیمارستان -1

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 پشتیبانیرئیس واحد دریافت اطالعات توجیهی از  -

 فرمانده حادثهفعال کردن سیستم هشدار بالفاصله پس از دستور  -

 فعال سازي سیستم فراخوان پرسنل بر اساس سطح اعالم شده از طرف فرمانده -

 ارزیابی موقعیت جاري سیستم مخابرات بیمارستان با هماهنگی مسئول واحد ارزیابی -

 ثبت پیام هاي مخابره شده مسئولین ارشد سامانه فرماندهی حوادث بیمارستان -

 ه جهت خطوط مخابراتیاجراي برنامه هاي از قبل تدوین شد -

  ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -



   10: مسئول واحد ترابري

  :افراد پیشنهادي

 مسئول نقلیه -1

 مسئول انتظامات -2

  

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 پشتیبانیرئیس واحد دریافت اطالعات توجیهی از  -

 آمبوالنس ها و خودروهاي حامل مصدومینسازماندهی و هماهنگی کنترل تردد  -

 سازماندهی و کنترل خودروهاي پرسنل و همراهان -

 در صورت امکان مجزا نمودن مسیر تردد خودروهاي شخصی از خودروهاي حامل بیماران -

 مطابق با برنامه هاي تدوین شده از قبل هماهنگی با مسئولین محلی کنترل ترافیک -

 خص نمودن محل تخلیه بیمارانهماهنگی با مسئول تریاژ جهت مش -

 ...تهیه و تدارك خودروهاي مناسب جهت حمل و نقل پرسنل، مواد عذایی، تجهیزات و -

  ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  11: مسئول واحد تدارکات

  :افراد پیشنهادي

 کارپرداز -1

 مسئول انبار -2

 مدیر امور عمومی - 3

  

  :شرح وظایف

 این مسئولیتبه تن کردن جلیقه مشخصه  -

 پشتیبانیرئیس واحد  ت توجیهی ازدریافت اطالعا -

برقراري ارتباط با مدیران ارشد سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان و فرمانده جهت تهیه لیست نواقص و کمبود  -

 هاي هر بخش

 تهیه منابع مورد نیاز هر واحد در صورت نیاز با همکاري ارشد رابط و هماهنگی -

 پزشکی و غیر پزشکی ا مسئول انبار جهت تامین منابع مورد نیازتعامل و همکاري ب  -

  ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

  12: مسئول واحد پشتیبانی تغذیه

  :افراد پیشنهادي

 کارشناس تغذیه -1

 مسئول آشپزخانه -2

  : شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 پشتیبانیرئیس واحد دریافت اطالعات توجیهی از  -

 سازماندهی ذخایر غذایی و آب موجود در بیمارستان -

 در صورت نیاز جیره بندي مناسب ذخایر موجود -

 برآورد تعداد غذایی که در هر وعده مورد نیاز می باشد -

 واحد پشتیبانی رئیسگزارش ارزیابی هاي به عمل آمده از ذخایر مواد غذایی به  -

 توزیع بهداشتی مواد غذاییهماکاري با مسئول واحد بهداشت جهت  -

  ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -



  13: برنامه ریزي رئیس واحد

  :افراد پیشنهادي

 کارشناس مقابله با بحران بیمارستان -1

 سوپروایزر آموزشی -2

 مدیر امور عمومی - 3

 مدیر اداري - 4

  

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 از فرمانده حادثهدریافت اطالعات توجیهی  -

 جمع آوري داده ها، اطالعات و ارزیابی هاي افراد جهت تصمیم گیري -

 تامین اطالعات مورد نیاز درباره منابع  -

 نظارت بر نحوه مستند سازي فعالیت هاي انجام شده توسط اعضاي سامانه  -

  

  14: مسئول واحد ارزیابی وضعیت

  :افراد پیشنهادي

 مسئول انفورماتیک  -1

  مهندسیمسئول فنی  -2

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از رئیس واحد برنامه ریزي -

 اطمینان از ثبت و نگهداري پرونده هاي الکترونیکی بیماران -

 نظارت بر نحوه ورود اطالعات در پرونده هاي الکترونیکی -

 فعال نگهداشتن شبکه اطالعات داخلی بیمارستان -

 کنترل آسیبارزیابی وضعیت سیستم داخلی بیمارستان با همکاري مسئول واحد  -

 ارائه آمار و اطالعات دقیق از فعالیت هاي بیمارستان به فرمانده حادثه -



  15: مسئول واحد ثبت و بایگانی اطالعات

  :افراد پیشنهادي

 مسئول انفورماتیک  -1

 مسئول بایگانی اسناد -2

  :شرح وظایف

 مشخصه این مسئولیتبه تن کردن جلیقه  -

 دریافت اطالعات توجیهی از رئیس واحد برنامه ریزي -

 ثبت و نگهداري مستندات برنامه ها و اقدامات انجام شده -

 نظارت بر نحوه مستند سازي و تهیه گزارش اقدامات انجام شده توسط پرسنل بیمارستان -

 پیگیري و نظارت بر بایگانی پرونده هاي پزشکی بیماران -

  16  :داري مالیاواحد  رئیس

  :افراد پیشنهادي

 معاون اداري مالی -1

 مدیر اداري مالی -2

  مسئول مالی - 3

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 فرمانده حادثهدریافت اطالعات توجیهی از  -

 نظارت و بررسی هزینه هاي مرتبط با حادثه -

 از مسئول واحد حضور و غیاب پرسنل دریافت اطالعات ساعات کار -

 بازپرداخت هزینه ها و تحلیل مخارج انجام شده -

 خود رت و ارزیابی عملکرد زیر واحد هاينظا -

 دریافت کمک ها و هدایاي مردمی مطابق برنامه از پیش تنظیم شده -

 همکاري با مسئول واحد مالی و مسئول واحد تدارکات جهت تامین کمبود منابع بخش ها -

  



  17:مسئول واحد مالی

  :افراد پیشنهادي

 ئول مالی مس -1

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از رئیس مالی اداري -

 تامین منابع مالی جهت خرید کمبود هاي گزارش شده -

 دریافت اطالعات ساعت کارکرد پرسنل از مسئول واحد حضور و غیاب -

تدوین شده به منظور نظارت بر حضور و غیاب همکاري با مسئول واحد حضور و غیاب جهت اجراي برنامه هاي  -

 پرسنل

 اولویت بندي خرید منابع و تجهیزات درخواست شده از بخش ها با همکاري مسئول واحد کارپردازي -

  تهیه صورتجلسات در حداقل زمان ممکن از طلبکاران و شاهدان -

  18: مسئول واحد کارپردازي

  :افراد پیشنهادي

 کارپرداز -1

  :شرح وظایف

 کردن جلیقه مشخصه این مسئولیتبه تن  -

 دریافت اطالعات توجیهی از رئیس مالی اداري -

خرید مایحتاج بیمارستان طبق اولویت بندي انجام شده توسط رئیس بخش مالی اداري و مسئول واحد  -

 تدارکات

 در صورت امکان تامین منابع مورد نیاز بر اساس برنامه هاي تدوین شده از قبل -

  

  

  



  19: رئیس واحد عملیات

  :افراد پیشنهادي

 معاون درمان -1

 مدیر پرستاري -2

 سوپروایزر پرستاري - 3

 سرپرستار بخش اورژانس - 4

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از فرمانده حادثه -

 توجیه مسئولین واحد بخش عملیات در خصوص موقعیت جاري و برنامه هاي در حال اجرا -

 و تعویق کلیه برنامه هاي الکتیو نظارت بر ترخیص زود هنگام  -

 )در صورت صالحدید(صدور مجوز افزایش اختیارات پزشکی به یک سطح باالتر -

  سامانه فرماندهی حوادث بخش عملیات چهار زیر گروهنظارت بر عملکرد  -

  20: مدیر مناطق بیماران

  :افراد پیشنهادي

 مدیر پرستاري -1

 سوپروایزر پرستاري -2

  : شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 رئیس واحد عملیات دریافت اطالعات توجیهی از -

 ارتباط با سایر مدیران بخش عملیات جهت هماهنگی برنامه هاي در حال اجرا -

 برگزاري جلسه توجیهی با افراد زیر مجموعه خود -

 ارزیابی مشکالت و نیازهاي درمانی گروه خود -

 یري منابع و نیروي انسانی در زیر گروه خودنظارت بر بکارگ -

 قامات مسئولروه خود و پیگیري تهیه آنها از مدریافت کمبود منابع ونیروي انسانی زیر گ -

-  



  21: مسئول واحد ترخیص و مددکاري

  :افراد پیشنهادي

 مسئول ترخیص -1

 مسئول مدد کاري -2

  

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 مدیر مناطق بیماران اطالعات توجیهی ازدریافت  -

 ترخیص کنترل شده بیمارانیکه از بخش هاي بیمارستان ارجاع شده اند -

 همکاري بین واحد ترخیص و مددکاري جهت بیمارانی که ترخیص شده اند و توان تسویه حساب مالی ندارند -

 نظارت و دقت در ترخیص پرونده هاي بیماران ترخیص شده -

 رونده بیماران ترخیص شده با همکاري مسئول واحد ثبت اسناد و بایگانیثبت و بایگانی پ -

  

  22:بیماران اعزاممسئول واحد 

  :افراد پیشنهادي 

 سوپروایزر پرستاري -1

 مسئول نقلیه -2

 سرپرستار بخش اورژانس - 3

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 مدیر مناطق بیماران دریافت اطالعات توجیهی از -

 پیگیري و اعزام نمودن بیمارانی که نیاز به اعزام دارند -

 هماهنگی با مسئول واحد تریاژ جهت اولویت بندي بیماران اعزامی -

 هماهنگی با ستاد هدایت بیماران دانشگاه -

 هماهنگی با مسئول واحد ترابري -

 



  23: مسئول واحد متوفیان

  :افراد پیشنهادي

 مسئول سردخانه -1

 خدمات -2

 نگهبانی - 3

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 مدیر مناطق بیماران دریافت اطالعات توجیهی از -

 جمع آوري، محافظت و تعیین هویت بیماران فوت شده -

 درخواست یک پزشک از مدیر مناطق بیماران جهت تایید فوت بیماران -

 حصول اطمینان از نحوه ضبط و نگهداري اشیا، و وسایل اجساد -

 مشخصات فیزیکی از اجساد مجهول الهویهتهیه عکس و ثبت  -

 تکمیل فرم مشخصات اجاد وارد یا خارج شده از سردخانه -

  24:مسئول واحد پرستاري

  :افراد پیشنهادي

 سوپروایزر پرستاري -1

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 مدیر مناطق بیماران دریافت اطالعات توجیهی از -

 می پرستاري در بهترین سطح ممکننظارت و نگهداري خدمات عو -

 از مدیر مناطق بیماران) کلیه رده ها(درخواست نیروي کمکی  -

 اطمینان از حصول نتیجه درخواست نیروهاي فراخوان شده -

 اطمینان از نحوه گزارش نویسی پرسنل در گزارشات پرستاري -

 )بستگان روانی و( همکاري با مسئول واحد پشتیبانی پرسنل جهت تامین نیازهاي پرسنل -

-   

  



  25:واحد حضور و غیاب مسئول

  :افراد پیشنهادي

 سوپروایزر پرستاري -1

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 مدیر مناطق بیماران دریافت اطالعات توجیهی از -

 نظارت مستقیم بر حضور پرسنل کشیک در محل کار خود -

 مسئول واحد مالیبه ) موظفی و داوطلب(گزارش ساعت کارکرد پرسنل کشیک  -

 جمع آوري و تهیه فهرستی از پرسنل دردسترس و داوطلب  -

 از واحد هاي بیمارستان و تامین آن بر اساس لیست موجوددریافت کمبودهاي نیروي انسانی  -

 همکاري با واحد ایمنی جهت احراز هویت داوطلبین -

 تعیین محلی براي ثبت نام داوطلبین -

  

  26: مارانمسئول واحد پیگیري و اطالعات بی

  :افراد پیشنهادي

 مسئول اطالعات -1

 سوپروایزر بالینی -2

  

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 مدیر مناطق بیماران دریافت اطالعات توجیهی از -

 ارائه به بستگان بیمارانجهت  از بخش هاي بیمارستان تهیه اطالعات دقیق و بروز -

 دریافت حضوري اطالعات بروز از بخش هااستفاده از یک نفر نیروي کمکی جهت  -

 تدارك و نصب ملزومات جهت اطالع رسانی به بستگان در محل مناسب -

  

  



  27: مدیر مناطق درمان

  :افراد پیشنهادي

 رئیس بخش اورژانس -1

 متخصص طب اورژانس -2

 مدیر خدمات پرستاري - 3

 مسئول بخش اورژانس - 4

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 رئیس واحد عملیات اطالعات توجیهی ازدریافت  -

 برگزاري جلسه توجیهی با افراد زیر مجموعه خود -

 نظارت بر عملکرد واحد هاي زیر مجوعه خود  -

 اولویت بندي و اختصاص پزشکان به مناطق مختلف درمان سازماندهی، -

 استفاده از پرسنل کشیک در حاضر در شیفت، متناسب با نیاز هر واحد -

 مبود نیروهاي هر واحد از مسئول واحد حضور و غیابپیگیري دریافت ک -

  همکاري و نظارت بر طراحی و تغییر مهندسی مجازي فضاي فیزیکی بخش اورژانس  -

  28: مسئول واحد پذیرش

  :افراد پیشنهادي

 مسئول پذیرش -1

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر مناطق درمان -

 ثبت مشخصات دقیق بیماران پذیرش شده -

  HISجایگزینی پرونده دستی بجاي پرونده الکترونیکی در صورت قطع سیستم  -

 حصول اطمینان از دقت آمار بیماران پذیرش شده جهت استفاده مسئول واحد پیگیري و اطالعات بیماران -

 استفاده از سیستم کدینگ مناسب جهت بیماران مجهوالهویه -

 



  29: تریاژمسئول واحد 

  :افراد پیشنهادي

 مسئول تریاژ -1

 پزشک عمومی -2

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر مناطق درمان -

 تهیه ملزومات تریاژ در اورژانس مطابق پروتوکل بیمارستان -

 ..ن، تعداد مراجعین و انتخاب محل مناسب جهت انجام تریاژ با توجه به شرایط جوي، نوع بیمارا -

 )ترجیحا توسط جراح(نظارت بر انجام تریاژ ثانویه  -

  30: مسئول واحد درمان فوري

  :افراد پیشنهادي

 متخصص طب اورژانس -1

 سرپرستار بخش اورژانس -2

  : شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر مناطق درمان -

 عملکرد پرسنل منطقه درمان فوري هماهنگی و نظارت بر -

 ارزیابی منطقه خود از نظر کمبود پرسنل از هر رده -

 تامین تجهیزات مورد نیاز از واحد پشتیبانی -

 انجام تریاژ مجدد بیماران منطقه درمان فوري -

  

  

  

  



  31: تاخیريمسئول واحد درمان 

  :افراد پیشنهادي

 پزشک عمومی -1

 سرپرستار اورژانس -2

  پرستار اورژانس - 3

  :وظایف شرح 

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر مناطق درمان -

 هماهنگی و نظارت بر عملکرد پرسنل منطقه درمان تاخیري -

 ارزیابی منطقه خود از نظر کمبود پرسنل از هر رده -

 تامین تجهیزات مورد نیاز از واحد پشتیبانی -

  رمان تاخیريانجام تریاژ مجدد بیماران منطقه د -

  32: محدودمسئول واحد درمان 

  :افراد پیشنهادي

 سوپروایزر -1

 پرستار -2

  :شرح وظایف 

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر مناطق درمان -

 هماهنگی و نظارت بر عملکرد پرسنل منطقه درمان محدود -

 ردهارزیابی منطقه خود از نظر کمبود پرسنل از هر  -

 در صورت نیاز انتقال این منطقه به خارج از فضاي اورژانس -

 تامین تجهیزات مورد نیاز از واحد پشتیبانی -

 انجام تریاژ مجدد بیماران منطقه درمان محدود -

 نظارت و ترخیص فوري بیماران سرپایی -

 



  33: تنفسی –مسئول واحد تجهیزات قلبی 

  :افراد پیشنهادي

 سوپروایزر پرستاري -1

 مسئول بخش -2

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر مناطق درمان -

 و ارائه گزارش به مدیر مناطق درمان تنفسی بخش هاي بیمارستان - ارزیابی ظرفیت خدمات قلبی -

 و پیگیري تامین آنها و ترالی احیاء تنفسی –تهیه لیست کمبود تجهیزات قلبی  -

 تنفسی بخش ها و نظارت بر شارژ مجدد ترالی و تجهیزات مربوطه –ات قلبی بازبینی تجهیز -

  

  34: مدیر خدمات پاراکلینیک

  :افراد پیشنهادي

 مسئول آزمایشگاه -1

 مسئول رادیولوژي -2

 مسئول داروخانه - 3

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 رئیس واحد عملیات دریافت اطالعات توجیهی از -

 توجیهی با افراد زیر مجموعه خود برگزاري جلسه -

 دریافت لیست منابع مورد نیاز و کمبود هاي واحد هاي زیر مجموعه و پیگیري تامین آنها -

 هماهنگی با واحد حضور و غیاب جهت تامین کمبود نیروي انسانی هر بخش -

  

  

 



  35 :مسئول واحد آزمایشگاه

  :افراد پیشنهادي

 مسئول آزمایشگاه -1

  :شرح وظایف

 لیقه مشخصه این مسئولیتبه تن کردن ج -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر خدمات پاراکلینیک -

 قطع خدمات روتین در صورت اعالم از طرف فرمانده حادثه -

 حفظ خدمات آزمایشگاه، خون و فراورده هاي خونی در سطح مناسب -

 اولویت بندي و مدیریت فعالیت پرسنل آزمایشگاه -

 تجهیزات و اعالم به مدیر خدمات پاراکلینیکتهیه لیست کمبود منابع انسانی و  -

  

  36: رادیولوژيمسئول واحد 

  :افراد پیشنهادي

 مسئول رادیولوژي -1

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر خدمات پاراکلینیک -

 قطع خدمات روتین در صورت اعالم از مدیر خدمات پاراکلینیک -

 ي و مدیریت فعالیت پرسنل رادیولوژياولویت بند -

 تهیه لیست کمبود منابع انسانی و تجهیزات و اعالم به مدیر خدمات پاراکلینیک -

 آماده بکار نگهداشتن تجهیزات رادیولوژي مانند رادیولوژي پرتابل -

  

  

  



  37: داروخانه مسئول واحد

  :افراد پیشنهادي

 مسئول داروخانه -1

  :شرح وظایف پیشنهادي

 جلیقه مشخصه این مسئولیتبه تن کردن  -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر خدمات پاراکلینیک -

 قطع خدمات روتین در صورت اعالم از مدیر خدمات پاراکلینیک -

 اولویت بندي و مدیریت فعالیت پرسنل داروخانه -

 تهیه لیست کمبود نیروي انسانی و اعالم به مدیر خدمات پاراکلینیک -

 و اعالم به مدیر خدمات پاراکلینیک برآورد ذخایر دارویی موجود -

-   

  38: انسانیمدیر خدمات 

  :افراد پیشنهادي

  مدیر امور عمومی -1

 سوپروایزر پرستاري -2

  :شرح وظایف پیشنهادي

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از رئیس واحد عملیات -

 نیاز هاي اجتماعی و روانی بیمارانهدایت و نظارت بر خدمات وابسته به  سازماندهی،نظارت بر  -

 پرسنلهدایت و نظارت بر خدمات وابسته به نیاز هاي اجتماعی و روانی  سازماندهی، -

 برگزاري جلسه توجیهی با افراد زیر مجموعه خود و برنامه هاي در دست اقدام -

 هماهنگی با ارشد رابط و هماهنگی جهت دریافت خدمات پشتیبانی برون سازمانی -

  

 

  



  39 :واحد پشتیبانی پرسنلمسئول 

  :افراد پیشنهادي

 مسئول روابط عمومی -1

 مسئول تدارکات -2

 مدیر امور عمومی - 3

  : شرح وظایف 

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر خدمات انسانی -

 ار مناسبتهیه لیست مشکالت احتمالی پرسنل و هماهنگی با مدیر خدمات انسانی جهت تدوین راه ک -

 هماهنگی با ارشد رابط و هماهنگی جهت دریافت خدمات پشتیبانی درون سازمانی -

 تدوین برنامه جهت اسکان پرسنل و خانواده ایشان در بیمارستان -

 تدوین راهکار مناسب جهت اسکان بیماران ترخیص شده غیر بومی -

  

  40: مسئول واحد پشتیبانی روانی

  :افراد پیشنهادي

 روان شناس پزشک -1

 روانشناس -2

 سوپروایزر بالینی - 3

  :شرح وظایف

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهی از مدیر خدمات انسانی -

 روحی و احساسی پرسنل ، همراهان و بیماران اطمینان از سالمت روانی، -

 شروع و ساماندهی پروسه بازتوانی روانی استرس -

روحانیون و متخصصین بهداشت و روان براي پشتیبانی روانی  فعال نمودن تیم هاي متشکل از پرسنل، -

  بیماران و همراهان ایشان پرسنل،


