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  سوابق 

 داخلیبیماري هاي  متخصص 

 2533-2531سال دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل 

 2534-2533داخلی دانشگاه علوم پزشکی فسا سال بیماري هاي دوره تخصص فارغ التحصیل 

  شرح وظایف 

 .ـ برنامه ریزي، تعیین اهداف، خط مشی ها و سیاست هاي بیمارستان بر اساس اهداف کلی دانشگاه 2

 سطوح باالترـ کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعمل هاي اجرائی از رئیس شبکه و 1

 ـ نظارت بر کار کارکنان واحدهاي تحت سرپرستی، تنظیم برنامه و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنها5

 ـ پایش عملیات و فعالیت هاي امور مالی بیمارستان مربوط 4

 یش بینی شدهـ نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجراي برنامه هاي تنظیمی پ3

 ـ تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهاي بیمارستانی 6

 ـ مدیریت فعالیت هاي پزشکی مرکز 3

 ـ تهیه گزارش از فعالیت ها، مشکالت، پیشرفت امور مرکز3

 انهي بستري، پزشکی، پیراپزشکی ـ تشخیصی، درمانی و داروخـ مدیریت بخش هاي درمانی از جمله نحوه3

 ـ باال بردن کیفیت امور مرکزي آموزشی و درمانی و مشاوره با کارشناس امور بیمارستانی مرکز در موارد فوق 21



 ـ نظارت در برنامه کاري و ساعت کار کنان 22

ـ جمع آوري اطالعات مربوط به نیازهاي کلی مرکز آموزشی و درمانی از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به 21

 یرات اساسی و یا بازسازي و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آنها  جهت ارائه به مسئوالن مربوطهتعم

 ـ پایش مدیریت خرید کاال و خدمات بیمارستان علی الخصوص شرکت هاي دارویی 25

 ـ شرکت در جلسات و کمیسیون هاي مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی 24

 کز آموزشی و درمانی اعم از نیروي انسانی و منابع دیگر ـ پیش بینی کلیه احتیاجات مر23

ـ شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندي هاي شغلی و 26

 .بکارگیري نتایج آن در انجام وظایف محوله

 .مقرراتـ انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق 23

  

 


