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 رلیِ ًَرهحوذی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 CCUظرپرظتبر ثخػ  ظوت:

 239 داخلی:

 Normohamadiroshna@gmail.comپعت الکترًٍیک: 

  ٍ پصٍّؽیاجرایی  ظَاثك 

 تحصیلی : کبرؼٌبظی ارؼذ، گرایػ داخلی جراحی رؼتِ

 ظبل ظبثمِ کبر9

 ظبل ظبثمِ کبر در ثخػ داخلی 4

 ثخػ  ظی ظی یَ ظبثمِ کبر در ظبل  5

 تبکٌَى 1395از ظبل  ccuظرپرظتبر ثخػ 

( tibc  serum iron,ferritin,هجری طرح تحمیمبتی تبثیر ثرًبهِ هرالجتی طراحی ؼذُ ثر هیساى آّي )

 1393ثیوبراى هجتال ثِ ثتب تبالظوی هبشٍر هراجؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى ؼْیذ دظتغیت در ظبل 

ثررظی فبصلِ زهبًی ٍرٍد ثیوبر هجتال ثِ ظکتِ حبد للجی ثِ ثیوبرظتبى اظتبد تحمیمبتی ثب ػٌَاى ّوکبر طرح 

  1395فیجریٌَلیتیک در ظبل هطْری ٍ تسریك دارٍّبی 
 

  ؼرح ٍظبیف 

ظرپرظتبر هرکس آهَزؼی ثْذاؼتی، درهبًی ٍ تَاًجخؽی پرظتبری اظت کِ ادارُ کبرکٌبى پرظتبری، تجْیسات 

 ٍ ارائِ خذهبت پرظتبری یک ٍاحذ را ثر ػْذُ دارد. 

ٍظبیف ظرپرظتبر هرکس )ثْذاؼتی ـ درهبًی ٍ تَاًجخؽی( ثر اظبض اصَل هذیریت ٍ ثب تکیِ ثر رػبیت هٌؽَر 

 حمَق هذدجَ هجتٌی ثر فرآیٌذ پرظتبری ٍ اظتبًذاردّبی هرالجتی ثِ ؼرح زیر اظت: 

 الف ـ جوغ آٍری اطالػبت ٍ ثرًبهِ ریسی: 

ـ ثررظی ٍضؼیت هَجَد در ٍاحذ تحت ًظبرت ثِ هٌظَر تؼییي هؽکالت هرتجط ثب ارائِ خذهبت ٍ کیفیت 1

 هرالجت 

 ـ تؼییي خط هؽی جْت ٍاحذ هرثَطِ در راظتبی اّذاف کلی ظبزهبى 2

 ـ ثرًبهِ ریسی در جْت اجرای اظتبًذارد ّبی هرالجتی 3

 بی هختلف ـ تٌظین ثرًبهِ کبر کبرکٌبى تحت ًظبرت در ؼیفت 4ّ

 ـ تؼییي ٍظبیف کبرکٌبى تحت ًظبرت )تمعین کبر( 5

 ـ ثرًبهِ ریسی جْت ثجت ٍ ارائِ گسارغ کبهل از ٍضؼیت ّر ثیوبر/ هذدجَ در ّر ؼیفت ثر ثبلیي ثیوبر 6

ـ ثرًبهِ ریسی جْت آگبُ ظبزی کبرکٌبى جذیذ الَرٍد ثِ همررات اداری، اظتبًذاردّبی هرالجتی ٍ ؼٌبخت 7

 ِ ٍاحذ از ًظر هحیط فیسیکی، ٍظبیل ٍ تجْیسات ٍ آؼٌبیی ثب ظبیر لعوت ّبی هرکس.کبهل ًعجت ث

 ـ ثرًبهِ ریسی جْت ارتمبء کیفیت خذهبت ارائِ ؼذُ تَظط کبدر تحت ظرپرظتی8

 ـ ثرًبهِ ریسی جْت آهَزغ ثِ هذدجَیبى/ ثیوبراى ، خبًَادُ ٍ... )هرالجت از خَد ٍ تَاًجخؽی ٍ ...(9

ّبی ٍاحذ هرثَطِ از ًظر اهکبًبت، تجْیسات هَجَد ٍ لَازم هصرفی ٍ پیگیری جْت تأهیي ـ پیػ ثیٌی ًیبز10

 آى 

 ـ ثرًبهِ ریسی جْت تحَیل ٍ تحَل تجْیسات ٍاحذ هرثَطِ در ّر ؼیفت کبری 11



 ـ ثرًبهِ ریسی جْت کٌترل ػولکرد تجْیسات هَرد اظتفبدُ در ثخػ در ّر ؼیفت 12
 ة ـ ظبزهبًذّی : 

بت گرٍّی ٍ جلت هؽبرکت کبرکٌبى در جْت حل هؽکالت ٍاحذ هرثَطِ )کبرکٌبى ـ ـ تؽکیل جلع13

 هذدجَیبى / ثیوبراى ٍ...(

 ـ تَجِ ثِ ًیبزّبی کبرکٌبى ٍ ایجبد اًگیسُ جْت افسایػ رضبیت ؼغلی 14

 ـ ثرلراری حعي تفبّن ثیي کبرکٌبى ٍاحذ هرثَطِ ٍ ظبیر ٍاحذّب 15

 ـ اًجبم هرالجت ّبی پرظتبری در هَالغ اٍرشاًط 16

 ـ ایجبد ّوبٌّگی ٍ ّوکبری ثیي کبدر پرظتبری ٍ ظبیر ٍاحذّب 17

 ـ ؼرکت در جلعبت هذیراى ٍ ارائِ ًیبزّبی کبرکٌبى، هذدجَیبى/ ثیوبراى جْت ثْجَد ٍضؼیت 18

 ـ ّوراّی ثب پسؼک ثِ ٌّگبم ٍیسیت ثیوبراى ٍ ارائِ گسارغ الزم 19

ثجت ٍ گسارغ کلیِ اهَر ٍاحذّبی هرثَطِ ثِ هعئَلیي ریرثط )ؼبهل: درخَاظت ّب ـ ٍلبیغ غیر هترلجِ  ـ20

 حَادث ـ کوجَدّب ٍ ًمبیص ـ ًیبزّب ٍ...(

 ـ هؽبرکت ٍ ّوکبری در ثرًبهِ ّبی آهَزغ ضوي خذهت ـ ثبز آهَزی ٍ ... کبرکٌبى 21

 ظبیر کبر آهَزاى در ٍاحذ هرثَطِ ـ هؽبرکت ٍ ّوکبری در آهَزغ داًؽجَیبى پرظتبری ٍ 22

 ـ هؽبرکت ٍ ّوکبری در پصٍّػ ّب ٍ تحمیمبت کبرثردی پرظتبری 23

 ـ ثرپبیی کٌفراًط ّبی داخلی جْت افسایػ ظطح داًػ ٍ هْبرت حرفِ ای پرظتبراى 24

 ج ـ ّذایت ٍ رّجری : کٌترل ّذایت ٍ ارزؼیبثی 

 ـ کٌترل ٍ حضَر ٍ غیبة پرظٌل تحت ظرپرظتی 25

 ـ تکویل فرم ارزؼیبثی کبرکٌبى جْت پرظٌل تحت ظرپرظتی 26

ـ ارزؼیبثی هعتور خذهبت ارائِ ؼذُ تَظط کبدر تحت ظرپرظتی از طریك: ثررظی رضبیتوٌذی هذدجَیبى 27

 ـ ثیوبراى ـ ّوکبراى ثب اثسار هٌبظت )هؽبّذُ ـ چک لیعت ٍ ... ( 

ر ؼغلی ٍ اخاللی کبرکٌبى ٍ اًطجمب اهَر پسؼکی ثب ـ ًظبرت ٍ ارزؼیبثی هعتور ثر رػبیت هؼیبرّبی رفتب28

 هَازیي ؼرع همذض 

 ـ ارزؼیبثی اثر ثخؽی آهَزغ ّبی دادُ ؼذُ ثِ کبرکٌبى، هذدجَیبى ، خبًَادُ ٍ داًؽجَیبى 29

 ـ کٌترل ٍ پیگیری ثجت ٍ اجرای دظتَرات پسؼک ٍ ًظبرت اجرای آى 30

 ٌب ثِ صالحذیذ ظرپرظت هرثَطِ ـ هؽبرکت  ٍ ّوکبری ثب کویتِ ّبی ثیوبرظتبى ث31

 ـ ًظبرت ثر حعي اجرای تؼرفِ ّبی پرظتبری 32

 ـ ًظبرت هعتور ثر الذاهبت ضرٍری ثِ هٌظَر پیؽگیری از ػفًَت ّب 33

 ـ ّوکبری ٍ ّوراّی ٍ ارائِ گسارغ ٌّگبم ثبزدیذ هعئَلیي هبفَق ٍ گرٍُ ّبی ثبزرظی 34

 در ٍاحذ هرثَطِـ ًظبرت ثر حعي اجرای کلیِ خذهبت پرظتبری 35

 


