
  

  معرفی  تصویر  

  

  

  محمد رحمانیان نام و نام خانوادگی:

  عمومی روابط مدیر و ارزیابی و نظارت سمت:

  - داخلی:

  Mohammadrahmanian115@gmail.comپست الکترونیک: 

    سوابق  
  مدرک :کارشناس پرستاری

  ١٣٨۶سال اخذ مدرک : 
  سابقه خدمت:

  سال بعنوان تکنسین فوریتھای پزشکی جاده ای و شھری ۵
  سال مسئول کنترل کیفی و نظارت و ارزیابی (ھمچنین تکنسین فوریتھا) ۴

  تدوین و را اندازی سیستم کنترل کیف و نظارت در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی
سال مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت ھای پزشکی(تکنسین فوریتھای  ١

  ماه ھوایی) ٣پزشکی زمینی و

    شرح وظایف  

    کارکنان کلیه عملکرد بر محیطی و مرکزی نظارت و پایش لیست چک تکمیل-١
  پوشش تحت ھای پایگاه از بازدید بندی زمان برنامه تدوین-٢
  مردمی تشکرات انعکاس و شکایات بررسی -٣
  اورژانس پوشش تحت حیطه در انتقادات و شکایت پیگیری -۴
 اورژانس، مدیریت ، ریس شامل که"  نظارت کمیته  توسط مستمر نظارت اعمال و تنظیم-۵

  "باشد می نقلیه و  ارتباطات مسئول و آموزش مسئول و کیفیت کنترل مسئول
 کیفیت ارتقاء جھت اموزشی سنجی نیاز و یابی ریشه جھت در آموزش واحد با تعامل ایجاد-۶

  شکایت و ھا خطا کاھش برای   واحدھا و کارکنان آموزش و خدمات
  پوشش تحت کارکنان کلیه  تنبیه و تشویق برنامه تدوین-٧
  بنزین و تجھیزات لحاظ از ماھانه صورت به پشتیبان ھای آمبوالنس کنترل-٨
  کیفیت کنترل پرونده در پرسنل عملکرد ثبت-٩

  خصوصی ھای آمبوالنس مراکز بر نظارت-١٠
   پزشکی تجھیزات خرید بر کمی و کیفی نظارت-١١
     رجوع ارباب تکریم طرح اجرای-١٢

  

   



 

  معرفی  تصویر  

  

  

  نھاد نیک امین نام و نام خانوادگی:

 ھای فوریت و حوادث مدیریت مرکز کیفی کنترل کارشناس سمت:
  جھرم پزشکی

  - داخلی:

  aminniknahad@ymail.comپست الکترونیک: 

    سوابق  

  ١٣٩٢ سال شیراز پزشکی علوم دانشگاه از پزشکی ھای فوریت کارشناس: تحصیلی مدرک
  ١٣٨٩ سال از جھرم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی فوریتھای گروه مدرس

 ھای فوریت و حوادث مدیریت مرکز اورژانس شھری دو و فارس خلیج ھای پایگاه مسئول•

  سال ٨ جھرم پزشکی
  جھرم پزشکی ھای فوریت و حوادث مرکز عملیاتی تکنسین•

    شرح وظایف  
    کارکنان کلیه عملکرد بر محیطی و مرکزی نظارت و پایش لیست چک تکمیل-١
  پوشش تحت ھای پایگاه از بازدید بندی زمان برنامه تدوین -٢
  مردمی تشکرات انعکاس و شکایات بررسی -٣
  اورژانس پوشش تحت حیطه در انتقادات و شکایت پیگیری -۴
 اورژانس، مدیریت ، ریس شامل که"  نظارت کمیته  توسط مستمر نظارت اعمال و تنظیم -۵

  "باشد می نقلیه و  ارتباطات مسئول و آموزش مسئول و کیفیت کنترل مسئول
 کیفیت ارتقاء جھت اموزشی سنجی نیاز و یابی ریشه جھت در آموزش واحد با تعامل ایجاد-۶

  شکایت و ھا خطا کاھش برای   واحدھا و کارکنان آموزش و خدمات
  پوشش تحت کارکنان کلیه  تنبیه و تشویق برنامه تدوین-٧
  بنزین و تجھیزات لحاظ از ماھانه صورت به پشتیبان ھای آمبوالنس کنترل-٨
  کیفیت کنترل پرونده در پرسنل عملکرد ثبت-٩

  خصوصی ھای آمبوالنس مراکز بر نظارت-١٠
   پزشکی تجھیزات خرید بر کمی و کیفی نظارت-١١
     رجوع ارباب تکریم طرح اجرای-١٢

   

   


