
 

جمهوری اسالمی ايران   

                                                                                       ))فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری  :واحدسازمانی  -٢  بهداشت،درمان وآموزش پزشکی/ وزارت-١
 وظايف عمومي آارشناس پرستاري شرح :عنوان پست-۴  استان و شهرستان : محل جغرافيايی خدمت-٣

موقت         مستمر/ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  - :شغل/ شماره پست -۶  

 
 

ه شرح ز       ي ب تانداردهاي مراقبت د پرستاري و اس ر مي   شرح وظايف عمومي پرستار با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآين ي
  : باشد

ددجو   -١ ان م اد و اطمين ب اعتم ه ( جل انواده و جامع رد، خ وثر  ) ف ه اي م اط حرف راري ارتب ود و  (و برق ي خ يط، معرف ا مح ازي ب نا س آش
ر آالمي    همكاران به مددجو، پاسخ صحيح به سواالت، درخواست ها و مشكالت با دادن اختيار به وي با بكارگيري مهارت هاي آالمي و غي

  ، تالش در ايجاد محيطي امن و حفظ استقالل و آيفيت زندگي و سالمت مددجو)ظر گرفتن تفاوت هاي فردي مددجويان و در ن

  بررسي، شناخت و آسب اطالعات از وضعيت سالمت مددجو و ثبت در پرونده  -٢

  وهشتعيين، ثبت مشكالت، نيازهاي بهداشتي مددجو و تشخيص پرستاري مبتني  بر دانش، مهارت و پژ -٣

  برنامه ريزي اقدامات مراقبتي براساس اهداف و اولويت ها و ثبت آن در پرونده  -۴

  مشارآت و همكاري با پزشك در انجام معاينات و نظارت بر فعاليت هاي تيم پيراپزشكي -۵

  :با توجه به  انجام اقدامات مراقبتي براساس استانداردهاي خدمات پرستاري و ثبت و پيگيري آن، -۶

  :نيازهاي جسمي : الف

  ) …پوست، مو، دهان و ( تامين بهداشت فردي  -
 خواب، استراحت و آسايش -
 ، گاواژ و انجام مراقبت هاي الزم ) NGT( سوندگذاري معده   تعيين نيازهاي تغذيه اي و رژيم غذايي بيمار،: تغذيه   -
ي، سوند گذاري مثانه، شست و شوي مثانه، مراقبت تامين نيارهاي دفعي بيمار، آنترل و ارزيابي عملكرد سيستم ادراري و گوارش  -

 از سوند و درن ها، الواژ، مراقبت از آلستومي و انواع تنقيه
 ) اآسيژن رساني، ساآشن، مراقبت از لوله تراشه و تراآتوستومي  تمرينات تنفسي،(تنفس   -
 ) آنترل عاليم حياتي (گردش خون  -
ال   حرآت( نظارت بر ايجاد حداآثر تحرك در بيمار  - در تخت، خروج از تخت، انتقال به صندلي، تغيير وضعيت، انجام حرآات فع

 )و غير فعال، بكارگيري از وسايل آمك حرآتي
 
 

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
فتعيين کننده وظاي پرستاری  

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                      ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف عمومي آارشناس پرستاري :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 ) آنترل جذب و دفع، بررسي و حفظ تعادل الكتروليتي، توزين روزانه ( تعادل آب الكتروليت ها  -
 ) ها، آشيدن بخيه ها  انواع زخم مراقبت از پوست و مخاط، مراقبت از ( مراقبت از سيستم پوستي  -
  )آنترل سطح هوشياري بيمار و آنترل تحريكات محيطي مناسب ( مراقبت از سيستم عصبي  -
اعتالي مفهموم خود در بيمار، تطابق رواني،   حفظ و ارتقاء آيفيت زندگي و خودآفايي در فعاليت هاي روزمره زندگي با مشارآت تيم توانبخشي،  -

اني خود و      ( اجتماعي مددجو  ري هاي درم وي و        ) …تشويق بيمار به شرآت فعال تر در تصميم گي امين نيازهاي معن اد محيط مناسب جهت ت ايج
  دفاع از حقوق مددجو براساس منشور حقوق بيمار   –ي مددجو مذهب

  : انجام مراقبت هاي تشخيصي، درماني تجويز شده در موارد زير: ب

دي، عضالني و واآسيناسيون    ( رآتال، تزريقي   دادن داروهاي خوراآي ، واژينال، رآورده      )جلدي،  زير جلدي، وري دي، تزريق خون و ف ، مايعات وري
ولي، گذاشتن سوند     گذاشتن سوند   – EEGانجام  – ECGانجام  –گيري از عوارض جانبي آنها، تغذيه آامل وريدي  رل اثر درمان و پيشهاي آن، آنت ف

  ) IV Line( گيري، آتل گيري، آشش پوستي، بخيه اليه اول پوست، برقراري خط وريدي  ،گچ)  NGT( معده 

  ور تيم احياءانجام اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي تا حض: ج

  ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بيمار از بخش به بخش ديگر و ارائه گزارشات مربوطه  -هـ

  ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو و در صورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبت هاي الزم  -٧

  ارائه اقدامات پرستاري جهت آنترل درد  -٨

  ها و حوادث غير مترقبه شرآت در تيم بحران و اجراي وظايف محوله از پيش تعيين شده در موقعيت -٩

  اقدامات مناسب در جهت تامين ايمني بيمار يا مددجو و پيشگيري از حوادث احتمالي  -١٠

  سرپرستي و نظارت مستمر بر حسن اجراي اقدامات مراقبتي توسط ساير اعضاي گروه پرستاري  -١١

ه        -١٢ ه ب انواده و جامع ددجو، خ ادگيري در م ابي ي بررسي نيازهاي آموزشي، تعيين سطح انگيزش، توسعه برنامه هاي آموزشي، اجراي آموزش و ارزي
  منظور تامين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت 

 ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل  -١٣

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی زمانیعنوان پست سا    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف عمومي آارشناس پرستاري :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  خدمت محل جغرافيايی-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
  راهنمايي و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايتي و اجتماعي  -١۴

  آماده سازي مددجو جهت ترخيص -١۵

  اقدامات مراقبتي در منزل پس از ترخيص با هماهنگي مرآز درمانيپي گيري و ارائه خدمات پرستاري و  -١۶

  )آموزش و پژوهش ( انجام اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها  -١٧

ه                -١٨ اري و مشارآت جامع تفاده از همفكري و همي ا اس اظتي و خدماتي ب ع مشكالت محيطي، حف روه بهداشتي جهت رف انواده،   ( همكاري با گ رد، خ ف
  و پيگيري آن ها) …گروه، مدرسه، آارخانه و 

زي آموزشي   -١٩ ه ري اري در برنام اي آموزشي و همك دمت،( پژوهشي  –شرآت در دوره ه وزش ضمن خ جويان    آم وزش دانش ا، آم وزي ه از آم ب
  )…خدمات پرستاري هاي مورد نياز در جهت اعتالي آيفيت  پرستاري و ساير اعضاي گروه بهداشتي درماني، همكاري در انجام پژوهش

  مشارآت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم آيفيت خدمات  -٢٠

  مراقبت از بيمار در حال احتضار و خانواده بيمار و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازين شرعي  -٢١

  عد بر بالين بيماران و گزارش اقدامات انجام شدهتحويل بخش از پرسنل شيفت قبل و به پرسنل شيفت ب -٢٢

اني مناسب       -٢٣ ين خط مشي درم شرآت و همراهي با پزشكان در ويزيت بيماران، گزارش و اقدامات انجام شده، مشاهدات و پاسخ هاي بيمار جهت تعي
  از سوي تيم پزشكي

  ثبت آليه اقدامات انجام شده  -٢۴

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ ام ونام خانوادگین    عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 
تواحدتشکيال  



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣ شبريشرح وظايف آاردان هو :عنوان پست-۴
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

  :شرح وظايف آاردان هوشبري با تكيه بر منشور حقوق مددجو، مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد

  و برنامه تقسيم آار از سرپرستار اطاق عملدريافت دستور  -١
شامل دستگاههاي بيهوشي، ساآشن، ( اطمينان يافتن از سالم بودن و آارآيي دستگاهها و تجهيزات بيهوشي قبل از شروع هر شيفت آاري -٢

  و گزارش هرگونه نقص يا خرابي به سرپرستار...) مانيتور، پالس اآسي متر و 

 مورد نياز و امكانات بيهوشي موجود و گزارش موارد ناآافي و يا آمبودهااطالع از وجود داروهاي  -٣

 آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضد عفوني و آاربرد آن و رعايت در تمام مراحل عمل-٤

 آماده نمودن آليه دستگاهها و لوازم مورد نياز بيهوشي بر طبق ليست عمل جراحي -٥

ل از جر -٦ ار قب ده بيم رل پرون از آنت ورد ني دارك پزشكي م ودن م ل ب ان ازآام راي اطمين ل، آزمايشات ضروري، (احي ب ازه عم د اج مانن
 ...)نوارقلب، مشاوره، آماده بودن خون و 

 :اقدامات و تدابير قبل از بيهوشي بيمار -٧

  آنترل آمادگي قبل از عمل 

  آنترل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات  -

  ار به تخت عمل هدايت بيم -

  همراهي بيمار از ابتدا تا انتهاي عمل  -

  دادن توضيحات در مورد بيهوشي  -

  آنترل عالئم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي  -

 ثابت نمودن سر بيمار  -)  IV( برقراري راه وريدي  -

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

ظم گيوریاع  
مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 

 تعيين کننده وظايف پرستاری
   

 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف
   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف آاردان هوشبري :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ ت شماره پس-۶  

 
 

  در اختيار گذاردن داروها و لوازم مورد نياز بيهوشي به پزشك  -

  آنترل گازهاي بيهوشي جهت پرهيز از استفاده آنها بجاي يكديگر  -

  اجراي دستورات و همكاري با پزشك  -

  :اقدامات و تدابير حين بيهوشي بيمار -٨

  آنترل عالئم حياتي -

  مانيتورينگ يا آنترل سطح بيهوشي  -

  آنترل جذب و دفع  -هوايي بيمار  آنترل راه -

  مكتوب شدن دستورات شفاهي -

  حفظ پوشش و رعايت حريم بيمار طبق موازين شرعي -

  ثبت دقيق آليه موارد در فرم مربوطه -

  حفاظت از بيمار جهت جلوگيري از سوختگي با آوتر -

  :اقدامات و تدابير بعد از بيهوشي بيمار -٩

  آمك و همكاري با پزشك در بهوش آوردن بيمار  -

  آنترل عالئم حياتي، ثبت آنها و گزارش مواردغيرطبيعي -

 آنترل بيمار از نظر بازگشت عكس العملها و رفلكسها و ورود به مرحله هوشياري  -

 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی ست سازمانیعنوان پ    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف آاردان هوشبري :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  تمحل جغرافيايی خدم-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  محافظت از سر و اندام  -

  .آمك به حفظ پوزيشن و پوشش بيمار در انتقال به ريكاوري-تنفسي فوقاني در حين انتقال بيمار از تخت عمل به برانكارد -

ا،      (ي و گزارش مكتوب آخرين وضعيت بيمارانتقال بيمار به ريكاور -١٠ ياري، رفلكس ه ا، سطح هوش عالئم حياتي، روش بيهوشي، داروه
  به مسئول ريكاوري ) …رنگ پوست، خونريزي، مايعات دريافتي و خون، مشكالت و عوارض ثبت قبل و حين بي هوشي و 

  يضد عفوني و آماده آردن آليه وسايل مربوط به بي هوشي جهت عمل بعد -١١

 همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه -١٢

 ....)بازآموزي و (شرآت در برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت -١٣

 تحويل فرم هاي تكميل شده گزارشات و دارو و موارد آتبي الزم در مراحل قبل، حين و بعد از بيهوشي به مسئول ريكاوري -١٤

  تنفسي در اتاق عمل –همكاري در انجام عمليات احيا قلبي  -١٥

  همكاري آامل با تيم عمل جراحي -١٦

  طبق سياست هاي جاري بيمارستان ) واشينگ ( مشارآت در برنامه شست و شو اتاق عمل  -١٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف آاردان اتاق عمل :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

ر مي     شرح وظايف آاردان اتاق عمل با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زي
  . باشد

  دريافت دستور و برنامه آار از سرپرست مربوطه  -١

ساآشن، دستگاه   : شامل ( ن يافتن از سالم بودن و آارايي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت عمل جراحي قبل از شروع عمل  اطمينا -٢
 و گزارش هر گونه نقص يا خرابي به مسئول مافوق...) الكتروآوتر، چراغ سيالتيك و 

 ناآافي و آمبودها و نقايص به مسئول مافوقاطالع از وجود لوازم و امكانات مورد نياز اعمال جراحي و گزارش موارد  -٣

 آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و بكارگيري آنها-٤

 …رساني، درجه حرارت، رطوبت، پاآيزگي، ايمني و آنترل اطاق عمل از نظر نور آافي، سيستم برق-٥

 احيآماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل جراحي الزم بر طبق ليست عمل جر-٦

مانند اجازه عمل و آمادگيهاي عمل، داروهاي ( آنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از آامل بودن مدارك پزشكي مورد نياز -٧
 ...)عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيورآالت و  قبل از عمل،

 .آنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل-٨

 :قبل ازعمل ايفاي نقش سيار -٩

  برقراري ارتباط و ارائه آموزش هاي الزم به بيمار  -

  آنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي -

 آنترل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات  -

 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

يوریاعظم گ  
مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 

 تعيين کننده وظايف پرستاری
   

 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف
   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف آاردان اتاق عمل :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

ار           -هدايت بيمار به تخت عمل  - ه وي وارد نگردد و پوشش و حريم بيم ه صدمه اي ب ه هيچگون قراردادن بيمار بر روي تخت به نحوي آ
  حفظ شود

  تنظيم تخت جراحي و چراغها بر حسب نوع و ناحيه عمل -

  گاهها و تجهيزات در اطراف تخت جراحي بر طبق قابليت دسترسي و نيازقراردادن آليه دست -

 :ايفاي نقش سيار حين عمل -١٠

آمك به جراحان و پرستار اسكراب در پوشيدن گان و دستكش  -حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفاقات و وضعيت بيمار  -
  ... و 

  و نخها و ساير وسايل و در اختيار گذاردن آنها  بازنمودن پوشش هاي اوليه بسته هاي استريل -

  پرب منطقه عمل  -

  قبل از اتمام به همراه تيم جراحي و جمع آوري آنها پس از استفاده ... شمارش و ثبت نخ، گاز، لنگ گاز، درن و  -

  آنترل رعايت نكات استريل در حين عمل  -

  ها پيش بيني نيازمنديهاي گروه جراحي و آماده نمودن آن -

  توجه و تشخيص تغيير در وضعيت بيمار، گزارش به تيم و تأمين وضعيت جديد در جهت اصالح تغيير بوجود آمده -

ر            - ه آزمايشگاه ب تادن آن ب ه و فرس ر روي ظرف حاوي نمون نگهداري و جمع آوري نمونه بر طبق سياست بيمارستان و ثبت مشخصات ب
  طبق دستور العمل و دريافت رسيد 

  آنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحي مانند زمان تورنيكت ثبت و  -

 : ايفاي نقش سيار پس از پايان عمل -

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
ی رضویدکترسيدحسن امام    معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
تخدامی کشورسازمان اموراس ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف آاردان اتاق عمل :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  احي آمك در پانسمان محل جر -

  برداشتن پوششها با رعايت موازين شرعي و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري  -

  تكميل نمودن آليه گزارشات و موارد ثبتي آه از ابتداي عمل ثبت گرديده بود  -

  خارج نمودن وسايل مربوط به عمل جراحي قبلي و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي -

  قال بيمار به ريكاوري و ارائه گزارش شفاهي و آتبي در مورد وضعيت ناحيه جراحيآمك در جابجايي و انت -

  :در حين عمل) اسكراب ( ايفاي نقش دست شسته  -١٢

  دست شستن بر طبق دستورالعمل 

  پوشيدن گان و دستكش استريل  -

  ...) شامل وسايل جراحي، نخ، درنها، گاز و ( نهاپوشاندن ميزها با پوشش استريل و قرار دادن وسايل و لوازم به شكل استريل بر روي آ -

ان    ...) گاز، لنگاز، قيچي، پنس، سوزن، نخ، درنها و (شمارش و آنترل آليه وسايل و لوازم مصرف شده - در شروع و در طول عمل و پاي
  عمل به همراه فرد سيار 

  ت جراحي آنترل لوازم جراحي درون ست هاي جراحي قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر س-

  و پوشاندن بيمار با پوششهاي استريل ) درپ(آمك در شستن نهايي پوست بيمار -

  نظارت بر رعايت نكات استريل توسط تيم جراحي در طول عمل  -

اطالع به تيم جراحي در صورت خيس بودن شان ها جهت جلوگيري از سوختگي باآوتر -  
 

  :ايفاي نقش دست شسته در پايان عمل -١٣

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
ئول مس

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
ايف آاردان اتاق عملشرح وظ :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  آمك به پانسمان محل عمل  -

  اوري برداشتن پوششهاي استريل با رعايت موازين شرعي و حريم بيمار و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريك -

  گزارش آليه اقدامات انجام شده و وسايل متصله به بيمار به مسئول ريكاوري  -

  گرديده  تكميل نمودن آليه گزارشات و موارد ثبتي آه از ابتداي عمل ثبت -

  .آوري و شست و شوي وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مراآز استريليزاسيون بر حسب سياست بيمارستان جمع -

  آت در انجام عمليات احيا در اتاق عمل شر -١٤

  مراقبت از جسد طبق موازين شرع و استانداردها -١٥

  همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي پژوهشي بيمارستان و بخش -١٦

  ...بازآموزي و  -شرآت در آموزشهاي ضمن خدمت  -١٧

ستانمشارآت در برنامه شست و شوي اتاق عمل طبق سياست هاي جاري بيمار -١٨  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان س مرکزتوسعه مديريت وتحول اداریرئي  
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١رم شماره ف           

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ آموزش پزشکی بهداشت،درمان و/ وزارت-١
شرح وظايف عمومي بهيار :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ي  فعالي        تانداردهاي مراقبت د پرستاري و اس ر فرآين ي ب ر را در امر مراقبت از     بهيار با تكيه بر رعايت مشنور حقوق مددجو مبتن ت هاي زي
  .دهد مددجويان و بيماران تحت نظارت مسئول شيفت انجام مي

  آسب دستور و برنامه آار از مسئول شيفت-١

  از مراآز بهداشتي درماني و انتقال بيمار از بخش به بخش / آمك در امر پذيرش، ترخيص و انتقال مددجويان به  -٢

  تأمين بهداشت پوست و مو تأمين بهداشت دهان و دندان: ه مددجو شاملتامين نيازهاي بهداشتي اولي -٣

ه      آمك در دادن غذا به بيماراني آه نمي: آمك در تامين نيازهاي تغذيه اي مددجو شامل -۴ يله لول ه وس ه ب توانند به تنهايي غذا بخورند و تغذي
 )گاواژ ( معده 

  )… آيسه آلستوئي و  –تعويض  -انما –لگن  –استفاده از لوله : ( تامين نيازهاي دفعي مددجو -۵

  )استفاده از آيف آب گرم، يخ، پاشويه و غيره ( آمك در حفظ درجه حرارت طبيعي بدن  -۶

  و برانكارد ) بدون بيمار  –با بيمار ( آماده نمودن تخت ها  -٧

  آمك به خروج بيمار از تخت و راه رفتن وي  -٨

  ايعات و ثبت در پرونده آنترل عاليم حياتي، جذب و دفع م -٩

  گرفتن نمونه هاي آزمايشگاهي شامل مدفوع، ادرار، خلط  -١٠

  حضور در زمان تحويل شيفت با حضور پرسنل و گزارش اقدامات انجام شده -١١

ه سرپرس    -١٢ ت مربوطه و  برقراري ارتباط موثر و مداوم با مددجويان و پاسخ به آنها و مالحظه آليه تغييرات حال مددجويان و گزارش ب
  ارائه آموزش هاي الزم به مددجو و همكاران زير گروه

 گزارش و ثبت مراقبت هاي انجام شده بطور آامل از بيماران در پرونده باليني بيماران -١٣

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری شورای مديرکل دفترامورپرستاری ودبير
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  ح وظايف پست سازمانیفرم شر((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف عمومي بهيار :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ابتث:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  انجام آمادگي هاي قبل و پس از عمل جراحي براساس استانداردهاي موجود پرستاري -١۴

  پذيرش و آماده سازي مددجو جهت ترخيص و انتقال  -١۵

ار شامل     -١۶ وق بيم ا  ( آماده آردن بيمار در موارد لزوم جهت انجام معاينات پزشكي با رعايت منشور حق راري ارتب دادن وضعيت  / ط برق
رار دادن آن      / مناسب به بيمار  ه و در معرض ق ه      / برداشتن پوشش از محل معاين ظ محيط مناسب جهت معاين رار دادن   / حف در دسترس ق

  )وسايل معاينه 

  آماده آردن وسايل جهت استريليزاسيون -١٧

ق واآسن      عضالني،(قات تزري  ،آشيدن بخيه،EKG انجام پروسيجرهايي مانند تعويض پانسمان، انجام  -١٨ زيرپوستي، داخل پوستي، تزري
  آمپرس ها تحت نظارت مسئول شيفت) 

  )مانند آمك در بكاربردن چوب زير بغل  و پروتزها ( آمك در امر توانبخشي مددجو   -١٩

  انجام و مشارآت در امور مراقبت از جسد طبق موازين شرعي -٢٠

  از بروز حوادث احتمالي حفظ امنيت بيمار در رابطه با پيشگيري -٢١

  شرآت در آالس هاي ضمن خدمت و بازآموزي مصوب -٢٢

  انجام ساير امور حرفه اي طبق دستور مسئول شيفت -٢٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
ریپرستا  تعيين کننده وظايف 

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  سازمانیفرم شرح وظايف پست ((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف آمك پرستار :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
موقت     مستمر    /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ه شرح        تار ب ه اي، تحت نظارت پرس آمك پرستار فعاليت هاي مشروحه زير را در امر مراقبت اوليه از بيمار به صورت خدمات غير حرف
  :زير انجام مي دهد

  آسب دستور و برنامه آار از سرپرست مربوطه -١

  :املتامين نيازهاي بهداشتي اوليه مددجو بر حسب صالحديد سرپرست مربوطه ش -٢

ا، تعويض البسه، مرتب                 اخن ه اه آردن ن د شستن دست و صورت، آوت ان شويه، امور نظافتي مانن حمام دادن يا آمك در حمام آردن، ده
  آردن مددجو، ماساژ، تغيير وضعيت، شيو 

  .آمك در خوردن غذا به مددجوياني آه قادر به اين آار نيستند -٣

  شو و ضدعفوني آنها با رعايت اصول بهداشتي  و ياز بيمار و شستدادن لگن و لوله به مددجويان بنا به ن -۴

  )…راه رفتن، انتقال به برانكارد و صندلي چرخدار و ( آمك به مددجو در حرآت و نقل و انتقال  -۵

تار        -۶ ي توسط پرس ام امور مراقبت ام     ) …وسايل پانسمان و   ( آماده آردن وسايل الزم جهت انج ا پس از اتم ار، شست و   جمع آوري آنه آ
  شوي وسايل و در صورت لزوم انتقال بر حسب سياست بيمارستان به مرآز استريليزاسيون 

  و برانكارد ) با يا بدون بيمار ( آماده آردن تخت ها  -٧

  شمارش البسه قبل از تحويل به رختشويخانه و هنگام تحويل گرفتن آنها  -٨

  : آماده آردن بيمار براي معاينه پزشك شامل -٩

ورد            ب رار دادن عضو م ه، برداشتن پوشش و در معرض ق راي معاين ظ محيط مناسب ب رقراري ارتباط، دادن وضعيت مناسب به بيمار، حف
  معاينه، در دسترس قرار دادن وسايل مورد نياز جهت معاينه يا رعايت موازين شرعي و اصول طرح انطباق امور پزشكي با شرع

  )… تخت بيمار، ميز بيمار، مانيتورها، وسايل آمك تنفسي و ( تجهيزات پزشكي موجود  پاآيزه نگه داشتن آليه وسايل و -١٠

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی سالمت معاون    تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف آمك پرستار :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

  يزگي و شست و شوي آليه لوازم بخش مراقبت در حفظ و نظم و نظافت بخش و پاآ -١١

  تحويل وسايل بخش طبق روتين در هر شيفت  -١٢

د آيسه هاي ادراري      تخليه آردن ترشحات، آليه آيسه ها و ظرف هايي آه نياز به تخليه دارد و همچنين نظافت و ضدعفوني آن -١٣ ا مانن ه
  … شيشه هاي ساآشن و  -

  دستور و روتين بخش  مشارآت در انجام انما بيماران طبق  -١۴

  حفظ امنيت بيمار در رابطه با پيشگيري از بروز حوادث احتمالي  -١۵

  )… آمك در بكار بردن چوب زير بغل و ( آمك در امر توانبخشي مددجو  -١۶

  انجام مراقبت از جسد طبق موازين شرعي -١٧

  ربوطهحفظ و نگهداري وسايل و اموال شخصي بيمار براساس سياست هاي مرآز م -٢٠

  جمع آوري و آنترل نمونه هاي آزمايشگاهي تحت نظارت پرستار مربوطه -٢١

  انجام آليه امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه -٢٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری  مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

 

                                                                                     ))  ايف پست سازمانیفرم شرح وظ((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف منشي بخش :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مر        موقت مست/ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  .منشي بخش پرستاري مسئوليت انجام آليه امور دفتري بخش را زير نظر مستقيم سرپرستار به شرح ذيل عهده دار مي باشد

  آسب دستور و برنامه آار از سرپرستار يا پرستار مسئول-١

 :انجام امور اداري مربوط به پذيرش، بستري و ترخيص بيماران شامل -٢

  طبق ضوابط مرآز... بيمار و تحويل به خانواده... اران درموقع بستري به اطاق، گرفتن لباس، اشياء قيمتي و راهنمايي بيم -

 دريافت پرونده بيمار هنگام پذيرش -

 آماده آردن پرونده بيماران بخش -

 تكميل روزانه آليه فرمها و اوراق پرونده با مشخصات بيمار  -

 ...بيماران، الصاق اوراق آزمايشات و آنترل روزانه و نگهداري پرونده  -

  در داخل يا خارج مرآز... گرفتن وقت براي بيماران بستري جهت انجام آزمايشات، عكس و-

 از داخل يا خارج مرآز… گيري دريافت جواب آزمايشات، مشاوره ها و  پي -

  يماران بيمارستانجمع آوري و آماده نمودن پرونده بيماران ترخيصي و تحويل به حسابداري امور ب -

 آنترل برگ خروج بيماران در موقع ترخيص-

 .تحويل آليشه راديولوژي و بقيه اوراقي آه بايد در موقع خروج به بيمار داده شود -

 مرتب نگه داشتن ايستگاه پرستاري و آماده آردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش از قبيل برگه عالئم حياتي، درخواست آزمايش و غيره -٣

اني و خدماتي       -٤ اير قسمتهاي اداري، درم تنظيم اوراق اداري و درخواستهاي مختلف در صورت لزوم ارسال و پيگيري آن به بخشها و س
 :مرآز شامل

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  مانیفرم شرح وظايف پست ساز((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف منشي بخش :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
وقت مستمر        م/ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  تهيه آمار روزانه بيماران  -

  تهيه ليست رژيم غذايي بيماران و ارسال به امور تغذيه بيمارستان -

  پاآنويس برنامه آاري آارآنان و ارسال به دفتر پرستاري) نوشتن، تايپ، تكثير( آماده آردن يادداشتهاي مورد نياز بخش -

 خشها و دفتر پرستاريفرستادن اوراق مشاوره پزشكي و اوراق مختلف به ب -

  آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهاي انبار، خريدهاي مستقيم، تعميرات و پيگيري امور مربوط به آن-

 ثبت و ورود اطالعات و نسخ دارويي، وسايل مصرفي و درخواست آزمايشگاه و  راديولوژي به رايانه با هماهنگي سرپرست مربوطه -

 رساندن پيغام ها به پزشكان، آادر پرستاري، آارآنان و بيماران پاسخ به تلفن ها، دريافت و -٥

 رسيدگي به مشكالت و سئواالت بيمار و خانواده در امور پذيرش و ترخيص -٦

 شرآت در دوره هاي آموزش شغلي -٧

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق  -٨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ دگینام ونام خانوا    عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف بيماربر :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  يی خدمتمحل جغرافيا-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

امي   بيمار بر فردي است آه مسئوليت خدمات مربوط به نقل و انتقال وسايل، تجهيزات و بيماران را در بخش و يا ساير واحدها با رعايت تم
  .ق امور فني پزشكي و موازين شرع به شرح زير عهده دارد ضوابط، مقررات و آيين نامه انطبا

  آسب دستور و برنامه آار از پرستار  -١

  ها تحت نظارت پرستار  آمك و همراهي در آماده نمودن بيمار براي انتقال به اطاق عمل،  راديولوژي و ساير قسمت -٢

  در خارج از مرآز …آمك و همراهي جهت انجام مشاوره، آزمايشات، راديوگرافي ها و  -٣

صندلي    عصا،  بكار بردن چوب زير بغل،  آمك و همراهي آارآنان پرستاري در چرخش بيمار در تخت، پايين آمدن از تخت، راه رفتن، -۴
  چرخدار و برانكارد تحت نظارت پرستار 

اراني      از بخش ها به راديولوژي و ساير ق… آزمايشات و   بردن پرونده، برگه هاي عكس برداري، -۵ ا در معيت بيم ايي و ي ه تنه سمت ها ب
  .آه قادر به راه رفتن مي باشند

  حفظ، نگهداري و ايمني بيمار در هنگام نقل و انتقال  -۶

  انتقال جسد از بخش به سردخانه -٧

  به بخش… نقل و انتقال سفارشات از داروخانه، انبار و  -٨

  بردن نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي به آزمايشگاه  -٩

  از قسمت هاي مربوطه و تحويل به مسئول شيفت…  برداري و  دريافت جواب آزمايشات، عكس -١٠

  و گزارش به پرستار ) وسايل آار ( صندلي چرخدار   آنترل صحت آارآرد برانكارد، -١١

  انجام آليه امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه   -١٢

 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی ن پست سازمانیعنوا    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
 پرستار در بخش مراقبت های شرح وظايف تخصصی:عنوان پست-۴

       )ICU(ويژه عمومی 
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ي         ددجو و مبتن وق م ر رعايت منشور حق ه ب عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت هاي ويژه عمومي با تكي
  : باشد يند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ميبر فرا

  پذيرش و تحويل بيمار و مدارك بيمار -١

ر   –تنفس  -مانيتورينگ آامل سيستم هاي حياتي بيمار شامل عاليم حياتي، قلب -٢ اعصاب مرآزي و محيطي، ثبت آنها و گزارش موارد غي
  طبيعي 

  ها و گزارش موارد غير طبيعي انجام معاينات فيزيكي الزم، ثبت آن  -٣

  GCSتعيين سطح هوشياري و بررسي  -۴

  در موارد ضروري ١تهويه، اآسيژناسيون و انجام اينتوباسيون حفظ و مراقبت درست از راه هوايي، -۵

  آموزش و تشويق مددجو به سرفه و تنفس عميق -۶

  بيمار به وسايل مربوطه  ) راه شرياني ( اتصال آرترالين  -٧

  رفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات بدن طبق نظر پزشكگ -٨

  بررسي آزمايشات روتين بخش مربوطه و گزارش موارد ضروري به پزشك -٩

  برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه مراقبت آامل از پوست -١٠

  حرآتي ض بيحرآتي به منظور تشخيص و پيشگيري از عوار –مراقبت از مددجويان دچار اختالالت حسي  -١١

  بررسي مددجو در نحوه استفاده از وسايل  مصنوعي، پروتزها و آمكي -١٢

  تنظيم و آنترل عملكرد وسايل و تجهيزات پزشكي مورد استفاده جهت بيمار -١٣

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری دبيرشورای مديرکل دفترامورپرستاری و
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 

 



 

 

                                                                                     ))  م شرح وظايف پست سازمانیفر((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
پرستار در بخش مراقبت های  شرح وظايف تخصصی :عنوان پست-۴

       )ICU(ويژه عمومی 
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  همكاري با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي -١۴

  T.P.Nانجام فرآيند تغذيه مددجو از طريق لوله هاي گوارشي و  -١۵

  ه وضعيت تنفسي مددجوتنظيم و آنترل پارامترهاي دستگاه ونتيالتور با توجه ب -١۶

  اجراي اصول مراقبت و همكاري در جداسازي بيمار از ونتيالتور -١٧

 با نظر پزشك، انجام اآسيژن درماني با توجه به شرايط مددجو –خارج آردن لوله تراشه   -١٨

دامات   مانيتورينگ قلب، -١٩ روز ديس     تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطالع به پزشك در صورت لزوم و انجام اق وري در صورت ب ف
  ريتمي هاي خطرناك

  در موارد ضروري ٢شوك D.Cآارگيري دستگاه  تنظيم و به -٢٠

  انجام حمايت هاي روانشناختي از بيماران و خانواده بيمار  -٢١

  ي، لوله تراشه، تراآياستوم osotracheal ،nasotracheal انجام ساآشن ترشحات راه هاي هوايي از طريق دهاني و  -٢٢

  ) self care(تعيين نيازهاي آموزشي و مشاوره با بيمار و خانواده بيمار و ارائه آموزش هاي الزم در مراقبت از خود    -٢٣

ر        chest tube ،NGT  ،IABPارزيابي عملكرد  -٢۴ وارد غي ا و ثبت و گزارش م واع درن ه ، سوند فولي، پيس ميكر، لوله تراشه و ان
  طبيعي

  ، و برقراري ميزان جريان داروهاي مورد نياز با توجه به تجويز پزشك) C.V.P( مرآزي آنترل فشار وريد  -٢۵

  )آموزش و پژوهش ( انجام اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني  -٢۶

  تراحت به آرامش بيمارآرام سازي محيط فيزيكي، آنترل دما و نور، سر و صداي محيط و ساير عوامل محيطي و تامين شرايط اس -٢۶

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان رکزتوسعه مديريت وتحول اداریرئيس م  
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١شماره فرم            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ زش پزشکی بهداشت،درمان وآمو/ وزارت-١
پرستار در بخش مراقبت های  شرح وظايف تخصصی :عنوان پست-۴

       )ICU(ويژه عمومی 
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

  تنظيم ميزان محرك هاي حسي به منظور تقويت حسي بيمار -٢٧

  بي قراري حرآتي –توهم  -انجام مراقبت هاي پرستاري ويژه به هنگام بروز اختالالت شعوري همچون هذيان -٢٨

  ثبت دقيق و گزارش آليه اقدامات انجام شده -٢٩

  

  

  

  :تذآر

  .ه باشدرا گذراند CPRهمكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري آه دوره اينتوباسيون و  -١

  )دوبوتامين –آتروپين  –آدرنالين ( شوك و تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت  DCشامل  -٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
ترسيدحسن امامی رضویدک    معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
  شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

ر        موقت مستم/ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ر     ي ب ار و مبتن عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب با تكيه بر رعايت منشور حقوق بيم
  : باشد فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي

  تجهيزات و تيم درمان  آشنايي مددجو و خانواده با فضاي فيزيكي،-١

  نجام مشاوره پرستاري با مددجو و خانواده در خصوص فرآيندهاي درماني و مراقبتي جهت آاهش اضطرابا-٢

  پذيرش و تحويل بيمار، مدارك بيمار پس از جراحي قلب توسط پرستار -٣

  حفظ و مراقبت از راه هوايي از نظر تهويه تنفسي و اآسيژناسيون  -۴

  ك در انجام فيزيوتراپي تنفسيتشويق مددجو به سرفه و تنفس عميق و آم -۵

  اتصال مددجو به دستگاه تهويه مكانيكي و تنظيم آن با نظر پزشك -۶

  آنترل و تنظيم پارامتر دستگاه ونتيالتور با توجه به وضعيت تنفسي مددجو -٧

  مانيتورينگ قلبي از نظر ريتم، تعداد و اختالالت ريتم -٨

  بررسي و آنترل سطح هوشياري  -٩

  ملكرد وسايل و تجهيزات پزشكي مورد استفاده جهت مددجوآنترل ع -١٠

  مراقبت از آرترالين بيمار و اتصال آن به وسايل مربوطه  -١١

  آنترل فشار وريد مرآزي و برقراري ميزان جريان داروهاي مورد نياز با توجه به تجويز پزشك -١٢

  ميكر و ثبت و گزارش موارد غير طبيعي  پيس  ،  سوند فولي، Chest Tube  ،NGT ،IABPارزيابي عملكرد  -١٣

1-Intra artery balloon pump                                               

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /تثاب:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  ارزيابي مددجو از نظر هايپوولمي و هايپرولمي به منظور تنظيم و تعادل مايعات بدن -١۴

  حفظ و تامين دماي محيطي و مرآزي بدن مددجو -١۵

  گرفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات بدن طبق نظر پزشك -١۶

  به پزشكبررسي آزمايشات روتين بخش و گزارش موارد ضروري  -١٧

  بررسي وضعيت عملكرد تنفسي مددجو -١٨

  osotracheal  ،Nasotracheal  انجام ساآشن ترشحات راه هوايي از طريق لوله تراشه، تراآياستومي، -١٩

  ) Weaninig( همكاري در جدا آردن بيمار از دستگاه تهويه مكانيكي  -٢٠

  رماني با توجه به شرايط مددجوخارج آردن لوله تراشه با نظر پزشك و انجام اآسيژن د -٢١

  ارزيابي آمي و آيفي ترشحات درن ها و همكاري با پزشك در خارج آردن درن ها -٢٢

  و پانسمان ها براساس پروتكل I.V Lineتعويض  -٢٣

  مانيتورينگ وضعيت انعقادي مددجو و گزارش موارد غيرطبيعي و انجام تدابير پرستاري -٢۴

  دي مددجو، گزارش موارد غير طبيعي و انجام تدابير پرستاري مناسبمانيتورينگ وضعيت انعقا -٢۵

روز ديس       مانيتورينگ قلب، -٢۶ وري در صورت ب دامات ف تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطالع به پزشك در صورت لزوم و انجام اق
  ريتمي هاي خطرناك

  یدر موارد ضرور ١انجام اينتوباسيون -٢٧

  ) CPRي ( ب وريدي انجام اقدامات احياء قل -٢٨

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان وسعه مديريت وتحول اداریرئيس مرکزت  
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١ه فرم شمار           

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ زشکی بهداشت،درمان وآموزش پ/ وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

  در موارد ضروري ٢شوك  D.Cآارگيري دستگاه  تنظيم و به -٢٩

  IABPمادگي مددجو از نظر جسمي و روحي جهت گذاشتن مشاوره و آ -٣٠

  همكاري با پزشك در جهت گذاشتن بالن پمپ -٣١

  …قراري حرآتي و  بي -توهم –بكارگيري مراقبت هاي پرستاري به هنگام بروز اختالالت شعوري همچون هذيان  -٣٢

  شگيري از بروز عوارضمراقبت و آنترل مددجو متصل به بالن پمپ از نظر عملكرد دستگاه و پي -٣٣

  ارزيابي مداوم وضعيت الين هاي وريدي و شرياني و انجام تدابير پرستاري ضروري  -٣۴

  تشخيص و آنترل بي قراري مددجو و به آارگيري تدابير پرستاري -٣۵

  تنظيم ميزان محرك هاي حسي به منظور تقويت حسي بيمار -٣۶

  پرستاري در راستاي پيشگيري و آنترل عوارض ناشي از جراحي  ارزيابي مبتني بر مشاهدات و انجام تدابير -٣٧

  ارزيابي وضعيت درد مددجو و ارائه تدابير پرستاري جهت تسكين درد -٣٨

  همكاري با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي -٣٩

بررسي و آنترل سطح هوشياري بيمار -۴٠  
 

  امات انجام شدهثبت دقيق و گزارش آليه اقد -۴١

  :تذآر

  .را گذرانده باشد CPRهمكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري آه دوره اينتوباسيون و  -١

 )دوبوتامين –آتروپين  –آدرنالين ( شوك و تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت  DCشامل  -٢

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی ست سازمانیعنوان پ    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
  )CCU(قلبشرح وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه  :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ي      C.C.Uعالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه قلبي  ددجو و مبتن وق م با تكيه بر رعايت منشور حق
  : باشد استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي بر فرايند پرستاري و

  پذيرش و تحويل بيمار و مدارك بيمار  -١

  انجام معاينات فيزيكي الزم و ثبت آن ها و گزارش موارد ضروري -٢

  ارزيابي وضعيت درد و تدابير جهت تسكين درد -٣

  ت آاهش اضطرابرواني بيمار و خانواده و به آارگيري روش هاي آرام سازي جه -حمايت روحي -۴

  آشناسازي بيمار جهت انجام روش هاي تشخيصي و درماني -۵

اجمي و    -۶ اني ته اي تشخيصي و درم ام روش ه ين انج ار در ح ي بيم ه منظور حمايت جسمي و روان تاري ب دابير پرس ارگيري ت ه بك ارائ
  غيرتهاجمي

ه پزشك در صورت    مانيتورينگ قلب، -٧ روز ديس         تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطالع ب وري در صورت ب دامات ف ام اق زوم و انج ل
  ريتمي هاي خطرناك

آنژيوگرافي، گذاشتن پيس ميكر   :ارائه مراقبت هاي الزم پس از انجام روش هاي تشخيصي و درماني بخصوص روش هاي تهاجمي مانند -٨
  .ود به بيمار و خانوادهاز قبيل آنترل وضعيت هموديناميك، آنترل عوارض روش هاي درماني و آموزش مراقبت از خ

  هماهنگي و همكاري با تيم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتواني قلبي با توجه به وضعيت مددجو -٩

  مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در زمينه شيوه هاي مناسب زندگي، مراقبت از خود و مراقبت در منزل -١٠

  انجام اينتوباسيون در موارد ضروري  -١١

  ) CPR( اعالم آد و شروع اقدامات احياء قلب و ريه  -١٢

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

1



 

 

                                                                                      ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                              
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره           

ریدفتر پرستا:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
:عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

  در موارد ضروري ٢شوك DCتنظيم و بكارگيري  -١٣

  ه منظور تعديل فعاليت و استراحت مددجو ب CCUانجام مراقبت هاي پرستاري روتين بخش  -١۴

  بررسي آزمايشات روتين بخش و گزارش مورد ضروري به پزشك -١۵

  osotracheal  ،Nasotracheal  انجام ساآشن ترشحات راه هاي هوايي و لوله تراشه، تراآياستومي، -١۶

  انجام حمايت هاي روانشناختي از بيماران و خانواده بيمار -١٧

  نظارت بر صحت عملكرد تجهيزات تخصصي بخش بررسي و  -١٨

  ثبت دقيق و گزارش آليه اقدامات انجام شده – ١٩

  :تذآر

  .را گذرانده باشد CPRهمكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري آه دوره اينتوباسيون و  -١

  )دوبوتامين –آتروپين  –ن آدرنالي( شوك و تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت  DCشامل  -٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

رمسعودحبيبيانمهندس امي    رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / توزار-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان  :عنوان پست-۴
 )NICU ( 

استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

د پرستاري      NICUرستار در بخش عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پ ر فراين ي ب با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتن
  : و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد

  پذيرش و تحويل نوزاد و مدارك نوزاد -١

  تهويه،  ارزيابي آامل وضعيت نوزاد حفظ و مراقبت درست از راه هوايي، -٢

 ارزيابي -٣

 م هاي حياتيمانيتورينگ سيست -۴

  انجام مراقبت هاي الزم قبل، حين و بعد از تزريق سورفكتانت -۵

  و گزارش مورد ضروري به پزشك ABGاز قبيل الكتروليت ها،   بررسي آزمايشات؛ -۶

  تنظيم و آنترل عملكرد وسايل و تجهيزات پزشكي مورد استفاده جهت مددجو  -٧

   T.P.Nو  N.G.Tانجام فرآيند تغذيه مددجو از طريق  -٨

  تنظيم و آنترل پارامترهاي دستگاه ونتيالتور با توجه به وضعيت تنفسي مددجو طبق تجويز پزشك  -٩

  مانيتورينگ حرارتي و تنفسي -١٠

  در موارد ضروري ١شوك D.Cآارگيري دستگاه  انجام اقدامات احياء قلب و ريه و تنظيم و به -١١

   Post- nasalانجام ساآشن ترشحات راه هاي هوايي و  -١٢

  گرفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات -١٣

 مشاوره و امور پاراآلينيكي –حين انتقال جهت اعزام ) حمايت حياتي نوزاد ( همراهي و نظارت پرستار  -١۴

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری ری ودبيرشورای مديرکل دفترامورپرستا
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی ((                                                                              
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان  :عنوان پست-۴
 )NICU (

استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  )…آاتتر نافي و  -پونكسيون، تعويض خون(مراقبت هاي پرستاري الزم قبل، حين و بعد از آليه پروسيجرهاي تشخيصي و درماني  -١۵

  نظارت بر صحت عملكرد وسايل و تجهيزات پزشكي بخش -١۶

  خانواده نوزاد  حمايت و آموزش -١٧

  ثبت دقيق و گزارش آليه اقدامات انجام شده -١٨

  )دوبوتامين  –آتروپين  –آدرنالين ( شوك و تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت  DCشامل : تذآر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

گيوریاعظم   
مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 

 تعيين کننده وظايف پرستاری
   

 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف
   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
 شرح وظايف تخصصی پرستار در بخش اورژانس :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

عالوه بر وظايف عمومی، وظايف تخصصی پرستار در بخش اورژانس با تکيه بر رعايت منشور حقوق بيمار مبتنی بر فرايند پرستاری و 
  :باشداستانداردهای خدمات پرستاری به شرح زير می

  :ترياژ

  .ع اوليه از نظر شرايط تهديد کننده حيات در مددجويان با وضعيت بحرانی يا آسيب ديدهارزيابی سري -١
 .بيماران از سر تا پا برای شناسايی کليه آسيبهای احتمالی) ثانويه (ارزيابی سيستماتيک و سريع  -٢
 ثبت موارد ارزيابی  شده باتوجه به مشکل اساسی بيمار -٣
 .برآوردن نيازهای فوری مددجو -٤
 بندی فوريتی واعالم کد درصورت نيازهای طبقهن بيمار در يکی از ردهقرار داد -٥
 بررسی مجدد و متناوب بيماران -٦
 تکيمل فرم بررسی ترياژ -٧
 .برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با خانواده مددجويان در اتاق انتظار و اطالع وضعيت مددجويان به آنها -٨
 اطالع به پزشک جهت ويزيت مددجو -٩
 تقال بيماران به اورژانس در صورت نياز به بستریراهنمائی وان -١٠

CPR:  

  CPRاطمينان از عملکرد صحيح وسايل وتجهيزات اتاق  -١

  CPRاطمينان از کفايت داروها وسرمهاي اتاق  -٢

 تحويل سريع وبدون وقفه بيمار  بحرانی وبدحال  -٣

 بررسی راه هوائی بيمار واطمينان از برقراری راه هوائی مناسب -٤

  بررسی نبض محيطی  -٥

بررسی سطح هوشياری بيمار -٦  
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

اميرمسعودحبيبيان مهندس    رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصی پرستار در بخش اورژانس :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

برقراری راه هوائی مناسب ، لوله گذاری درصورت عدم حضور :احياء شامل انجام اقدامات پيشرفته  - ٨انجام اقدامات مقدماتی احياء -٧
 ...شوک و. D.C   –پزشک 

  گرفتن نمونه خون شريانی  -٩

 .های خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنهاريتمیمانيتورينگ قلبی و تشخيص ديس -١٠

  مشكالت تنفسي خطرناك و انجام اقدامات الزم جهت رفع آن ها  مانيتورينگ تخصصي بيمار و انجام پالس اآسي متري و تشخيص -١١

 )و کانوالها بکارگيری انواع ماسک(اکسيژن تراپی به روشهای غيرتهاجمی  -١٢

 )دهانی، بينی حلقی، اندوتراکئال و تراکئوستومی( ساکشن کردن مددجو  -١٣

 ست کردن  واتصال بيمار به  دستگاه تهويه مکانيکی -١٤

 .ومی درمانی با تجويز پزشکفلبوت -١٥

 ليد  ١٨و  ١٥، ١٢ ECGگرفتن -١٦

 .گيری قند خون مددجو با استفاده از دستگاه گلوکومتراندازه -١٧

 ..کالوينبرقراری راه وريدی از طريق وريد ژگوالر خارجی، داخلی و وريد ساب-١٨

 ثبت گزارش وعملکرد تيم احيا -١٩

  پرستار اورژانس عمومی

 CPRز پرستار ترياژ يا پرستار تحويل بيمار ا -١

  قراری ارتباط مناسب و مؤثر با بيمار وهمراهان وی بر-٢
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی ون سالمتمعا    تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
رسازمان اموراستخدامی کشو ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصی پرستار در بخش اورژانس :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

 بيمار.... قلب وعروق وهوشياری  ونترل وضعيت تنفس، ک-٣

 درپرونده بيمار..... اختالل خلقی و –ناشنوائی  -ثبت موارد غير عادی نظير نابينائی يا کم بينائی از يک چشم يا هردو چشم -٤

 کنترل موارد حساسيتهای داروئی يا مصرف داروهای خاص وثبت درپرونده-٥

 کنترل  وثيت بيماری گذشته -٦

 .سالمندان ومعلولين ذهنی وگزارش به مقام مسئول دربيمارستان –زنان  –موارد مربوط به آزارواذيت کودکان کنترل وثبت  -٧

 کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت-٨

 .هماهنگی با واحدهای مختلف جهت انجام اقدامات کلينيکی و پاراکلينيکی-٩

 انیگرفتن نمونه خون شري-١٠

 .های خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنهاريتمیمانيتورينگ قلبی و تشخيص ديس-١١

 مانيتورينگ تنفسي بيمار و انجام پالس اآسي متري و تشخيص مشكالت تنفسي خطرناك و انجام اقدامات الزم جهت رفع آن ها  -١٢

 )و کانوالها کبکارگيری انواع ماس(اکسيژن تراپی به روشهای غيرتهاجمی -١٣

 .بکارگيری دستگاه تهويه مکانيکی-١٤

 )دهانی، بينی حلقی، اندوتراکئال و تراکئوستومی( ساکشن کردن مددجو -١٥

 .فلبوتومی درمانی با تجويز پزشک-١٦

  ليد  ١٨و  ١٥، ١٢ ECGگرفتن -١٧

 .گيری قند خون مددجو با استفاده از دستگاه گلوکومتراندازه-١٨

 .ريدی از طريق وريد ژگوالر خارجیرقراری راه وب-١٩

 CVPاندازه گيری -٢٠

 بکارگيری نبواليزر-٢١
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  سازمانی واحد -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصی پرستار در بخش اورژانس :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

 ......)لوله گذاری و -دستگاه دفيبريالتور  بکارگيری (پيشرفته CPRانجام -٢٢

 ميکر موقت خارجیگذاشتن پيس-٢٣

 گيری فشار خون شريانی به روش تهاجمیاندازه-٢٤

 )آاتتر داخلي بطن مغز (  EVDکنترل ومراقبت از -٢٥

 گيری فشار داخل مغزیاندازه-٢٦

 OGTو  NGTگذاشتن -٢٧

 انجام گاواژ و الواژ معده-٢٨

 ستگاه همودياليز وانجام همودياليز در موارد اورژانسبکارگيری د-٢٩

 انجام دياليز صفاقی درصورت نياز-٣٠

 ، مخدر و سداتيو با تجويز پزشك...)و  TPAاسترپتوکيناز، (اجراي پروتكل انفوزيون ترمبوليتک -٣١

 .اجرای پروتکل بحران در بخش اورژانس-٣٢

  ):دارند در مراآزي آه مرآز زايمان ن( اورژانس زايمان  

 بررسی وضعيت مادر از نظر فشارخون ،تنفس ، نبض وعالئم پراکالمپسی يا اکالمپسی -١

 حمايت تنفسی مادر وقراردادن وی در پوزيشن راحت -٢

 انجام زايمان درموارد  اورژانس -٣

 ....بررسی وضعيت نوزاد از نظر تنفسی ،جريان خون ، سطح هوشياری و -٤

 گرم نگه داشتن نوزاد-٥

 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان اداریرئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول   
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصی پرستار در بخش اورژانس :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

 :اورژانس چشم

 )آنترل مردمك چشم از نظر نقص عصبي آوران مردمك ( تعيين مارآوس گان  -١

 ت بررسي ميزان اشك و شست و شوي مجراي اشكيانجام تست شيرمر جه -٢

 )پلك و مجراي اشكي چشمي ( برداشتن سوچور قسمت هاي خارجي چشم  -٣

 گذاشتن و خارج کردن لنزهای تماسی و پروتزهای چشمی -٤

 شستشوی ساده  چشم با سرم فيزيولوژی  يا آب ساده  -٥

  شتشوی کامل چشم با استفاده از بلفارستات -٦

 .حرکت کردن اجسام خارجی عميقردن جسم خارجی سطحی از ملتحمه و بیخارج ک -٧

 )، اسنلن چارت FC ،LP ،HM(گيری و ثبت حدت بينايی اندازه -٨

  کنترل فشار چشم با استفاده از تونومتر   -٩

  تزريق زير ملتحمه چشم    -١٠

  گرفتن نمونه از ملتحمه جهت کشت  –١١

  کمپرس گرم و مرطوب -١٢

  ه سگمان قدامی چشم با استفاده از اسليت المپ معاين -١٣

 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

ندس اميرمسعودحبيبيانمه    رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصی پرستار در بخش اورژانس :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

 :وحلق وبينی  اورژانس گوش

 شستشوی گوش -١

 CSFخروجی ازگوش از نظر افتراق با مايع  بررسی مايع -٢

 گذاشتن تامپون قدامی بينی -٣

 ...خروج اجسام خارجی از حلق با استفاده از مانورهای همليخ و -٤

  :اورژانس مسمومين

  الواژ معده   -١

  دادن داروهای آنتی دوت بر طبق دستور پزشک  -٢

  درمان تشنج بيمار بر حسب دستور پزشک  -٣

 PHری گازهای خون شريانی و اندازه گي -٤

  دادن شارآول فعال يا مسهل -٥

  بررسی بيماريهای همراه-٦

 ) استنشاقی، پوستی، خوراکی و غيره ( سم زدايی فوری  بر حسب نوع مسموميت  -٧

 )هيپوترمی ، هيپرترمی ( کنترل اختالالت دمای بدن   -٨

 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی زمانیعنوان پست سا    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
 شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش دياليز  :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  افيايی خدمتمحل جغر-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش  دياليز با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و  

  : باشد مياستانداردهاي مراقبتي به شرح زير 

  :شرح وظايف پرستار در بخش همودياليز -الف

  پذيرش و ارزيابي مددجو قبل از دياليز-١

  جسمي مددجو جهت دياليز –بررسي و حمايت رواني  -٢

  و انجام تدابير الزم در صورت مثبت بودن آزمايشات فوق HIVبررسي وضعيت مددجو از نظر انواع هپاتيت،  -٣

  صورت مثبت بودن آزمايشات فوق رعايت اصول جداسازي در -۴

  برنامه ريزي و اجراي واآسيناسيون براساس ضوابط مربوطه -۵

  بررسي راههاي دست يابي به عروق و انتخاب بهترين راه ممكن -۶

  آورتكس و ساير روش ها / آاتترهاي دو جداره / دستيابي به عروق به روش استاندارد از طريق فيستول  -٧

  تاري از راه عروقي باز در مددجويانانجام مراقبت پرس -٨

  رعايت اصول احتياطات همه جانبه استاندارد به منظور پيشگيري از ابتالء به بيماري هاي منتقله از راه خون -٩

  انتخاب صافي مناسب براساس وضعيت مددجو -١٠

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

گيوری اعظم  
مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 

 تعيين کننده وظايف پرستاری
   

 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف
   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش دياليز :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
ن کننده وظايفتعيي پرستاری  

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش دياليز :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  انجام و بررسي آزمايشات قبل، حين و بعد از دياليز و تعيين شرايط دياليز مددجو -١١

  آماده آردن دستگاه دياليز و وسايل مربوطه جهت وصل نمودن به مددجو -١٢

  شستشو و آماده آردن ست و صافي دستگاه دياليز  ست آردن دستگاه به روش استاندارد، -١٣

  تنظيم دستگاه براساس نيازهاي خاص  ل مددجو به دستگاه دياليز با توجه به وزن خشك و راه هاي دستيابي به عروق،اتصا -١۴

  ROآنترل و نظارت بر آاليبراسيون منظم و مستمر دستگاه هاي دياليز و سيستم   هماهنگي، -١۵

  به پزشك بررسي نتايج آزمايشات قبل و بعد از همودياليز و گزارش موارد ضروري -١۶

  پارگي ست و صافي، لخته شدن صافي، قطع برق، خرابي دستگاه : ارائه تدابير الزم در مواقع اضطراري از قبيل -١٧

ون، آرامپ      -١٨ ار خ ت فش ل اف اليز از قبي ين دي ان ح رل و درم وارض، آنت گيري از ع اليز جهت پيش ين دي اي خاص ح ت ه ه مراقب ارائ

  رددرد قفسه سينه و ساير موا  عضالني،

  بررسي وضعيت مددجو از نظر ميزان نياز هپارين و تنظيم دستگاه جهت تزريق هپارين -١٩

  بررسي مددجو و ارائه مراقبت هاي خاص دارويي با توجه به ويژگي هاي دارو به منظور پيشگيري از عوارض -٢٠

  بررسي مددجو از نظر عاليم آم خوني و اتخاذ تدابير الزم با نظر پزشك -٢١

  ين و محاسبه ميزان آفايت دياليز در مددجويان و اتخاذ تصميمات الزم با نظر پزشكتعي -٢٢

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی المتمعاون س    تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش دياليز :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

  ستگاه بعد از انجام دياليز و انجام مراقبت هاي الزم حين قطع و بعد از دياليزجدا نمودن مددجو از د -٢٣

  شستشوي دستگاه دياليز براساس استانداردها -٢۴

  هماهنگي جهت انجام آشت هاي منظم از دستگاه دياليز -٢۵

  تعيين نيازهاي آموزشي و مشاوره با مددجو و خانواده مددجو و ارائه آموزش هاي الزم -٢۶

  بررسي و اتخاذ تصميمات الزم جهت دياليز در منزل در صورت امكان -٢٧

  اجتماعي مددجو و ارجاع وي به واحدهاي ذيربط در صورت امكان –بررسي وضعيت اقتصادي  -٢٨

  هماهنگي با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي -٢٩

  ثبت دقيق و گزارش آليه اقدامات انجام شده -٣٠

  :شرح وظايف پرستار در دياليز صفاقي -ب

  پذيرش و ارزيابي مددجو  -١

  جسمي مددجو جهت دياليز –بررسي و حمايت رواني  -٢

  و انجام تدابير الزم در صورت مثبت بودن آزمايشات فوق HIVبررسي وضعيت مددجو از نظر انواع هپاتيت،  -٣

  قيآماده نمودن مددجو و وسايل جهت انجام دياليز صفا -۴

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان ول اداریرئيس مرکزتوسعه مديريت وتح  
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش دياليز :پستعنوان -۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  مراقبت از محل ورود آاتتر، پانسمان و فيكس نمودن آن -۵

  تانداردآماده آردن محلول دياليز صفاقي براساس اصول اس -۶

  آنترل و برقراري سيستم دريافت و خروج مايع دياليز صفاقي -٧

  بررسي مددجو از نظر آيفيت دياليز، نتايج آزمايشگاهي و اتخاذ تدابير الزم جهت انتخاب محلول مناسب  -٨

  بررسي آيفي و آمي مايع خروج دياليز صفاقي -٩

  دياليز رعايت اصول آنترل عفونت قبل، حين و در زمان اتمام -١٠

  ارائه تدابير الزم حين دياليز صفاقي و رفع مشكالت موجود  -١١

  بررسي مددجو از نظر بروز عوارض تعبيه آاتتر صفاقي از قبيل؛ پارگي روده، ليك سوند، پريتونيت و ساير موارد -١٢

  تزريق داروهاي مورد نياز در محلول دياليز براساس استاندارد و ثبت آن -١٣

  عيت مددجو پس از اتمام دياليز صفاقيارزيابي وض -١۴

ادل                  -١۵ رل تع رم هاي مخصوص و آنت اليز در ف ه دوره هاي دي وط ب ام شده، اطالعات مرب دامات انج ددجو، اق ثبت و گزارش وضعيت م

  مايعات

  تعيين نيازهاي آموزشي و مشاوره با مددجو و خانواده مددجو و ارائه آموزش هاي الزم -١۶

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 
التواحدتشکي  



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
ستار در بخش دياليزشرح وظايف تخصصي پر :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  ثبت دقيق و گزارش آليه اقدامات انجام شده -١٧

  :شرح وظايف پرستار در دياليز صفاقي مداوم سرپايي -ج

  روش هاي مختلف دياليز و آمك به او در اتخاذ تصميم براي انتخاب اين روشآشنا نمودن مددجو در زمينه  -١

  خانوادگي و فردي جهت انتخاب مددجو براي دياليز صفاقي  بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، -٢

ذاري و ش          بررسي محل سكونت از نظر فضا، -٣ اتتر گ ل از آ اليز صفاقي قب ام دي اليز صفاقي در   امكانات موجود در خصوص انج روع دي

  منزل و ارائه پيشنهادات الزم

  مشاوره و حمايت روحي رواني مددجو قبل از آاتترگذاري در اتاق عمل -۴

اتتر، پانسمان و         -۵ يكس آردن آ وپ، شستشوي صفاق، ف ارائه مراقبت هاي بعد از عمل آاتترگذاري در اتاق عمل از قبيل نصب آانكتر تي

  ساير موارد

  ت پس از انتقال مددجو به بخش از قبيل شستشوي صفاق، هپارينه آردن صحيح آانكتر تيوپ و ساير مواردارائه خدما -۶

ه       -٧ اثير آموزش هاي ارائ ان از ت ارائه آموزش هاي مستمر به صورت دوره اي، مدون و اختصاصي به مددجو و خانواده تا حصول اطمين

  موزش تغذيه، عوارض و عالئم عفوني و ساير مواردشده از قبيل نحوه انجام دياليز، تعويض پانسمان، آ

  هماهنگي الزم با واحدهاي مربوطه جهت تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز   -٨

  ثبت دقيق و گزارش آليه اقدامات انجام شده -٩

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری رامورپرستاری ودبيرشورای مديرکل دفت
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش سوختگي :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: لشغ/ شماره پست -۶  

 

عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش سوختگي با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري  
  : باشد و استانداردهاي حرفه اي به شرح زير مي

اده سوزاننده، محل سوختگي، سطح، عمق، شدت سوختگي و            بررسي وضعيت مددجو از نظر سوختگي شامل    -١ وع م وع سوختگي، ن ن
  تعيين درجه سوختگي

ي،      -٢ اري      ارزيابي وضعيت مددجو از نظر جسمي و رواني شامل وضعيت قلب ياري، تنفسي، ادم، وجود بيم ت،      هوش ر دياب هاي ديگر نظي
  يا غير عمدي بودن سوختگي و ساير موارد) گزارش به مراجع ذي صالح ( اختالل در عملكرد آليه، عمدي بودن 

  آننده، پوشاندن مناطق باز بدن و ساير موارد پيشگيري از هيپوترمي با آنترل عاليم حياتي، درجه حرارت محيط، استفاده از وسايل گرم -٣

  ارزيابي مددجو از نظر وجود سوختگي استنشاقي و ثبت تعداد، عمق و راحتي تنفس -۴

  سيستم تنفسي و در صورت نياز همكاري و هماهنگي با تيم درمان در انجام اينتوباسيون و تراآئوستومي ارزيابي عملكرد -۵

ادل مايعات و الكتروليت     )  I&O( آنترل دقيق آمي و آيفي جذب و دفع  ارزيابي وضعيت سيستم ادراري، -۶ راري تع به منظور حفظ و برق
  ها و توزين بيمار

  ، اندازه گيري آن ها و ارائه مراقبت هاي الزمArterial W.Pو  CVPه آاتتر همكاري و هماهنگي در تعبي -٧

  همكاري و هماهنگي جهت انجام آزمايشات دوره اي به منظور مانيتورينگ وضعيت تعادل الكتروليت ها و اسيد و باز  -٨

  اجراي صحيح مايع درماني تجويز شده براساس استانداردهاي موجود -٩

  عروقي و اقدام به دسترسي بهترين راه وريدي به منظور مايع درمانيارزيابي سيستم  -١٠

  هماهنگي و همكاري در اجراي اسكارتومي و فاشياتومي و ارائه مراقبت هاي بعد از آن -١١

سوزش و ايسكمي عصب، عضله و درد در اين نواحي  ارزيابي وضعيت خونرساني موضعي، بي حسي، -١٢  
 
 

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ نام خانوادگینام و    عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
در بخش سوختگيشرح وظايف تخصصي پرستار  :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

دابير پرستاري         )  Pain Scale( تعيين ميزان درد به وسيله ابزار اندازه گيري درد  -١٣ ه ت ار و ارائ ابي وضعت درد بيم ه منظور ارزي ب
  كيل درد جهت تس

  پيشيگري از بروز عفونت با رعايت استانداردهاي آنترل عفونت و رعايت دستورالعمل ايزوالسيون -١۴

  ارزيابي عاليم باليني عفونت و اعالم نتايج آشت و ارائه گزارش به پزشك -١۵

  ارزيابي وضعيت زخم و انجام پانسمان براساس استانداردها -١۶

  ت و در صورت نياز هماهنگي با تيم درمان جهت دبريدمان پوستبرداشتن اليه هاي مرده پوس -١٧

  نمونه برداري از زخم و ترشحات -١٨

  توانبخشي و پيشگيري از عوارض  همكاري و هماهنگي با تيم درمان در آليه امور به منظور مراقبت هاي درماني، -١٩

  شده ارزيابي وضعيت تغذيه اي مددجو با استفاده از رژيم غذايي تجويز -٢٠

  با نظر پزشك TPNو  NGTانجام مراقبت هاي تغذيه اي با استفاده از  -٢١

  ارزيابي وضعيت سيستم گوارشي از نظر ترشحات معده، وجود خون در مدفوع، درد، اتساع شكم و ساير موارد و ثبت آنها -٢٢

  خود و ارائه مشاوره در صورت لزومرواني بيمار از نظر اختالل در تصوير ذهني و مفهوم از  –ارزيابي وضعيت روحي  -٢٣

  تعيين نيازهاي آموزشي اختصاصي به خانواده و بيمار جهت مراقبت از خود و مراقبت در منزل -٢۴

ه ديگران، بازگشت       -٢۵ همكاري با تيم بازتواني به منظور آمك به مددجو جهت قبول موقعيت فعلي، ايجاد اعتماد به نفس، عدم وابستگي ب
  و جامعه به محيط خانواده

 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان ديريت وتحول اداریرئيس مرکزتوسعه م  
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش سوختگي :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

ددجو جهت مراقبت از خود       -٢۶ انواده و م ت، ر     ( آموزش به خ وتراپي، تعويض پانسمان، شروع فعالي م غذايي و دارويي     فيزي عايت رژي
  )پيگيري درمان هاي ترميمي در صورت لزوم و ساير موارد   مناسب، بازگشت به زندگي طبيعي،

  ثبت دقيق و گزارش آليه اقدامات انجام شده -٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی مربوطه مسئولين  

   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
سرطان وظايف تخصصي پرستار در بخش شرح :عنوان پست-۴
)انکولوژی(

استان و شهرستان :  خدمت محل جغرافيايی-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

د پرستاري      ر فراين ي ب عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش سرطان با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتن
  : باشد و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي

  بررسي، ارزيابي و معاينات فيزيكي -١

  رعايت اصول ايزوله معكوس -٢

رواني از مددجويان مبتال به سرطان تحت درمان، شيمي درماني، راديوتراپي، پيوند مغز استخوان و خانواده  -ارائه مراقبت هاي روحي  -٣
  آن ها 

  ، آسپيراسيون مغز استخوانهماهنگي و همكاري با پزشك در انجام روش هاي تشخيصي مثل بيوپسي -۴

  حين و بعد از روش هاي تشخيصي تهاجمي مثل بيوپسي، آسپراسيون مغز استخوان و ساير موارد  آموزش و مراقبت هاي پرستاري قبل، -۵

  :اجراي شيمي درماني طبق مراحل زير -۶

  آنترل وزن مددجو به منظور بررسي آاهش وزن نسبت به جلسات قبل -

  هاي آزمايشگاهي مرتبط با پروتكل شيمي درماني مددجو و گزارش موارد غير طبيعي به پزشك معالج ارزيابي پارامتر -

تفاده از             - اني شامل اس ا داروهاي شيمي درم ه ب ورد مواجه ددجوان در م ان بخش و م اجرا و آنترل اقدامات محافظتي از خود، ساير آارآن
  ماسك و گان استاندارد –هود 

  شيمي درماني طبق استانداردسازي داروهاي  هآماد -

  نظارت و آنترل بر عملكرد صحيح تجهيزات اختصاصي مورد استفاده در شيمي درماني  -

  وريدهاي محيطي با نظارت پزشك معالج طبق استانداردها  –تزريق و انفوزيون داروهاي شيمي درماني از طريق زير جلدي  -

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی ست سازمانیعنوان پ    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
سرطان وظايف تخصصي پرستار در بخش شرح  :عنوان پست-۴
)ژیانکولو(

استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  نظارت بر جمع آوري و دفع وسايل آلوده به مواد شيميايي طبق استاندارد -

دابير پرستاري      شو  استفراغ،  اسپاسم وريدي، پيشگيري و آنترل عوارض حاد شامل نشت دارو، - ام ت اني و انج ك آنافيالآتيك حين شيمي درم
  الزم و گزارش به پزشك معالج 

  انجام مراقبت هاي پرستاري الزم قبل، حين و بعد از شيمي درماني وريدي، نخاعي، بطني، شرياني و صفاقي  -

  آماده سازي، تزريق و انفوزيون داروهاي ايمنوتراپي تجويز شده  -

  :شامل موارد زير) داخلي و خارجي ( هاي پرستاري از مددجو تحت راديوتراپي انجام مراقبت  -٧

  بررسي وضعيت جسمي، رواني مددجو قبل از شروع راديوتراپي با فواصل معين براساس نوع و محل راديوتراپي  -

  انجام و اقدامات پيشگيري و مراقبت پرستاري از عوارض حين و زودرس راديوتراپي داخلي و خارجي -

  اجراي اقدامات حفاظت از خود و سايرين در راديوتراپي داخلي  -

  ) Self – care( تعيين نيازهاي آموزشي و آموزش به مددجو و خانواده جهت مراقبت از خود  -٨

خصص  از مددجو مبتال به سرطان توسط مت)  Palliative Care( اجراي درمان هاي تسكيني و ارائه مراقبت هاي پرستاري مربوطه  -٩

ددجو در پوزيشن               رار دادن م ل ق رل درد و اضطراب از قبي ي آنت ر داروي ارگيري روش هاي غي ه آ ا آموزش و ب در درمان هاي تسكيني ب

  موسيقي درماني، روش هاي انحراف فكر و ساير موارد   مناسب، بكارگيري تكنيك هاي آرام سازي،

  جهت پيشگيري از عوارضبررسي و شناخت عوارض دارويي و انجام اقدامات الزم  -١٠

  رواني از مددجو مبتال به سرطان و خانواده  -ارائه مراقبت هاي روحي  -١١

 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
می رضویدکترسيدحسن اما    معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
استخدامی کشورسازمان امور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
سرطان وظايف تخصصي پرستار در بخش شرح  :عنوان پست-۴
)انکولوژی(

استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  ثبت دقيقه آليه اقدامات انجام شده و عوارض ايجاد شده در رابطه با اجراي مراحل شيمي درماني مددجو    -١٢

  نظارت بر رعايت اصول صحيح بهداشت زباله هاي شيمي درماني در بخش مربوطه -١٣

  .را گذرانده باشد CPRاسيون و همكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري آه دوره اينتوب -١۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت دکننده وظايفتائي  

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  انی واحدسازم -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و  :عنوان پست-۴

آودآان
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ر        عالوه بر وظايف عمومي، ي ب ددجو و مبتن وق م وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و آودآان با تكيه بر رعايت منشور حق
  : فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد

  :شرح وظايف اختصاصي پرستار نوزادان: الف

  پذيرش نوزاد  -١

  تحويل مدارك مددجو  -٢

  نوزاد و خانواده برقراري ارتباط مناسب با  -٣

  بررسي و ارزيابي وضعيت سالمت نوزاد و گزارش موارد غيرطبيعي معيارهاي استاندارد سالمت  -۴

  انجام مراقبت هاي پرستاري تخصصي از نوزاد نارس -۵

  اجراي استانداردهاي مراقبت هاي جداسازي به روش مستقيم و غيرمستقيم  -۶

  پيشگيري از تحريكات عصبي برقراري محيط ايمن و آرام به منظور  -٧

  ارائه مراقبت هاي ويژه به نوزادان تحت درمان با فتوتراپي، پيشگيري از عوارض آن در نوزاد  -٨

دن              -٩ اير ترشحات ب دي و س ري شرياني، وري ه گي الي نمون وتراپي و پيشگيري از عوارض احتم انجام مراقبت هاي قبل، حين و پس از فت
  نوزاد با مسئوليت پزشك 

  گزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمايشات مكرر به منظور پيشگيري از آم خوني احتمالي نوزاد -١٠

  هيپرترمي/ انجام تدابير پرستاري الزم به منظور حفظ و تثبيت درجه حرارت نوزاد جهت پيشگيري از هيپوترمي -١١

  آنترل جذب و دفع به طور دقيق -١٢

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ نوادگینام ونام خا    عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
هاي نوزادان و  شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش :عنوان پست-۴

آودآان
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  اآسيژن درماني و پيشگيري از عوارض آن  -١٣

  بررسي و ارزيابي وضعيت درد در نوزاد و استفاده از روش هاي آنترل درد -١۴

  ه و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتي از نوزاد مشاور -١۵

  مشاوره و آموزش در زمينه چگونگي شروع تغذيه با شير مادر و تغذيه تكميلي و از شير گرفتن  -١۶

وزادي و شير خوارگي            -١٧ ايع دوران ن ه مسائل و مشكالت ش د   مراقبت از ( بكارگيري اصول صحيح مراقبت هاي پرستاري در زمين بن
  )و ساير موارد  Diaper Rashورم ملتحمه،   ناف،

  انجام مراقبت هاي الزم قبل، حين و پس از تعويض خون -١٨

  اجراي دارو درماني با توجه به ميزان داروي تجويز شده  -١٩

  ساير موارد  مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واآسيناسيون، بهداشت جسمي، تغذيه، خواب و استراحت و -٢٠

  آموزش در زمينه پيشگيري از بارداري هاي پي در پي  -٢١

  پيگيري وضعيت نوزاد بي سرپرست و همكاري در ارجاع مناسب آنان -٢٢

  هماهنگي و همكاري با مسئولين مربوطه مرآز به منظور ساماندهي نوزادان بي سرپرست -٢٣

  ثبت آليه موارد فوق الذآر  -٢۴

  :پرستاري آودآانشرح وظايف تخصصي : ب

  برقراري ارتباط مناسب با آودك و خانواده براساس رشد و تكامل آودك -١

 بررسي و ارزيابي وضعيت سالمت آودك و گزارش موارد غيرطبيعي و انحراف معيارهاي استاندارد سالمت  -٢

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

يوریاعظم گ  
مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 

 تعيين کننده وظايف پرستاری
   

 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف
   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و  :عنوان پست-۴

آودآان
و شهرستان  استان:  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  بررسي و ارزيابي وضعيت رشد و تكامل و انجام تدابير متناسب با سن آودك  -٣

ط      -۴ رات س اتي، تغيي م حي رات عالي ر تغيي ژه از نظ ي وي دامات مراقبت ر و اق ان در معرض خط ابي آودآ خيص و ارزي ياري و تش ح هوش
  ديسترس تنفسي و ساير موارد 

  مشاوره و آموزش به خانواده، در مورد مراقبت از آودك با توجه به مراحل رشد و تكامل و مبتني بر موازين بهداشت فردي  -۵

ه منظور حفاظت آودك از صدمه ناشي از حواد           -۶ دابير پرستاري ب ث و خطرات  ايجاد تالش و پي گيري براي برنامه ريزي و اجراي ت
  جسمي در زمان بستري از قبيل آسپيراسيون، سقوط، سوختگي، مسموميت، برق گرفتگي و ساير موارد

  برقراري محيطي، شاد و مناسب براي آودك براساس مراحل رشد و تكامل آودك -٧

منظور استمرار رشد و تكامل و   برقراري زمينه مناسب جهت بازي با تاآيد بر ضرورت وجود اتاق بازي در آليه بخش هاي آودآان به -٨
  آاهش اضطراب آودك 

  .و پيشگيري از آم آبي و يا دريافت اضافي مايعات در آودآاني آه مايع وريدي دريافت مي دارند) آمي و آيفي ( آنترل جذب و دفع  -٩

  برقراري تعامل و حمايت روحي و رواني از آودك به منظور آاهش درد و اضطراب -١٠

  سال ٢موزش به والدين جهت تغذيه با شير مادر براي نوزادان و آودآان زير مشاوره و آ -١١

  هماهنگي جهت تغذيه آودك مناسب با سن و تشخيص مددجوي و آموزش آن به والدين -١٢

  ارزيابي وضعيت سالمت و بهداشت دهان و دندان در آودك، آموزش به والدين و ارجاع آودك در صورت لزوم -١٣

  يت سالمت رواني آودك و خانواده و اطالع به پزشك و در صورت نياز انجام مشاوره هاي ضروريارزيابي وضع -١۴

  حمايت رواني از آودك و والدين در حد امكان جهت پيشگيري از محروميت هاي عاطفي آن -١۵

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری ل دفترامورپرستاری ودبيرشورای مديرک
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و  :عنوان پست-۴

آودآان
ن استان و شهرستا:  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  )با توجه به امكانات( برگزاري شرايط و امكانات حضور و اقامت يكي از والدين در آنار آودك  -١۶

  رعايت اصول و اعتقادات صحيح والدين و آودك و احترام به آن در انجام مراقبت ها از آودك -١٧

  بررسي و شناسايي موارد آودك آزاري و غفلت از مراقبت از آودك و گزارش به پزشك -١٨

  آنترل برنامه واآسيناسيون و رسم نمودار سالمتي آودك -١٩

  هماهنگي و همكاري با مسئوالن جهت آمك به تحصيل آودك با بستري طوالني -٢٠

  مراآز حمايتي و توانبخشي در صورت نياز هماهنگي، همكاري، پيگيري و ارجاع آودك به -٢١

  ثبت و آليه موارد فوق الذآر -٢٢

  

  :تذآر

ده     CPRهمكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري آه دوره اينتوباسيون و  - را به صورت آامل گذران
  .باشد

  .صورت پذيرد NICUمراقبت از نوزاد نارس با ارجاع نوزاد در بخش  -

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان ول اداریرئيس مرکزتوسعه مديريت وتح  
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف پرستار بخش مسمومين  :پست عنوان-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

د   ر فرآين پرستاري   عالوه بر وظايف عمومي وظايف تخصصي پرستار در بخش مسمومين با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني ب
  .و استاندادرهاي حرفه اي به شرح ذيل مي باشد

  بررسي آامل بيمار هنگام پذيرش در بخش -١

  پر آردن فرم صورت جلسه مربوطه به اموال شخصي در صورت مجهولهويه بودن يا فاقد همراه بودن بيمار هنگام پذيرش -٢

  آن شروع سريع سرم تراپي و دارو درماني جهت بيمار و انجام دقيق -٣

  دادن شارآول، سوربيتول جهت دفع سريع تر سم از بدن -۴

  TCAانجام مانيتورينگ بيماران مسموم با  -۵

  توجه و اعالم آزمايشات آنزيمي، اختالالت الكتروليتي و اسيدي و بازي به پزشك معالج -۶

  آنترل جذب و دفع مايعات و الكتروليت هاي بيمار -٧

  ده به واسطه بعضي از داروها و اطالع به پزشكتشخيص آريتمي هاي به وجود آم -٨

  آماده آردن بيمار جهت انجام دياليز در صورت لزوم -٩

  آماده آردن ونتيالتور و آشنايي با نحوه استفاده از آن جهت بيماران بدحال -١٠

  فراهم آردن محيطي آرام، تامين استراحت بيماران تحريك پذير -١١

  اس نياز بيمارارائه تدابير پرستاري براس -١٢

  استفاده از آرام بخش به دستور پزشك براي بيماران آژينه -١٣

 در صورت نياز و اعالم آد CPRانجام  -١۴

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت )٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف پرستار بخش مسمومين :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  پيگيري انجام مشاوره روانپزشكي بعدي از بهبودي نسبي جهت آليه بيماران -١۵

  آمك به همراه بيمار جهت حفظ آرامش -١۶

  آموزش به همراه جهت مراقبت از بيمار و پي گيري هاي بعد از ترخيص -١٧

  شرآت در برنامه هاي آموزشي و ارائه مطالب -١٨

  ربوطه براساس سياست مرآزاعالم موارد غيرعادي و عمدي به مسئول م -١٩

  مراقبت از پوست و زخم هاي ناشي از مسموميت هاي پوستي -٢٠

  پيشگيري از بروز حوادث احتمالي و حفظ امنيت بيمار  -٢١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری امورپرستاری ودبيرشورای مديرکل دفتر
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش روان :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

د پرستاري و      ر فراين ي ب عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش روان با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتن
  : باشد استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي

  پذيرش مددجو  -١

  :اده آن آه شاملارزيابي مددجو رواني و خانو -٢

ا وضعيت بهداشتي       - وي    –رواني   –جسمي  ( جمع آوري اطالعات در رابطه ب اعي و معن تفاده از تكنيك مشاهده، مصاحبه،      ) اجتم ا اس ب
يم            معاينه وضعيت فيزيكي و رواني براساس ابزارها و مقياس ده، اعضاء ت ه شامل پرون ابع آ اير من انواده و س ددجو و خ تاندارد از م هاي اس

  رماني، مراآز، سازمان ها، نهادها، سوابق مدددجو و ساير موارد د

  تجزيه و تحليل اطالعات و طبقه بندي آنها بر اساس معيارهاي استاندارد -٣

  تعيين و تشخيص مشكالت مددجو مبتني بر تشخيص هاي پرستاري  -۴

  ددجوتعيين برآيندهاي مورد انتظار يا معيارهاي ارزشيابي انفرادي براي هر م -۵

  طراحي و برنامه ريزي به منظور اجراي مراقبت هاي پرستاري براساس اولويت هاي تشخيصي مددجو -۶

  :جهت مددجو و خانواده از قبيل موارد زير) پرستاري  مداخالت روان( اجرا و انجام طرح مراقبتي  -٧

  هاي تطابقي گذشته دد تواناييانجام مشاوره فردي و گروهي مددجو و خانواده به منظور اصالح يا آسب مج -الف

ر     -ب ارت هاي زي تار دوره     (تقويت و ارتقاء سالمت رواني و پيشگيري از عوارض و ناتواني با استفاده از مه ا پرس تار ي توسط روان پرس
  )ديده 

  ارتباط درماني  -

 مداخله در بحران -

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی وطهمسئولين مرب  

   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش روان :عنوان پست-۴ و شهرستان استان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  آنترل استرس -

  تكنيك هاي آرام سازي -

  آموزش ابراز وجود و حل مشكالت  -

  گروه درماني  -

  ساير موارد و تكنيك هاي جديد  -

ا     : محيط درماني  -ج اني مناسب ب ه منظور وصول اهداف            ايجاد و فراهم نمودن محيط درم ان ب يم درم اير اعضاي ت ددجو و س مشارآت م
  )پرستار آموزش ديده يا روان پرستار ( مراقبتي و توانبخشي 

نيازسنجي اختصاصي آموزشي به منظور اجراي روش هاي مختلف آموزشي و مشاوره     : مداخالت و آموزش فعاليت هاي خود مراقبتي  -د
  و در مراقبت از خود جهت فعاليت هاي روزانه اي در راستاي توانمند سازي مددج

  ) سايكوبيولوژيك ( رواني  –مداخالت زيست  -ح

  :شامل) توسط روان پرستار ( اجرا و انجام تكنيك هاي روان درماني  –و 

  فرد درماني  -

  خانواده درماني  -

  گروه درماني  -

  بازي و تفريح درماني  -

  مشاوره پرستاري -

 

:نسخه  

 امضاء ختاري    نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

کيالتواحدتش  

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
پرستار در بخش روان شرح وظايف تخصصي :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  ساير موارد و تكنيك هاي جديد -

  ان پرخطر از جهت اقدام به خودآشي و آسيب به ديگران يا محيط تشخيص، برنامه ريزي و مراقبت از مددجوي -ز

  )پرستار آموزش ديده (مشاوره به مددجو و خانواده در مورد تمام مسايل مرتبط به مددجوي، درمان و مراقبت و توانبخشي آن  -٨

  مشاوره و آموزش مهارت هاي اجتماعي  -

  مشاوره و آموزش مهارت هاي ارتباطي  -

  آموزش مهارت هاي شغلي و حرفه اي مشاوره و  -

  مشاوره و آموزش مهارت هاي از عهده برآيي -

  مشاوره  و آموزش مهارت هاي حل بحران -

  مشاوره و آموزش مهارت هاي آنترل استرس  -

  مشاوره و آموزش مهارت هاي آنترل خشم  -

  مشاوره و آموزش مهارت هاي آنترل خشونت و پرخاشگري  -

 )پرستار آموزش ديده( با مشارآت اعضاء تيم درمان )  Discharge planning( برنامه ترخيص براي هر مددجو طراحي و اجراي  -٩

ددجو   -١٠ از        )  Home Visit( بازديد و ويزيت هاي منظم از منزل م ر حسب ني زل ب ه خدمات پرستاري در من تار آموزش   ( و ارائ پرس
  )ديده 

  نشست هاي مشترك درماني با اعضاي تيم درمان و توانبخشي  برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري -١١

 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

پرستاری دفتر:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش روان :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  شترك درماني با اعضاي تيم درمان و توانبخشي برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري نشست هاي م -١١

يم             -١٢ اير اعضاء ت ه پزشك و س ده و گزارش ب ا در پرون ايج آنه ددجو و نت ثبت آليه مداخالت درماني و مراقبتي انجام شده، واآنش هاي م
  درماني 

  ه مددجو ايجاد هماهنگي بين تيم درماني در مورد درمان و مراقبت از مددجو و خدمات ارائه شده ب -١٣

  هماهنگي و همكاري با تيم درمان و توانبخشي جهت حفاظت مددجو جهت تهاجمات احتمالي  -١۴

  ارزشيابي مداخالت انجام شده و ثبت آنها -١۵

ت،   مددجوان رواني، مبتال به ايدز،( برنامه ريزي و اجراء مراقبت هاي پرستاري ويژه در مددجوان رواني خاص  -١۶ اد، مجرم    هپاتي  اعتي
  )پرستار آموزش ديده ( آيفري و زنان ويژه و ساير موارد 

  : دارو درماني

  دادن صحيح داروي تجويز شده به مددجو به روش استاندارد  -

  براساس تشخيص صحيح موارد نياز PRNاجراي دستورات دارويي  -

  واردآموزش به مددجو و خانواده در مورد نحوه صحيح مصرف دارو، عوارض دارويي و ساير م -

  ارزيابي واآنش ها نسبت به داروهاي تجويز شده و گزارش به پزشك معالج -

  همكاري و هماهنگي با تيم درمان در راستاي اجراي صحيح پروتكل دارو درماني  -

  ارزيابي سير عاليم مددجوي و انجام معاينه وضعيت رواني به طور متناوب با توجه به استانداردهاي بخش  -

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

حدتشکيالتوا  

 

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
تخصصي پرستار در بخش روانشرح وظايف  :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  :شوك درماني

 :با نظر پزشك ECTهماهنگي و آماده آردن مددجو جهت  -

  اخذ رضايت از تيم قانوني مددجو   -

  و اهداف آن ECTده در مورد اجرا آموزش مددجو و خانوا -

  ECTانجام مراقبت هاي پرستاري از مددجو قبل، حين و بعد از انجام  -

  ثبت گزارشات ضروري -

  :و آار درماني)  Activity Therapy( فعاليت درماني 

  هماهنگي و همكاري با تيم درمان جهت انتخاب فعاليت درماني مناسب با توجه به وضعيت مددجو  -

  هنگي و برنامه ريزي و آماده آردن مددجو براي انجام فعاليت هاي درماني و آماده آردن محيط، امكانات جهت انجام فعاليت ها هما -

  

  : تذآر

ده     CPRهمكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري آه دوره اينتوباسيون و  - را به صورت آامل گذران
  .باشد

ا تخصص پرستاري بهداشت روان         منظور ا - ه دوره آارشناسي ارشد ب وده   ) روانپرستاري  (ز روان پرستار، پرستاري است آ را طي نم
  .باشد

  .را طي نموده است) بازآموزي، ضمن خدمت و يا حين خدمت ( منظور از پرستار آموزش ديده پرستاري است آه دوره هاي آموزشي  -

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ نوادگینام ونام خا    عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شاغل در مراآز (  شرح وظايف تخصصي پرستار سالمند :عنوان پست-۴

)نگهداري از سالمندان و ساير مراآز 
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  .ضعيت فعاليتي سالمندان مي باشدحفظ و ارتقاء سالمتي، پيشگيري از بيماري ها، بهبود آيفيت زندگي و و: هدف از پرستاري سالمندان 

تاري و   د پرس ر فراين ي ب ددجو و مبتن وق م ر رعايت منشور حق ه ب ا تكي المندان ب تار س ومي، وظايف تخصصي پرس ر وظايف عم عالوه ب
  : باشد استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي

  :بررسي و اقدامات در خصوص وضعيت رواني سالمند شامل -١

  ثر آالمي، غير آالمي و محترمانه با سالمند و خانواده برقراري ارتباط مو -

  اضطراب، افسردگي و ساير موارد  بررسي وضعيت رواني با تاآيد بر حافظه، -

  فرهنگي و سنتي خانواده سالمند  بررسي ارزش ها، اعتقادات مذهبي، -

  بررسي نيازهاي عاطفي مددجوي سالمند -

  عوارض رژيم هاي دارويي موثر بر روانبررسي و ارزيابي پاسخ هاي درماني و  -

  )…شعر درماني و ( برنامه ريزي و اجراي مداخالت غير دارويي موثر بر روان سالمند  -

  تشويق به فعاليت هاي عبادي و ذآر دعا و نيايش به عنوان يكي از موثرترين روش هاي درماني و تقويت روحيه سالمند -

  لمند مداخله سريع در بحران هاي رواني سا -

  :بررسي و اقدامات در خصوص وضعيت جسماني سالمند -٢

  ارزيابي وضعيت جسمي سالمند -

  ارزيابي توانمندي سالمند -

 آمك به سالمند در جهت برطرف آردن نيازهاي جسمي با استفاده از توانمندي هاي مددجو -

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی همسئولين مربوط  

   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شاغل در مراآز ( شرح وظايف تخصصي پرستار سالمند  :عنوان پست-۴

)ساير مراآز  نگهداري از سالمندان و
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  جلب مشارآت و همكاري سالمند در جهت بر طرف آردن نيازهاي جسمي و مراقبت از خود -

  هاي مراقبتي  ريزي شارآت مددجو و خانواده در برنامهتقويت قدرت تصميم گيري و افزايش اعتماد به نفس با م -

  حفظ و ارتقاء ايمني سالمند به وسيله محيط ايمن و تقويت قدرت دفاعي بدن وي -

  بررسي درد و ارائه راهكارها در جهت بهبود درد -

  خواب بررسي وضعيت خواب، استراحت و برنامه ريزي و اجراي مداخالت غير دارويي در جهت بهبود آيفيت -

  پيشگيري از عوارض بي حرآتي مثل زخم بستر و ساير موارد -

ايي مراحل             - ه پوي ا توجه ب المند ب ق و ارزش هاي س ر خصوصيات، عالي ق ب آموزش به سالمند با استفاده از روش هاي موثر و ويژه منطب
  …آاهش حافظه و  -آموزش

  ريزي جهت پيشگيري و آنترل انواع عفونتارزيابي سالمند از نظر استعداد ابتال به عفونت و برنامه  -

  مشاوره، راهنمايي و در موارد لزوم انجام آزمايشات تشخيصي، معاينات منظم پزشكي و گزارش موارد غير طبيعي به پزشك مربوطه -

  آمك به سالمند در جهت تطابق با تغييرات سيستم هاي مختلف بدن -

  م توصيه شده تشويق و نظارت بر انجام ورزش هاي سبك و منظ -

  آموزش رژيم غذايي خاص با توجه به عاليق و ويژگي هاي تغذيه اي در اين سنين  -

  مشاوره و آموزش چگونگي استفاده از وسايل آمك حرآتي و مصنوعي در صورت لزوم -

  گوارشي  راهنمايي و آموزش در مورد رعايت بهداشت فردي در آليه سيستم هاي پوست، ادراري، -

 

:نسخه  

اءامض    تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
 مسئول

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شاغل در مراآز ( ف تخصصي پرستار سالمند شرح وظاي :عنوان پست-۴

)نگهداري از سالمندان و ساير مراآز 
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  آموزش و انجام مداخالت در الگوي دفع طبيعي  مشاوره، -

  ر حفظ آراستگي ظاهر آمك به سالمند د -

  آنترل، نظارت و ارزشيابي دارو درماني با توجه به افزايش استعداد ابتال به عوارض دارويي در سالمند -

انواده و          - المند و خ داوم وضعيت س ابي م يله ارزي ه وس نش ب تشويق خانواده به نگهداري سالمند در منزل و ايجاد محيطي آرام و عاري از ت
  وباره سالمند در محيط منزلامكان سنجي حضور د

  برنامه ريزي و اجراي مراقبت هاي خاص سالمند در حال احتضار -

  :بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي سالمند -٣

  مشارآت در بررسي منابع حمايتي اقتصادي و اجتماعي مددجو -

  ورد نياز در صورت امكان آمك به مددجو در برقراري ارتباط با منابع اجتماعي و اقتصادي م  -

  تامين موقعيت اجتماعي و تقويت همبستگي مددجو با خانواده و سايرين  -

  )…تنظيم ساعات مالقات، ترتيب دادن تورهاي يك روزه و ( تقويت و تشويق تعامالت اجتماعي مددجو با خانواده و سايرين  -

  جتماعي و اقتصادي مددجوي سالمنددر صورت امكان مشاوره با مددآار و مسئولين مربوطه در مورد حل مشكالت ا -

  آمك به سازگاري سالمند در هنگام از دست دادن نقش ها -

  برنامه ريزي جهت ترخيص موقت  سالمند  -

 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
ين کننده وظايفتعي پرستاری  

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  نیفرم شرح وظايف پست سازما((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در حوزه توانبخشي :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

د      ر فراين ي ب ددجو و مبتن وق م ور حق ت منش ر رعاي ه ب ا تكي وزه توانبخشي ب تار در ح ايف تخصصي پرس ومي، وظ ايف عم ر وظ الوه ب ع
  : باشد پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي

  :يازها و سطح توانايي بالقوه آنها شاملبررسي و شناخت مددجو و خانواده پيرامون تشخيص به موقع محدوديت ها، ن -١

  بررسي نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مددجو و خانواده -

  طراحي و اجراي آموزش بر اساس نيازسنجي در خصوص توانبخشي و توانمندسازي مددجو، خانواده و جامعه -

  اني و پيشگيري از عوارض معلوليت ها تشخيص به موقع محدوديت ها، پيشگيري از معلوليت هاي ثانويه، بازتو -

  آگاهي از منابع و سيستم هاي حمايتي و توانبخشي  -

  ارجاع به موقع مددجو و خانواده به منابع حمايتي و توانبخشي -

  برنامه ريزي و پيش بيني منابع انساني و مالي با همكاري مددآار  -٢

وي در جهت        اجراي برنامه هاي مراقبتي به منظور حفظ، تامين و  -٣ اعي و معن ي، اجتم اد جسمي، روان ه ابع ارتقاي سالمت مددجو در آلي
ه  ا توجه ب اي موجود ب دي ه اء توانمن ره و ارتق دگي روزم ه ديگران در زن اهش وابستگي ب ددجو، آ القوه م ايي ب ره وري از توان داآثر به ح

  : مراقبت هاي مورد نياز مددجو شامل

  نيازهاي دفعي، ادراري -

  واب و استراحتنياز به خ -

  سالمت و بهداشت پوست و جلوگيري از زخم بستر -

  نيازهاي تغذيه اي  -

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی سالمت معاون    تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در حوزه توانبخشي :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  ييارتقاء تحرك و پويا -

  ارتقاء ارتباط بين فردي -

  ارائه داروهاي تجويز شده و آموزش عوارض آنها به مددجو و خانواده -

  هماهنگي و همكاري با ساير اعضاي تيم توانبخشي و ارجاع مددجو در صورت لزوم -

  آمك به مددجو و خانواده در تطابق با تغييرات ايجاد شده ناشي از شرايط مددجو -

  ابع و امكانات اجتماعي در جهت پاسخ به نيازهاي مددجوهماهنگ آردن من -

  حمايت و تشويق مددجو و خانواده در اجراي برنامه هاي مراقبت از خود -

  فراهم آردن محيطي مناسب جهت بيان احساسات و نگراني هاي مددجو و خانواده -

  وه والدينايجاد انگيزه در مشارآت مددجو و خانواده در گروه هاي حمايتي مانند گر -

  آموزش و برنامه ريزي فعاليت هاي روزمره زندگي بر حسب سطح توانايي مددجو -

  ارزيابي دوره اي برنامه هاي توانبخشي  -

  آموزش به مددجو، خانواده و جامعه در زمينه مسائل مربوط به توليد مثل، مسائل جنسي و پيشگيري از سوء استفاده از مددجو  -

ارت  -۴ ت مه اء آيفي يط زيست      ارتق اع و مح انواده در اجتم ددجو و خ ت م ازگاري مثب ور س ه منظ دگي ب ره زن اي روزم  -IADL(  ۵( ه
  مشاوره، آموزش و ارائه مراقبت هاي پرستاري در جهت رفع نيازهاي بهداشتي و جسمي مددجو

  ) Management Case(ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات مختلف در طرح فرآيند توانبخشي از طريق مديريت موردي  -۶

  

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان سعه مديريت وتحول اداریرئيس مرکزتو  
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١ه فرم شمار           

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ زشکی بهداشت،درمان وآموزش پ/ وزارت-١
شرح وظايف تخصصي پرستار در حوزه توانبخشي :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  و ارجاع با آمك خانواده و مددجو)  Discharge Planning( تدوين طرح ترخيص  -٧

  آموزش با مشارآت مددجو و خانواده  ريزي،برنامه  -

  انجام مراقبت در منزل و پيگيري دوره اي مددجو و خانواده -

  ارجاع مددجو به تيم توانبخشي  -

  ارزشيابي فرايند توانبخشي مددجو و خانواده  -٨

  

ايتي  پرستاري توانبخشي مجموعه اقدامات پرستاري با تاآيد بر نقش هاي آموزشي، مراقبتي، ح: تذآر ناختي  (م دايتي،   )روانش اهنگي، ه ، هم
طح؛        ه س دگي در س ت زن اء آيفي تقالل و ارتق دي، اس المت و توانمن اء س ور ارتق ه منظ تي ب يم بهداش يابي و عضويت در ت ي، ارزش پژوهش

  .پيشگيري از ناتواني، توانبخشي معلوليت ها، پيشگيري از عوارض ناتواني و معلوليت مي باشد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان تحول اداریرئيس مرکزتوسعه مديريت و  
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
پرستار (شرح وظايف پرستار فوريت های پزشکی  :ن پستعنوا-۴

١١۵(
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

جو و مبتنی بر فرايند عالوه بر وظايف عمومی و وظايف تخصصی پرستار فوريت های پزشکی با تکيه بر رعايت منشور حقوق مدد
  :پرستاری و استانداردهای حرفه ای به شرح ذيل می باشد

  ترياژ کردن بيمار -

معاينه بيماران و مصدومين در صورت امکان و اطالع موارد و يافته ها به پزشک مربوطه -

انجام کمک های اوليه پزشکی در مورد بيماران و مجروحان  -

قبيل فشار خون ، نبض ، تنفس و غيره کنترل عاليم حياتی بيمار از  -

کمک در کنترل حادثه و ايجاد محيط مناسب برای اقدامات درمانی -

پوشاندن و بانداژ زخم ها -

آتل بندی اندام های آسيب ديده -

  و تزريق داخل وريدی )رگ باز( IVLINEگرفتن  -

  و مخابره آن از طريق امکانات مخابراتی) نوار قلب( EKGگرفتن   -

  )اقدامات ضروری اوليه درمان شامل دارو ، جريان خون ، مجاری تنفسی ، راه هوايی( ABCDانجام مانيتورينگ قلبی و اقدامات  -

  پيشرفته در خصوص بيماران اورژانس )تنفسی-احياء قلبی( CPRانجام عمليات  -

 CPRيا کيت احياء طبق چک ليست کنترل کامل جامبک دارويی  -

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

  تزريق و يا تجويز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک -

  )در کدهای فاقد پزشک(اجرای کامل دستورات دارويی و صادره از پزشک مرکز -
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
پرستار (شرح وظايف پرستار فوريت های پزشکی  :عنوان پست-۴

١١۵(
استان و شهرستان  : محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  )در زمان حمل بيمار(حضور مداوم و موثر بر بالين بيماران در کابين عقب آمبوالنس  -

  تحويل دقيق بيمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستان -

  موريت با دقت کامل و ثبت اطالعات مورد نيازتکميل فرم ما -

  رعايت تمامی موازين آموزش ديده مربوط به چگونگی حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مرکز درمانی -

  ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين -

 ) رعايت طرح تکريم( داشتن  حسن خلق و همکاری الزم توام با عزت و احترام به بيمار و خانواده اش -

آمادگی در جهت انجام ماموريت امداد هوايی و موتور سيکلت ، آمبوالنس دريايی ، شهری و بين شهری و همچنين حضور فعال در طرح  -

  )استقرار در محل خارج از پايگاه قانونی که جهت برنامه های مانوری و موقت ( استقرار 

  ...)بارداری و زايمان ، کهنسال،کودکان و نوزادان ، حاالت روحی و روانی و ( های خاصآشنايی و انجام کمک های اوليه فوريت  -

خارج نمودن کاله ايمنی موتور سوار بدون آسيب به ( آشنايی با اصول رهاسازی ،خارج نمودن صحيح مصدوم از خودرو يا محل حادثه  -

  ...)و   نخاع گردنی

  ت حسن خلق و همکاری توام با عزت و احترام با همکارانو رعاي) اپراتوری(همکاری با واحد ديسپچ -

  ارائه مشاوره تلفنی و راهنمايی -

 هدايت و نظارت بر عملکرد تيم -

تعويض ، مراقبت و نگهداری از تجهيزات داخل آمبوالنس و ضد عفونی کردن تجهيزات آلوده به خون و ترشحات بيمار در صورت  -

ضرورت

قطع شده امحاء و احشاء بيرون زده مصدومنگهداری و حمل صحيح عضو  -

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

ودحبيبيانمهندس اميرمسع    رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف کاردان فوريت پزشکی :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ ونام خانوادگی نام    عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
:ت پزشکیشرح وظايف کاردان فوري عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  ترياژ بيمار در صورت عدم حضور پرستار -

  معاينه بيماران و مصدومين در صورت امکان وبنا به دستور پزشک مربوطه -

  قبيل فشار خون ، نبض ، تنفس و غيره و گزارش به پزشک مربوطه کنترل عاليم حياتی بيمار از -

  کمک در کنترل حادثه و ايجاد محيط مناسب برای اقدامات درمانی توسط پزشک مربوطه -

  پوشاندن و بانداژ زخم ها -

  آتل بندی اندام های آسيب ديده -

  و تعويض داخل وريدی  )رگ باز( IVLINEگرفتن  -

  )اقدامات ضروری اوليه درمان شامل جريان خون ، مجاری تنفسی ، راه هوايی( ABCلبی و اقدامات انجام مانيتورينگ ق -

  در خصوص بيماران اورژانس) احياء قلبی ،تنفسی( CPRانجام عمليات  -

 و رعايت حسن خلق و همکاری توام با عزت و احترام با همکاران) اپراتوری(همکاری با واحد ديسپچ -

ه     آشنايی با اصول - دون آسيب ب رهاسازی ،خارج نمودن صحيح مصدوم از خودرو يا محل حادثه و خارج نمودن کاله ايمنی موتور سوار ب

  ...و   نخاع گردنی

 تکميل فرم ماموريت با دقت کامل و ثبت اطالعات مورد نياز -

 تحويل دقيق بيمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستان -

 )در کدهای فاقد پزشک(امل دستورات دارويی و غير دارويی صادره از پزشک مرکزاجرای ک -

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت ئيدکننده وظايفتا  

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  زمانی واحدسا -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
:عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  شکتزريق و يا تجويز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پز -

 ) رعايت طرح تکريم(داشتن  حسن خلق و همکاری الزم توام با عزت و احترام به بيمار و خانواده اش  -

 ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين -

 رعايت تمامی موازين آموزش ديده مربوط به چگونگی حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مرکز درمانی -

ام ماموريت امداد هوايی ، موتور سيکلت ، آمبوالنس دريايی ، شهری و بين شهری و همچنين حضور فعال در طرح  آمادگی در جهت انج -

  )استقرار در محل خارج از پايگاه قانونی که جهت برنامه های مانوری و موقت ( استقرار 

  موريت قبلیکمک واحد درمانی و انجام ماموريت جديد در پايان عمليات و در حين بازگشت از ما -

ار در صورت                - ه خون و ترشحات بيم وده ب زات آل ونی کردن تجهي والنس و ضد عف زات داخل آمب داری از تجهي تعويض ، مراقبت و نگه

 ضرورت

  ...)بارداری و زايمان ، کهنسال،کودکان و نوزادان ، حاالت روحی و روانی و ( آشنايی و انجام کمک های اوليه فوريت های خاص -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان ت وتحول اداریرئيس مرکزتوسعه مديري  
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف پرستار اپراتوريسم اورژانس :نوان پستع-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

 اخذ شرح حال بيماران و مصدومين و ارجاع به پزشک در موارد ضروری -

 گيرندگان با اورژانسارائه مشاوره به بيماران و تماس  -

  اخذ نشانی بيماران و مصدومين و محل حادثه -

 و بی سيم در اتاق اپراتوری  ١١۵پاسخگويی به تلفن های  -

 )در مراکز فاقد پزشک در اپراتوری( تصميم گيری در مورد ضرورت اعزام آمبوالنس يا اکتفا به توصيه های پزشکی  -

 مربوطه به محل حادثهاعالم فوری شروع عمليات و اعزام کد  -

 ثبت ساعات دريافت پيام و وضعيت ماموريت در فرم های مربوطه -

 )شدن ١٠-٨شدن ،  ٩۶( ثبت زمان حرکت و استقرار کدها ، دريافتی از طريق بی سيم -

  اعالم آمار آناليز روزانه طبق برنامه روتين -

 ...)ميرگاه و تع( ثبت اطالعات مربوط به ورود و خروج کدها غير از ماموريت -

 آناليز ماموريت های اعزام به بيمارستان خصوصی به تفکيک شيفت ، کد ، تکنسين به صورت روزانه و ماهانه -

 موفق به تفکيک شيفت ، کد و تکنسين به صورت روزانه و ماهانه  CPRثبت موارد  -

 )انجام شده ، کاذب، نا تمام( آناليز ماموريت های اعزامی بر حسب نتيجه -

 آمبوالنس به همراه علت و نتيجه به تفکيک تکنسين و شيفت) خراب شدن( شدن  ١٠- ٧ثبت موارد  -

  رعايت نوبت در اعزام کدها مناطق به محل حادثه با تقدم اصل نزديک ترين کد و کوتاه ترين زمان -

 ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين -

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی وان پست سازمانیعن    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
شرح وظايف پرستار اپراتوريسم اورژانس :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  )رعايت طرح تکريم(داشتن  حسن خلق و همکاری الزم توام با عزت و احترام به بيمار و خانواده اش  -

 ن ها يا شهرستان های همجوار در ماموريت های مشترک و بحران همکاری و انجام هماهنگی الزم با اتاق فرمان های استا -

  همکاری و انجام هماهنگی الزم با ساير مراکز امدادی مانند هالل احمر، آتش نشانی و نيروی انتظامی در مواقع الزم بنا به صالحديد -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
 TBشرح وظايف تخصصي پرستار بخش  :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  جغرافيايی خدمت محل-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

د               TB شرح وظايف پرستار  ر فرآين ي ب ار مبتن وق بيم ر رعايت منشور حق ه ب ا تكي بخش عالوه بر وظايف عمومي آارشناس پرستاري و ب

  :  شرح ذيل مي باشدپرستاري و استانداردهاي حرفه اي به 

اري       -١ رل و پيشگيري از بيم اري سل و آنت در  TBبررسي و شناخت و آسب اطالعات از خانواده بيمار به منظور آشف موارد جديد بيم

  خانواده و جامعه

اري و طول م     ( آموزش و آشناسازي مددجو و خانواده در مورد ماهيت بيماري سل  -٢ اري، عوارض بيم اري و  راه هاي انتقال بيم دت بيم

  ، عوارض دارويي، طول مدت درمان، طول مدت بستري در بيمارستان و روش هاي پيشگيري از آن)…

ه منظور            -٣ ه هاي ايزوالسيون تنفسي ب اق و بخش و رعايت برنام ي ات آموزش و آشناسازي مددجو با قوانين، مقررات بخش، فضاي داخل

  مانيجلوگيري از سرايت بيماري به خانواده و آادر در

ط      TBانجام و نظارت در به آارگيري روش هاي حفاظتي توسط مددجويان در بخش  -۴ ه اسمير خل اني آ و محوطه بيمارستان در مدت زم

  .مثبت دارند

  آموزش و نظارت بر نحوه صحيح دادن نمونه خلط -۵

  تعيين شده  توجيه آامل مددجو در زمينه ضرورت مصرف منظم و روزانه داروها با همان ترآيب و دوز -۶

د تاآيد بر عدم انقطاع درمان تا پايان دوره درماني تعيين شده، حتي اگر احساس بهبودي يافته باشد و عاليم بيماري در وي ناپديد شده باش  -٧

  )در زمان ترخيص و ادامه درمان در منزل ( 

 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
  TB شرح وظايف تخصصي پرستار بخش :عنوان پست-۴ ن استان و شهرستا:  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ددجو در بخش        -٨ ي م ه داروي ام استراتژي    TBانجام و نظارت بر اجراي صحيح برنام ار تحت     « DOTSو انج خوردن دارو توسط بيم

  روييبه منظور پيشگيري از عوارض دارويي و ايجاد مقاومت هاي دا» نظارت مستقيم 

  ) آارت زرد رنگ مصوب آشوري( تكميل و ثبت اقدامات دارويي در آارت مخصوص درمان  -٩

  )… هپاتيت دارويي، آاهش شنوايي، افسردگي و ( بررسي و آنترل مددجويان از نظر بروز عاليم و نشانه هاي عوارض دارويي  -١٠

ات دوره اي،         شناخت بيماري ( آشنايي با برنامه هاي حفاظت آارآنان شامل  -١١ اظتي، معاين ا، وسايل حف ه و فيلتره تم هاي تهوي سل، سيس

  … گزارش موارد آلودگي، آموزش هاي دوره اي و 

  .رواني مي باشند -برقراري ارتباط مناسب درماني و حمايتي با رعايت اصول روان درماني در مددجوياني آه دچار مشكالت روحي   -١٢

  .ياز به حمايت مددآاري دارندشناخت و ارجاع مددجوياني آه ن -١٣

  .ثبت آليه اقدامات انجام شده -١۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی سالمتمعاون     تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
پرستار خانواده :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ه سالمت محوري و مراقبت در            مراقبت از خانواده ها يك نقش اصلي پرستاران است آ   تم هاي بهداشتي ب رد سيس ر رويك ا تغيي ه امروزه ب
ه است        رار گرفت د ق ورد تايي انواده محور م شرح  . منزل و درك اهميت بسيار زياد ارتباطات خانواده در سالمتي و بيماري و مراقبت هاي خ

  . رآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشدوظايف پرستار خانواده با تكيه بر رعايت منشور حقوق بيمار مبتني بر ف

ق بررسي                   -الف انواده از طري ه منظور بررسي وضعيت سالمت خ ه مراقبت هاي بهداشتي ب وان رآن اساسي ارائ ه عن زل ب بازديد از من
  سالمت و بيماريابي افراد خانواده بخصوص سالمندان و آودآان و محيط خانه

  مراقبتي براي افراد خانواده –هداشتي تشكيل پرونده ب -ب

  اي شامل مشاوره –انجام اقدامات آموزشي  -ج

  )…اعتياد و  -آنترل استرس –فعاليت بدني  –تغذيه ( آموزش و مشاوره جهت اصالح سبك زندگي  -١

  آموزش و مشاوره جهت رعايت اصول بهداشت فردي -٢

ت، چاقي و استرس      آموزش و مشاوره جهت آشنايي با عوامل خطرزا در  -٣ ات، دياب بروز بيماري ها مانند فشار خون، چربي خون، دخاني
  هاي عصبي

  آموزش و مشاوره جهت مراقبت از خود به بيماران حاد و مزمن -۴

  آموزش و مشاوره مادران براي مراقبت دوران بارداري و تغذيه آودآان -۵

  آموزش و مشاوره جهت رعايت ايمني و پيشگيري از حوادث -۶

  …آموزش و مشاوره جهت آشنايي و آمادگي براي اقدامات اوليه حوادث و  -٧

  آموزش و مشاوره جهت ايجاد ارتباط با نهادهاي اجتماعي براي رفع مشكالت اجتماعي  -٨

  آموزش و مشاوره جهت ايجاد ايمني براي افراد در محيط خانه و بيرون از آن -٩

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
پرستار خانواده :عنوان پست-۴ استان و شهرستان   :محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  آموزش و مشاوره جهت ايجاد ايمني براي افراد در محيط خانه و بيرون از آن -٩

  …جدايي و  –ستگي بازنش –بيماري و مرگ عزيزان  –آموزش و مشاوره جهت تطابق با حوادث خانوادگي مثل تولد نوزاد  -١٠

 )…، سل و  HIV – HBSآموزش و مشاوره جهت پيشگيري از انجام رفتارهاي پرخطر در بروز بيماري هاي نوپديد و بازپديد مثل  -١١

  آموزش، مشاوره و ارجاع افراد بيمار خانواده به مراآز درماني جهت ادامه درمان و پي گيري انجام آن  -١٢

  ومي و تخصصي پرستاران در سه سطح پيشگيري، درمان و توانبخشي انجام آليه شرح وظايف عم -د

  ثبت آليه اقدامات آموزشي و مراقبتي انجام شده براي افراد خانواده -هـ 

  ثبت و گزارش موارد و بيماري هايي آه براساس قوانين و مقررات بايد به مبادي مربوطه گزارش شود -و

  هاي بهداشتي و درمانيهمكاري در انجام پژوهش ها و اخذ آمار - ز

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

اميرمسعودحبيبيانمهندس     رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / زارتو-١
هاي  پرستار شاغل در مراآز مشاوره و ارائه مراقبت :عنوان پست-۴

پرستاري
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

 مددجو يا مددجويان مراقبتي براي –تشكيل پرونده بهداشتي : الف

  ):آموزش در قالب مشاوره در موارد ذيل ارايه مي شود ( آموزش : ب

  )فرد، خانواده جامعه ( آموزش بهداشت عمومي در سطوح مختلف جامعه، متناسب با نياز مددجويان  -١

  مددجو و خانوادهبه ) … و M.Sديابت، استئومي، هموفيلي، ( هاي جامع بيماري هاي خاص و مزمن  آموزش مراقبت -٢

  آموزش رعايت اصول نگهداري بيمار در منزل به خانواده  -٣

  …آموزش موارد بهداشتي در مدارس، آارخانجات، ادارات و  -۴

  )ادرار، خلط   مدفوع،( آموزش به خانواده براي گرفتن نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي  -۵

  ز تشخيصي و درماني جهت اقدامات تكميلي در صورت نيازآموزش و راهنمايي به بيماران براي مراجعه به مراآ -۶

آموزش جهت پيگيري درمان هاي توصيه شده توسط پزشك و آموزش صحيح به خانواده در مورد درمان هاي خاص و مصرف به موقع  -٧
  دارو

  آموزش جهت ايجاد فضاي امن و سرگرمي براي مددجو -٨

  خاص به بيمار آموزش براي جلوگيري از ضايعات و آسيب هاي -٩

  آموزش به خانواده، مددجو در انجام مهارت ها و فعاليت هاي روزمره زندگي -١٠

  حرآتي -آموزش به خانواده و مددجو در جابه جايي بيماران حسي  -١١

  آموزش به مددجو در مورد نحوه استفاده از وسايل آمك حرآتي -١٢

 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی سازمانی عنوان پست    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
ي ها پرستار شاغل در مراآز مشاوره و ارائه مراقبت :عنوان پست-۴

پرستاري
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  ارجاع مددجو به تيم توانبخشي در موارد معلوليت جسمي و حرآتي و غيره در صورت لزوم -١٣

  رآموزش خدمات پرستاري در ارتباط با بازتواني بيما -١۴

  آموزش به مددجو و خانواده در پيش گيري از عفونت ها و بيمار هاي واگير -١۵

  آموزش چگونگي استفاده از اآسيژن در منزل با رعايت احتياط آامل -١۶

  آموزش به مددجو و خانواده در خصوص مراقبت از تراآئوستومي -١٧

  آموزش تمرينات تنفسي و تن آرامي -١٨

  اروييآموزش در مورد عوارض د -١٩

  آموزش روش هاي تسكين درد و آرام آردن بيمار با آاربرد روش هاي پرستاري -٢٠

  آموزش جهت پيشگيري از زخم بستر -٢١

  آموزش جهت پيشگيري از عفونت هاي ادراري تناسلي -٢٢

  آموزش به بيمار و خانواده در ارتباط با نگهداري گچ و انجام فعاليت هاي روزمره -٢٣

  جو خانواده در اندازه گيري جذب و دفع مايعاتآموزش به مدد -٢۴

  آموزش به مددجو و خانواده در مورد رعايت رژيم غذايي مورد نظر -٢۵

  آموزش در مورد روش هاي آنترل ادرار و مدفوع -٢۶

  آموزش جهت مراقبت از سوند متناوب و دايم ادراري -٢٧

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی یعنوان پست سازمان    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
هاي  پرستار شاغل در مراآز مشاوره و ارائه مراقبت :عنوان پست-۴

اريپرست
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  Aphasiaآموزش به مددجو و خانواده در سازش با موقعيت مددجو در اختالل تكلم  -٢٨

  ره زندگيآموزش به فرد و خانواده در انجام مهارت ها و فعاليت هاي روزم -٢٩

  گيري از حمالت قلبي مجدد آموزش بيماران قلبي پس از ترخيص در مورد فعاليت هاي روزانه، تغذيه، دارو، پيش -٣٠

  در تمام اوقات به مددجو و خانواده) با مشخصات فردي بيمار در بيماران خاص ( آموزش در مورد به همراه داشتن آارت شناسايي  -٣١

  ت هاي بهداشتي، درماني، توان بخشي و نگهداري سالمند توسط خانواده يا خانه سالمندان يا افراد داوطلبآموزش جهت اجراي مراقب -٣٢

  آموزش جهت تغذيه و فعاليت جسمي رواني و اجتماعي مناسب سالمند -٣٣

  ضروري آموزش به فرد و خانواده در مورد طرز مصرف و نگهداري داروها و عدم مصرف داروهاي تاريخ گذشته و غير -٣۴

  آموزش جهت پيشگيري از سالمند آزاري، آودك آزاري و همسر آزاري -٣۵

  و ارجاع به مراجع ذي صالح) اعتياد و غيره ( آموزش در موارد خاص  -٣۶

  آموزش جهت مراجعه به مراجع ذي صالح به منظور تامين موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي مددجو و خانواده -٣٧

  خانواده در پيشگيري از حوادثآموزش به بيمار و  -٣٨

  آموزش جهت رسيدگي به فرد در حال احتضار و فوت شده در منزل -٣٩

  آموزش جهت مراقبت از بيماران مزمن توسط خانواده -۴٠

ا          : ج ددجو ي وي، م اعي، فرهنگي و معن بازديد از منزل، مدرسه، آارخانه، بر حسب نياز و بررسي وضعيت سالمت جسمي، روحي، اجتم
  .يان و تعيين و ارائه نيازهاي مراقبتي و در صورت لزوم ارجاع به مراآز بهداشتي درماني و يا توان بخشيمددجو

 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
حسن امامی رضویدکترسيد    معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
ن اموراستخدامی کشورسازما ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
هاي  پرستار شاغل در مراآز مشاوره و ارائه مراقبت :عنوان پست-۴

پرستاري
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

موقت       مستمر  /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

از در         : د تاري مج ان پرس ي آارآن ومي و تخصص ايف عم رح وظ ه ش ام آلي يش  ٣انج طح پ ت       س ا رعاي ي ب وان بخش ان و ت ري، درم گي
  استانداردهاي حرفه اي و داشتن صالحيت الزم پرستار و مرآز مربوطه

  ثبت آليه اقدامات آموزشي و مراقبتي انجام شده براي مددجو يا مددجويان  -هـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

ودحبيبيانمهندس اميرمسع    رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ هداشت،درمان وآموزش پزشکی ب/ وزارت-١
بين بيمارستاني –) انتقال ( گروه پرستاري  :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

ي همچون        حين انجام مراحل درمان بنا به داليلي نياز به جابجايي ب: هدف آلي ه علل اني ب ين مراآز درم ار ب ام آزمايشات و    : يم مشاوره انج
رين               ا آمت ن عمل ب ام اي ار و انج وق بيم ظ حق راي حف ه آسايشگاه، ب ال ب معاينات تخصصي، تغيير بيمارستان، نياز به خدمات تخصصي، انتق

  .باشد ريسك و مخاطره وظايف مسئول انتقال به شرح زير مي

  :نظارت

  ل بر وضعيت ايمني آمبوالنسنظارت و آنتر -١

  آنترل و بازبيني عملكرد وسايل و تجهيزات پزشكي آمبوالنس -٢

  دريافت دستور انتقال بيمار طبق روش جاري و دستورالعمل هاي مرآز درماني -٣

دامات   ثبت تاريخ و ساعت مقصد، مسير، منظور از انتقال، خالصه اي از وضعيت بيمار، اقدامات انجام شده، زمان و تا -۴ ريخ رسيدن و اق
  انجام شده حين ماموريت در اوراق مربوطه

  ارزيابي مستمر وضعيت بيمار حين انتقال -۵

  توانايي پاسخ به هر گونه تغيير در وضعيت بيمار -۶

  )…تراپي آنترل خونريزي و  IV، اآسيژن درماني، CPR( انجام اقدامات ضروري و پايه بنا به وضعيت مصدوم شامل  -٧

  يا انجام اقدامات مربوط به بيمار / يل بيمار به مرآز درماني ثانويه تحو -٨

  بازگشت به مرآز درماني  -٩

  ارايه گزارش و انجام آار به مسئول مربوطه -١٠

  حضور در آابين بيمار و همراهي با بيمار  -١١

 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
سم ( پرستار مسئول در بخش يا مرآز درمان اعتياد  :عنوان پست-۴

)درمان متادون   - زدايي 
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ا بخش هاي        عالوه بر شرح وظايف عمومي پرستار و وظايف تخصصي پرستار بخش روان شرح وظايف آارشناس پرستاري در مراآز ي
  :ترك اعتياد به شرح ذيل مي باشد

  …يرش مددجو شامل جمع آوري اطالعات به روش هاي مصاحبه، معاينه فيزيكي، گرفتن شرح حال و پذ -١

 و برقراري ارتباط حرفه اي موثر و پاسخ صحيح به سواالت، درخواست ها و مشكالت) فرد يا خانواده ( جلب اعتماد و اطمينان مددجو  -٢

  پذيرشنظارت بر تحويل گرفتن وسايل و داروهاي مددجو حين  -٣

  مشارآت و همكاري با پزشك جهت انجام اقدامات آلينيكي و پاراآلينيكي و مشاوره اي  -۴

  آنترل مددجو از نظر احتمال خودآشي و گزارش آن به پزشك -۵

  گيري در مورد اقدامات درماني الزم طبق پروتكل توضيح فرآيندهاي الزم درماني به مددجو و خانواده او و تصميم -۶

  داروهاي آگو نيست مددجويان به تفكيك هر مددجو در محل امن نگهداري -٧

  اطمينان يافتن از مصرف دارو توسط مددجو پس از دادن دارو به وي  -٨

  مشاهده منظم مددجو و ارزيابي عوارض احتمالي دارويي و انجام اقدامات الزم هنگام بروز عوارض دارويي -٩

  زمريوي در موارد ال –انجام احياي قلبي  -١٠

ه هاي آموزشي     -١١ ددجو و       –بررسي نيازهاي آموزشي، تعيين سطح انگيزش مددجو، توسعه برنام ادگيري م ابي ي راد و ارزي اعي اف اجتم
  خانواده به منظور تامين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعي

  آموزش به مددجو در رابطه با مصرف دارو و عوارض احتمالي -١٢

  فاتر مربوط به تشكيل پرونده و دريافت داروهاتهيه و تنظيم د -١٣

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

يرمسعودحبيبيانمهندس ام    رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / رتوزا-١
سم ( پرستار مسئول در بخش يا مرآز درمان اعتياد  :عنوان پست-۴

)درمان متادون   - زدايي 
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

  ي جهت خانواده و مددجو از نظر عدم بازگشت به مواد مخدرتدوين برنامه هاي آموزش -١۴

 تالش جهت حفظ و ايجاد محيط امن در مددجويان پرخاشگر و آژينه جهت جلوگيري از آسيب به خود -١۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
مديرکل پرستاری :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: لشغ/ شماره پست -۶  

 

 هاي وزارت مطلوب برنامه ريزی جهت بررسی و شناخت وضعيت پرستاری کشور و تنظيم برنامه هاي ساليانه با توجه به سياست .١

 برنامه ريزی جهت بررسی نيازمنديهای جامعه و مراکز بهداشتی درمانی به خدمات پرستاری .٢

 ی جهت تعيين اهداف کمی و کيفی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و راهبردهای هماهنگ با سياست وزارت متبوعبرنامه ريز .٣

 سازماني  برنامه ريزی جهت بهبود مداوم کيفيت خدمات پرستاری با هماهنگي نهادها و دستگاه هاي درون و برون .۴

رد نياز کارکنان پرستاری ، در داخل و خارج از کشور با هماهنگی و برنامه ريزيو تعيين راهبرد جهت انجام آموزشهای مداوم و مو .۵
 همکاری مراکز ذيربط

 برنامه ريزی جهت تعيين و تدوين استانداردهای کمی وکيفی پرستاری و بازنگری مستمر آنها .۶

 برنامه ريزی جهت ارزيابی و ارزشيابی مستمر ارائه خدمات پرستاری در کشور .٧

 تدوين شرح وظايف کارکنا ن و شرايط احراز مشاغل پرستاری و بازنگری مستمر آنهابرنامه ريزی جهت تعيين و  .٨

 برنامه ريزی بمنظور تنظيم و تعيين ضوابط ، مقررات و آئين نامه ای حرفه ای با همکاری مراکز ذيربط .٩

 هماهنگ نمودن فعاليتهای حرفه ای درون بخشی و بين بخشی .١٠

سازمانهای معتبر بين المللی وبرنامه ريزی جهت استمرار و ارتقاء سطح مناسبات و  همکاری و تبادل تجارب و کسب اطالعات از .١١
 روابط مربوط

 برنامه ريزی جهت ارائه ، اجرا و بکارگيری پژوهشهای پرستاری .١٢

، ارزشيابی ، استانداردها ، شرح وظايف ، شرايط احراز ( تشکيل گروههای کارشناسی براساس وظايف و مأموريتهای محوله دفتر  .١٣
 ... )کنترل و نظارت و

همکاری با مراجع ذيربط در تنظيم ضوابط ومقررات آئين نامه استخدامی واتخاذ تصميم درخصوص امور اداری و استخدامی کارکنان  .١۴
  پرستاری

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری بيرشورای مديرکل دفترامورپرستاری ود
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  شرح وظايف پست سازمانی فرم((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
مديرکل پرستاری :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

 برنامه ريزی جهت شناخت مسائل و مشکالت کارکنان پرستاری ونارسائيهای حرفه ای و ارائه راهکارهای عملی .١۵

 سازماندهی ، هدايت ، کنترل و ارزشيابی وظايف محوله به کارکنان دفتر .١۶

 اعالم بودجه مورد نياز برنامه های پرستاری به مسئولين ذيربط .١٧

 و نتايج بررسی های دفتر از وضعيت پرستاری به مسئولين ذيربطگزارش فعاليت ها  .١٨

 همکار و نظارت بر صدور مجوز جهت مراکز ارائه خدمات پرستاری با واحدهای ذيربط .19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری دفترامورپرستاری ودبيرشورای  مديرکل
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
معاون دفتر امور پرستاری :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

 :مشاوره ، همکاری وارائه پيشنهادات به مدير کل در زمينه  .١

 ارزيابی و شناخت وضعيت پرستاری کشور -

 ارزيابی وشناخت نيازمنديهای جامعه و مراکز بهداشتی درمانی به خدمات پرستاری-

می پرستاری و راهبردهای الزم براساس آن با مشارکت کارشناسان و صاحبنظران همکاری با مدير کل در تعيين اهداف کيفی و ک .٢
 پرستاری

 همکاری در برنامه ريزی و تعيين راهبرد جهت آموزشهای مداوم و مورد نياز کارکنان پرستاری در داخل وخارج کشور .٣

 یهمکار و نظارت در برنامه ريزی تعيين و بازنگری استانداردهای کمی و کيفی پرستار .۴

 همکاری و نظارت در ارزيابی و ارزشيابی مستمر ارائه خدمات پرستاری در کشور .۵

 همکار و نظارت در برنامه های تعيين و بازنگری شرح وظايف کارکنان وشرايط احراز مشاغل پرستاری .۶

 حرفه ای همکاری در برنامه ريزی و انجام هماهنگی با واحدهای ذيربط در تنظيم ضوابط ، مقررات وآئين نامه های  .٧

 همکاری و نظارت در کسب اطالعات از سازمانهای معتبر بين المللی در زمينه پرستاری .٨

 همکاری و نظارت در اجرا و ارائه و بکارگيری نتايج طرحهای پژوهشی پرستاری .٩

 نظارت برحسن اجرای فعاليتهای گروههای کارشناسی و ايجاد هماهنگی بين گروه .١٠

 ارکنان پرستاریشرکت در کميته نقل و انتقاالت ک .١١

 بررسی و رسيدگی به شکايات وارده و اعالم پاسخ به مسئولين ذيربط .١٢

 ارائه روشهای مؤثر در جهت بهبود روشها و تقليل هزينه ها در خدمات پرستاری .١٣

 پيگيری مستمر مراحل پيشرفت فعاليتها بمنظور تسريع و تسهيل در انجام بموقع امور محوله .١۴
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ م خانوادگینام ونا    عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
معاون دفتر امور پرستاری :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

 تنظيم برنامه ها ، دستورالعمل نظارت و کنترل کارشناسان دفتر با هماهنگی مديرکل .١۵

 عضويت در کميته های شرکت در جلسات مرتبط با حرفه پرستاری .١۶

 تهيه و تنظيم بودجه مورد نياز برنامه های پرستاریهمکاری در   .١٧

 گزارش نتايج بررسی ها و فعاليتهای دفتر به مدير کل  .١٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
رستاریپ  تعيين کننده وظايف 

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  پست سازمانی فرم شرح وظايف((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
کارشناس مسئول پرستاری دانشگاه يا / رئيس / مدير :عنوان پست-۴

دانشکده
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

:حيطه برنامه ريزی 

برنامه ريزی جهت بررسی ، شناخت وضعيت پرستاری دانشگاه  -١

برنامه ريزی جهت تعيين اهداف کمی و کيفی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و راه بردهای هماهنگ با سياست وزارت متبوع -٢

جهت بهبود مداوم کيفيت خدمات پرستاری برنامه ريزی  -٣

برنامه ريزی و تعيين راهبرد جهت انجام آموزشهای مداوم و مورد نياز کارکنان پرستاری ، در داخل و خارج از کشور با هماهنگی و  -۴
همکاری مراکز ذيربط

برنامه ريزی جهت استقرار  برنامه ای جامع جهت آموزش سالمت به مددجو  -۵

يزی جهت تعيين و تدوين استانداردهای کمی و کيفی پرستاری و بازنگری مستمر آنهابرنامه ر-۶

برنامه ريزی جهت ارزيابی و ارزشيابی مستمر ارائه خدمات پرستاری دانشگاه  -٧

برنامه ريزی جهت تعيين و تدوين شرح وظايف کارکنان و شرايط احراز مشاغل پرستاری و بازنگری مستمر آنها -٨

ه ريزی به منظور تنظيم و تعيين ضوابط ، مقررات و آيين نامه ای حرفه ای با همکاری مراکز ذيربط برنام -٩

برنامه ريزی جهت ارائه ، اجرا و بکار گيری پژوهشهای پرستاری  -١٠

برنامه ريزی جهت شناخت مسائل و مشکالت کارکنان پرستاری و نارسائيهای حرفه ای و ارائه راهکارهای عملی -١١

  :يطه سازماندهی ح

  سازماندهی منابع انسانی ، امکانات و تجهيزات در راستای  ارائه خدمات پرستاری موثر  -١

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
دحسن امامی رضویدکترسي    معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
مان اموراستخدامی کشورساز ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
کارشناس مسئول پرستاری دانشگاه يا / رئيس / مدير  :عنوان پست-۴

دانشکده
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

موقت         مستمر/ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ر  -٢ ه دفت ای محول ر اساس وظايف و ماموريته ای کارشناسی ب انی ( تشکيل گروهه روی انس ی –ني رل کيف ايش خدمات  -کنت آموزش  –پ
  )ارتباطات وآموزش سالمتوتکريم حقوق مددجو -پژوهش وتحقيق -وبهسازی

 :حيطه نيروی انسانی 

در دانشگاه  پرستاري يت کمی وکيفی کادربررسي و شناخت وضع -١

  بررسي نيازمنديهاي جمعيت تحت پوشش  به خدمات پرستاري در سه سطح پيشگيري ، مراقبتي و توانبخش -٢

  تعيين استاندارد کادر پرستاری ، تامين و توزيع نيروی انسانی در واحدهای تحت پوشش  -٣

  نظارت بر چيدمان صحيح نيروی انسانی درواحدهای تحت پوشش -۴

 تصاب ،ارتقاء يا تنزل پستهای مديريتی گروه پرستاری درواحدهای تحت پوششانتخاب ،ان -۵

  تصميم گيری درخصوص نيروهای انتقالی ،مامور ومتقاضيان بازنشستگی -٦

  همكاري با مراآز ذيربط در خصوص تنظيم ضوابط و مقررات استخدامي و نظام حقوق و دستمزد با توجه به ماهيت  -٧

 حرفه پرستاري

  مراآز ذيربط بااي پرستاري و همكاري  راهكارهاي عملي در خصوص مسائل و مشكالت حرفهارائه  -٨

  :حيطه هدايت و رهبری

تحت پوشش  با اهداف ) سرپرستار(وعملياتی) سوپروايزر(،ميانی) مترون(هدايت ورهبری مديران پرستاری در سه سطح عالی  -١
استراتژيک دانشگاه 

ه ای درون بخشی و بين بخشیهماهنگ نمودن فعاليتهای حرف -٢  

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان س مرکزتوسعه مديريت وتحول اداریرئي  
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ وآموزش پزشکی بهداشت،درمان / وزارت-١
کارشناس مسئول پرستاری دانشگاه يا / رئيس / مدير  :عنوان پست-۴

دانشکده
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

لی ، منطقه ای و  بين المللی و برنامه ريزی جهت استمرار و ارتقاء هماهنگی و تبادل تجارب و کسب اطالعات از سازمانهای معتبر م -٣
سطح مناسبات و روابط مربوط

در تنظيم  استانداردها ، ) دفتر پرستاری وزارت متبوع و ساير نهادهای سياست گذار ( همکاری و مشارکت فعال  با مراکز ذيربط  -۴
 ضوابط، مقررات  ، آئين نامه و دستورالعملها

 
 

مکاری در صدور مجوز جهت مراکز ارائه خدمات پرستاری با واحدهای ذيربط ونظارت برعملکرد مراکز فوقه -۵

  :حيطه بودجه بندی و برآورد مالی 

ارزيابی منابع مالی  قابل دسترسی در پرستاری و جذب منابع فوق  -١

براساس تنظيم اهداف عملكردي ساليانه برآورد  بودجه مورد نياز برنامه های پرستاری واعالم به مسئولين ذيربط -٢

  :حيطه کنترل و ارزشيابی 

  نظارت ، کنترل و حسابرسی خدمات پرستاری بر اساس استاندارهای  بهبود کيفيت -١ 

 )…و ،جامعه  بيمارستان (ارزيابي وارزشيابي مستمر خدمات پرستاري و مامائي درسطوح مختلف  -٢

  در بالين بيمار به منظور باال بردن سطح سالمتي و بهبود مراقبت آنبرداري از ه هاي تحقيق و بهر ارزشيابي يافته -٣

  از بيمار

  ) مراقبت مبتنی برشواهد(در جامعه تحت پوشش

 پايش وارزشيابی مستمر حفظ حريم بيمار، تکريم مددجو  واخالق پرستاری درواحدهای تحت پوشش -٤

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی پست سازمانیعنوان     مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
اه يا کارشناس مسئول پرستاری دانشگ/ رئيس / مدير  :عنوان پست-۴

دانشکده
استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣

مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ارزيابی  و کنترل اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاری  -٥

احدهای تحت پوششنظارت برحسن اجرای برنامه های ارتباطات وآموزش سالمت به مددجو درو -٦

  ثبت فعاليتها واقدامات انجام شده درحيطه های مختلف فعاليت مديريتی وارسال گزارش به مسئولين ذيربط*
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری ودبيرشورای مديرکل دفترامورپرستاری 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  رم شرح وظايف پست سازمانیف((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
آارشناس مسئول پرستاري :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت    :  شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ه منظور شناخت وضعيت               -١ اون و آارشناسان ب اهنگي مع ا هم ار و اطالعات جمع آوري شده ب ل آم بررسي، طبقه بندي و تجزيه و تحلي
  پرستاري آشور و همچنين نيازمندي هاي جامعه و مراآز بهداشتي درماني به خدمات پرستاري

  آيفي پرستاري و راه بردهاي الزم براساس آنهمكاري در تعيين اهداف آمي و  -٢

  همكاري و شرآت در تنظيم برنامه هاي آموزش مداوم آارآنان پرستاري و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مذآور  -٣

  بررسي اطالعات ضروري جهت تعيين بازنگري استانداردهاي آمي و آيفي پرستاري -۴

  ابي خدمات پرستاري در آشور مطابق با دستورالعمل هاهمكاري و هماهنگي در ارزيابي و ارزشي -۵

  همكاري در تنظيم و بازنگري شرح وظايف آارآنان و شرايط احراز مشاغل پرستاري -۶

  همكاري و ارائه پيشنهادات در جهت تنظيم و بازنگري ضوابط، مقررات و آيين نامه هاي حرفه اي -٧

  لي در زمينه پرستاريآسب اطالعات از سازمان هاي معتبر بين المل -٨

  همكاري در اجرا و ارائه طرح هاي پژوهشي پرستاري -٩

  شرآت در آميته نقل و انقاالت پرسنل پرستاري و بررسي تقاضاهاي رسيده -١٠

  بررسي و رسيدگي به شكايات وارده -١١

  يارائه پيشنهاد روش هاي موثر در جهت بهبود روش ها و تقليل هزينه ها در خدمات پرستار -١٢

  ارزيابي و ارزشيابي مستمر مراحل پيشرفت مسئوليت هاي محوله به آارشناسان تحت نظر و ارائه گزارش به مقام مافوق -١٣

  همكاري و مشورت با معاون و مدير آل در ارزشيابي آارآنان -١۴

 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
آارشناس مسئول پرستاري :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

  ايجاد ارتباط و هماهنگي مطابق با سياست هاي دفتر با آليه سازمان ها و واحدهاي مربوطه -١۵

  همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مورد نياز برنامه هاي پرستاري -١۶

  راسم ها، سمينارها و آارگاه هاهمكاري و انجام هماهنگي هاي الزم در اجرا و برگزاري م -١٧

 انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق -١٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
ايفتعيين کننده وظ پرستاری  

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
کارشناس امور پرستاری :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  : برآورد و توزيع کادر پرستاري آمار،  يطهح -١

ه وضع       - ه راهکارجهت رسيدن ب برآورد نيروی موردنياز بيمارستانها براساس استانداردهای موجود ومقايسه بااستانداردهای مطلوب وارائ
 مطلوب به منظور ارتقاء مراقبتهای کمی وکيفی به مددجويان

ع  - ناخت وض ي و ش ادر بررس ی ک ی وکيف ک    پرس يت کم ات دموگرافي اس مشخص ام موردنيازبراس ه آماروارق گاه وتهي تاري در دانش
ری مناسب جهت جذب                ه منظور تصميم گي ديران ارشددانشگاه ب ه م ه ب از دربخش وارائ ا وبخشها،نوع خدمت موردني افراد،وضعيت تخته

 وبکارگيری نيروی جديد 

 ب پرستاربه بيمار جهت ارائه مراقبت مناسب وايمن به بيمار کنترل ونظارت برتوزيع صحيح کادرپرستاری دربخشهابراساس ضري -

ان هوشبری   (برآورد تعدادکادر پرستاری - ق اليحه خدمت پزشکان وپيراپزشکان       ) پرستار،ماما،کاردان اتاق عمل وکاردئ از ازطري موردني
 وتوزيع نيروها براساس الويتهای تعيين شده 

 ری،مصاحبه وتوزيع نيروهای جديداالستخدام درواحدهای تحت پوششهمکاری در استخدام وبکارگيری کادر پرستا -

  اعالم نظردرخصوص کادرپرستاری انتقالی ،مامور ومتقاضيان بازنشستگی -

ی       - ه بخش غيردولت ذاری ب ق واگ تاری ازطري ارگيری کادرپرس ررات بک يم ضوابط و مق تيبانی در خصوص تنظ ت پش ا معاون اري ب همك
 ياقرارداد موقت بادانشگاه

 رسيدگی به شکايات فنی واداری کادرپرستاری به منظور ايجادرضايتمندی درآنان وبالطبعارتقای رضايتمندی مددجويان -

 وارائه بازخودمناسب به مسئولين کميته ها... بررسی مصوبات کميته های پرسنلی ،ارزشيابی درونی ،کنترل عفونت،سوانح وحوادث و -

  کادرپرستاری به منظورافزايش رضايتمندی پرسنل  نظارت برارزشيابی وارتقای شغلی -

آنترل کيفی، پايش وارزشيابی خدمات  پرستاریحيطه  -٢  
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
امامی رضویدکترسيدحسن     معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
اموراستخدامی کشورسازمان  ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
کارشناس امور پرستاری :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ژوهش ) ساختار،فرايند وبرايند(مراقبتی استاندارهاي تدوين وبازنگری مستمر - ه      به مدجويان براساس مطالعات وپ اربردی و باتوجه ب های ک
  ملی ومنطقه ای ... شرايط فرهنگی،اجتماعی و

  پايش وارزشيابي مستمر خدمات کمی وکيفی  پرستاري به مددجويان -

اری   سنجش توانمنديهای موردنياز درسه سطح دانش،نگرش ورفتار  - دو  (کادرپرستاری ازطريق آزمونهای مهارتی دردوره های مختلف ک ب
 جهت ارائه مراقبت مناسب به مددجو  ...)تغيير محل خدمت و -ورود

 تدوين وارتقای مستمر شاخصهای کيفی خدمات مراقبتی به مددجويان -

 رجه خدمات ارائه شده يه مددجوشرکت درتيم ارزشيابی بيمارستانها وتکميل چک ليستهای مربوطه به منظورتعيين د -

 بهينه سازی وساماندهی به خدمات ومديريت پرستاری اورژانس بيمارستانها به عنوان خط اول رسيدگی به مصدومين ومددجويان -

 ارزيابی از کفايت ومناسب بودن تجهيزات موردنياز جهت ارائه خدمت مطلوب مراقبتی به مددجويان  -

 ديريت بحران درگروه پرستاری   به منظورحفظ آمادگی و پاسخ مناسب درزمان بحران نظارت وکنترل براستقرارم -

  : حيطه آموزش، بهسازي وتوانمندسازی کادر پرستاری -٣

  تعيين نيازهای آموزشي به تفکيک بخش ورده سازمانی کادر پرستاری به منظورارائه مراقبت مطلوب به مددجويان  -

اي موردنيازبه مديران ،سوپروايزران آموزشی وبالينی ،سرپرستاران وسايرکادرپرستاريدرراستای ارتقای ه برنامه ريزي  واجرای آموزش -
 کيفيت مراقبتهای پرستاری به مددجويان

 نظارت برعملکردکميته آموزش پرستاری،پرونده های آموزشی کادرپرستاری -

ای دا - تای ارتق تاری درراس های پرس يمينار وهمايش زاری کارگاه،س يوهبرگ اربرد ش تاری وک اهی کادرپرس ش وآگ ی  ن وين مراقبت ای ن ه
 ازمددجويان

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت ه وظايفتائيدکنند  

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری  :واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
کارشناس امور پرستاری :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  ه راه حل مناسب دراين زمينهارائ هاي مناسب آموزشی در داخل و خارج آشور فرصت  پيگيری -

 ارزشيابي اثربخشی دوره ها ی آموزشی واستخراج شاخص هاي ارتقاء آيفيت  -

  : ريزي درپرستاری تحقيق ،توسعه و برنامه  حيطه -٤

ين الويت - از سنجي پژوهشي و تعي ه مراقبت مب  ني تانها وواحدهای تحت پوشش دانشگاه جهت ارائ تاري در بيمارس ات پرس اي تحقيق ی ه ت
  برشواهد

 نيل به توسعه پايدارو اجرا طرحهاي پژوهشي بر اساس نيازهاي جامعه و ارائه نتايج به ساير گروهها جهت ارتقاء آيفيت خدمات  -

   دردانشگاه Careراه اندازی مراکز تحقيقات  -

  : ارتباطات وآموزش سالمت وامورفرهنگی  حيطه -۵

ار     برنامه ريزی درخصوص استقرار ورعايت مواز - ين شرعی واخالق پرستاری درمراقبت ازبيماران درراستای رعايت منشورحقوق بيم
 وحفظ حريم بيمار

  پايش وارزشيابی مستمر رعايت موازين شرعی وحفظ حريم مددجودرواحدهای تحت پوشش -

 ........وها، انتشارات   رسانه از طريق اسالمی به جامعه وسايرکشورها  اي پرستاري و مامائي نمايان ساختن جايگاه فرهنگي و حرفه -

 ادل تجارب و آسب اطالعات از سازمانهاي معتبر بين المللي به منظور ارتقاء آيفيت خدمات پرستاريبهمكاري و ت -

وص          - ددجووخانواده وی درخص اهی م ش وآگ ای دان ور ارتق ه منظ ان ب ای آن ددجووخانواده ه المت بهم وزش س ای آم يم ه کيل ت تش
 ان ،عوارض ونحوه مراقبت ازخود درطول زمان بستری وزمان ترخيصبيماری،تشخيص ،درم

 تهيه وارسال نرم افزارآموزشی،پمفلت،کتابچه وجزوات آموزشی درراستای آموزش سالمت به مددجو وهمراهان وی -

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مورپرستاری ودبيرشورای مديرکل دفترا
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
کارشناس امور پرستاری :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /ستنوع پ - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ين شده ازسوی وزارت                - ای تعي ه گروهه ه ب ای اولي اء وکمکه ر آموزش عمومی احي ه نظي آموزش سالمت به جمعيت تحت پوشش و جامع
 .متبوع 

 ....پيگيری وبرگزاری مراسم مختلف نظيرهفته سالمت،روز پرستار و -

اي و بين المللي به منظوردستيابی به اطالعات جديد وفن  درون بخشي، ملي، منطقه ساير واحدهای پرستاری باهاي  هماهنگ نمودن فعاليت -
 آوری روزجهت ارائه مراقبت مطلوب به مددجويان

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری کل دفترامورپرستاری ودبيرشورای مدير
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
)مترون ( مدير خدمات پرستاري  :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

ه         ) مترون ( مدير خدمات پرستاري  ه اداره واحد پرستاري مرآز مربوطه را ب در مراآز بهداشتي، درماني و توانبخشي، پرستاري است آ
  . عهده دارد

ه شرح     شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني  ي  ب تانداردهاي مراقبت بر فرآيند پرستاري و اس
  : ذيل مي باشد

  برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء آيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان -١

  :گردآوري اطالعات از -٢

امل - ز ش زارش   : مرآ اليانه، گ ه و س ات ماهيان ت، گزارش وع فعالي دف، ن ازماني مصوب، ه ودار س تاري،نم اي   حسابرسي پرس ده ه پرون
  آارآنان، مصاحبه با آارآنان

  بر حسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده : مددجويان -

ادر وابسته           ( منابع شامل نيروي انساني  - اير آ اردان هاي اطاق عمل و هوشبري و س ا و آ ) پرستاران، بهياران، آمك بهياران، تكنسين ه
  كانات و تجهيزاتساختار فيزيكي، ام

  شرآت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر آميته هاي درون سازماني -٣

ددجو،          ) آوتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت ( تعيين اهداف  -۴ اعي م اه اجتم اء سطح سالمت و رف ظ و ارتق امين حف مبتني بر نيازها جهت ت
  مات ذي ربطبيمار با توجه به خط مشي هاي مرآز متبوع و پيشنهاد به مقا

  تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر  -۵

رل عفونت و      آموزشي،(برنامه ريزي جهت تشكيل و شرآت در آميته هاي خاص با شرح وظايف مدون  -۶ پژوهشي، آنترل و نظارت آنت
 … (  

  اد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظرارائه راهكار بهينه به مسئول و ايج -٧

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی عاون سالمتم    تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
کشورسازمان اموراستخدامی  ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
)مترون ( مدير خدمات پرستاري  :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري تدوين و اجراي برنامه هاي -٨

  ايجاد هماهنگي و مشارآت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مرآز  -٩

  جلب مشارآت تيم بهداشتي مرآز براي دستيابي به اهداف -١٠

  يايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستار -١١

  مشارآت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مرآز -١٢

  تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري -١٣

  مشارآت در طرح هاي پژوهشي -١۴

  )آنترل عفونت ( برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت  -١۵

  با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي آارآنان پرستاريانجام برنامه ريزي و همكاري  -١۶

  ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه آارآنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذي ربط  -١٧

  انداردهاي علميتعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس است -١٨

  تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب  -١٩

  بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف آاري -٢٠

  ا به آارگزيني جهت بكارگيري پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صالحيت دار و معرفي آنه -٢١

  پيشنهاد انتصاب و انتقال آارآنان تحت نظارت به رياست مرآز جهت واحدهاي ذيربط -٢٢

 آارآنان گروه پرستاري… تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و  -٢٣

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

وریاعظم گي  
مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 

 تعيين کننده وظايف پرستاری
   

 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف
   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
)مترون ( مدير خدمات پرستاري  :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ ت شماره پس-۶  

 

  رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني -٢۴

  …ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و  -٢۵

  گروه پرستاري) تشويق و تنبيه (ر جهت ايجاد تقويت انگيزش در آارآنان اتخاذ تدابير الزم و ارائه راهكارهاي اساسي د -٢۶

  اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها -٢٧

  مندي از فن آوري ها علمي حل مساله تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكالت واحدهاي ذيربط با بهره -٢٨

 ها  مش آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط: نان شاملتامين نيازهاي اموزشي آارآ -٢٩

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
یدکترسيدحسن امامی رضو    معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
می کشورسازمان اموراستخدا ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
)سوپروايزر در گردش ( سرپرست پرستاري :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

ر      ) سوپروايزر(سرپرست پرستاري  تقيم ب ه مسئوليت نظارت مس مرآز آموزشي، درماني، بهداشتي، توانبخشي و پژوهشي پرستاري است آ
  .ارائه خدمات پرستاري و مامايي را بر عهده دارد

تاري و               د پرس ر فرآين ي ب ددجو مبتن وق م ور حق ت منش ر رعاي ه ب ا تكي ديريت و ب ول م اس اص تاري براس ت پرس ايف سرپرس رح وظ ش
  :اردهاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشداستاند

  مشارآت و همكاري در جمع آوري اطالعات پيرامون مرآز آموزشي بهداشتي، درماني توانبخشي -١

  همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحدهاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين -٢

 غييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و ماماييارائه پيشنهادات الزم در جهت ايجاد ت -٣

 مشارآت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي آارآنان، دانشجويان، مددجويان -۴

 برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان -۵

 رد واحدهاي ذيربطتهيه و تنظيم گزارشات آمي و آيفي از وضعيت موجود گيرندگان و ارائه آنندگان خدمت و عملك -۶

 ربط ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مرآز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذي -٧

 و اقدام جهت حل آنها) …مربوط به آارآنان، مددجويان، محيط و ( تشخيص نيازها و مشكالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري  -٨

  وانايي ها و نيازها در واحدها و شيفت هاي مختلفمشارآت در توزيع آارآنان پرستاري براساس ت -٩

  هماهنگي ايجاد شرايط آاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد -١٠

ه روش      -١١ ارت خود در جهت ارائ اهي و مه وثرتر خدمات پرستاري و      شرآت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطح آگ هاي م
  مامايي

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ وادگینام ونام خان    عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
)گردش  سوپروايزر در( سرپرست پرستاري :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

اهي،   ( شرآت در آميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري  -١٢ يابي، رف ) …توانبخشي و    آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، نظارت و ارزش
  بنا به صالحديد

  )…تامين نيروي انساني، تجهيزات، امكانات و ( تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها  -١٣

  هماهنگي در ارجاع مددجو به خانواده، مرآز آموزشي بهداشتي، درماني و توانبخشي  -١۴

ان تحت سرپرستي          -١۵ ار شغلي آارآن ر رفت رل مستمر ب ررات ادار  ( نظارت و آنت اري، اخالقي و      -ي رعايت مق … رعايت ضوابط آ
  )طرح انطباق امور با موازين شرع 

  )…چك ليست و ( نظارت و آنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري و مامايي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب  -١۶

  خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق  بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه -١٧

  هدايت آارآنان پرستاري در جهت ارتقاء سطح آيفي مراقبت ها  -١٨

  ارائه راهنمايي هاي الزم به آارآنان پرستاري، آمك و حمايت از آنها -١٩

ررات،     آشناسازي آارآ : مشارآت و همكاري در جهت تامين نيازهاي آموزشي آارآنان پرستاري و مامايي شامل -٢٠ ا مق دالورود ب ان جدي ن
  …خط مشي ها، شرح وظايف و 

  و گزارش به مافوق) …بيماران بد حال، پذيرفته شده، ترخيصي، فوت شده و( ثبت حوادث، وقايع غير مترقبه، آمار  -٢١

  عملكرد، رفتارهاي شغلي و اخالقي : مشارآت در ارزشيابي مستمر آارآنان پرستاري و مامايي بر طبق -٢٢

ددجويان    بررسي رضايت -حسابرسي آيفي: مكاري و مشارآت در ارزشيابي اثر بخشي خدمات از طريقه -٢٣ دي م بررسي رضايت     -من
  مندي آارآنان

  همكاري و مشارآت در ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزشي بر آيفيت ارائه خدمات پرستاري  -٢۴

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی مانیعنوان پست ساز    مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
)سوپروايزر در گردش ( سرپرست پرستاري :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  ايی خدمتمحل جغرافي-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 
 

  همكاري و مشارآت در ارزشيابي برنامه ها و خط مشي هاي مدون، جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده  -٢۵

  زات و داروها در واحدهاي پرستاري و ماماييآنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهي -٢۶

  نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي خدمات پرستاري -٢٧

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
يين کننده وظايفتع پرستاری  

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  انیفرم شرح وظايف پست سازم((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١

سوپروايزر آموزشي :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
  مستمر        موقت/ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶

 

ايي مرآز آموزشي        اني، توانبخشي و    –سوپروايزر آموزشي پرستاري است آه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مام درم
ده دارد          ر عه دير پرستاري و در جهت اهداف سازمان ب شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول       . پژوهشي را تحت نظارت م

  :قوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشدمديريت با تكيه بر رعايت منشور ح

 )آوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت ( تعيين اهداف آموزشي  -١

  )مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف آادر پرستاري و مامايي و آارآنان جديد الورود ( تعيين نيازهاي آموزشي  -٢

 زهاي آموزشياولويت بندي نيا -٣

  تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي -۴

 اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشارآت ساير گروه ها  -۵

 تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط -۶

 ات پرستاري مورد نياز مددجويانتهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدم -٧

 هماهنگي در اجراي برنامه آارورزي دانشجويان و آارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي -٨

 پيشنهاد تهيه آتب، مجالت، جزوات و وسايل آمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي آارآنان گروه پرستاري و مامايي -٩

  تشكيل آميته آموزشي، پژوهشي پرستاري  -١٠

  هماهنگي، همكاري و مشارآت جهت تشكيل و شرآت آارآنان در آالس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط -١١

  پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشارآت فعال آارآنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي -١٢

  سنجي آموزشي همكاري و مشارآت در نظارت و آنترل واحدها جهت نياز -١٣

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان مديريت وتحول اداریرئيس مرکزتوسعه   
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢  بهداشت،درمان وآموزش پزشکی/ وزارت-١
سوپروايزر آموزشي :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و آنترل عفونت، در امر آموزش -١۴

  يان در جهت ارتقاء سطح آموزشهمكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مرب -١۵

  )…پمفلت و / به شكل آنفرانس، جزوه ( ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد  -١۶

  همكاري و مشارآت در انجام طرح هاي پژوهشي -١٧

  :هدايت و آموزش آارآنان در راستاي -١٨

  حسابرسي آيفي خدمات پرستاري و مامايي -الف

  رائه خدماتارزشيابي عملكرد آارآنان در ا -ب

  ارزشيابي عملكرد آارآنان در ارائه آموزش به مددجو -ج

  هدايت و آموزش آارآنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط -١٩

  هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت آارآنان و مددجويان -٢٠

  آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري ثبت و گزارش آليه فعاليت هاي -٢١

  آنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب -٢٢

  آنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها -٢٣

  : ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق -٢۴

  يفي خدمات ارائه شدهآنترل و حسابرسي آ -

 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان کزتوسعه مديريت وتحول اداریرئيس مر  
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١شماره فرم            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ زش پزشکی بهداشت،درمان وآمو/ وزارت-١
سوپروايزر آموزشي :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  بررسي رضايت مندي مددجويان -

  بررسي رضايت مندي آارآنان -

  هاي آموزشي براساس سرانه آموزش در برنامه) در شيفت هاي مختلف ( رستاري آنترل و نظارت بر شرآت فعال رده هاي مختلف پ -٢۵

  مشارآت در آميته ارزشيابي آارآنان پرستاري -٢۶

  شرآت در آليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري -٢٧

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی مربوطه مسئولين  

   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
آنترل عفونت) سوپروايزر ( سرپرست  :عنوان پست-۴ ن و شهرستان استا:  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش -١

 .بكارگيري نتايج پژوهش هاو مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و آنترل عفونت بيمارستاني -٢

ور      همك -٣ ه منظ زوم ب ان در صورت ل اير آارآن جويان و س تاري، دانش ادر پرس راي آ ي ب اي آموزش ه ه راي برنام عه و اج اري در توس
 پيشگيري و آنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي 

 .مي شود شرآت در جلسات و دوره هاي آموزشي آه در رابطه با آنترل عفونت براي آادر پرستاري با ساير گروهها برگزار -٤

 .تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واآسيناسيون براي آارآنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت -٥

 .ارزيابي وسايل و تجهيزات الزم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به آميته آنترل عفونت بيمارستان -٦

 بخشي آموزشي آارآنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پي گيري اثر نيازسنجي آموزشي -٧

ايج آزمايشات و            -٨ ق نت وارد گذشته از طري ري م الي و پيگي د احتم وارد جدي بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي آشف م
 عالئم باليني و ثبت و ارائه گزارشات الزم به آميته مزبور 

اير قسمت هاي آسيب            تهيه -٩ ژه و س رل عفونت در بخش هاي وي ا        و تدوين دستورالعمل هاي آنت ي ب تانداردهاي مراقبت ر اساس اس ذير ب پ
 . همكاري آميته آنترل عفونت

نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط آميته آنترل عفونت در آليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج  -١٠
 به آميته مزبور

 نظارت و آمك در ايزوالسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي آميته و امكانات موجود -١١

  .همكاري با تيم آنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، آنترل و ارزشيابي و بروز  عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني -١٢

  ت به منظور ارائه اطالعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي شرآت در جلسات آميته آنترل عفون -١٣

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت کننده وظايفتائيد  

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  نی واحدسازما -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
سرپرستار :عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

داره آارآنان پرستاري، تجهيزات و ارائه خدمات پرستاري يك  سرپرستار مرآز آموزشي بهداشتي، درماني و توانبخشي پرستاري است آه ا
  .واحد را بر عهده دارد

اني و توانبخشي   ( وظايف سرپرستار مرآز  ر             ) بهداشتي، درم ي ب ددجو مبتن وق م ر رعايت منشور حق ه ب ا تكي ديريت و ب براساس اصول م
  :فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير است

  :ري اطالعات و برنامه ريزيجمع آو -الف

  بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكالت مرتبط با ارائه خدمات و آيفيت مراقبت -١

  تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف آلي سازمان -٢

  برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي -٣

  ان تحت نظارت در شيفت هاي مختلفتنظيم برنامه آار آارآن -۴

  )تقسيم آار ( تعيين وظايف آارآنان تحت نظارت  -۵

  مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار/ برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش آامل از وضعيت هر بيمار  -۶

تانداردهاي مراقبت      -٧ ررات اداري، اس ه مق دالورود ب ه واحد از نظر       برنامه ريزي جهت آگاه سازي آارآنان جدي ي و شناخت آامل نسبت ب
  محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مرآز

  برنامه ريزي جهت ارتقاء آيفيت خدمات ارائه شده توسط آادر تحت سرپرستي -٨

  )…مراقبت از خود و توانبخشي و ( … بيماران، خانواده و / برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان  -٨

  پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن -٩

 برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت آاري -١٠

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری رکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای مدي
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
سرپرستار:عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      ل شغ/نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

  برنامه ريزي جهت آنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت -١١

  :سازماندهي: ب

  )…بيماران و / آارآنان، مددجويان (تشكيل جلسات گروهي و جلب مشارآت آارآنان در جهت حل مشكالت واحد مربوطه  -١٢

  ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي توجه به نيازهاي آارآنان و  -١٣

  برقراري حسن تفاهم بين آارآنان واحد مربوطه و ساير واحدها  -١۴

  انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس -١۵

  ايجاد هماهنگي و همكاري بين آادر پرستاري و ساير واحدها -١۶

  بيماران جهت بهبود وضعيت/ يان شرآت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي آارآنان، مددجو -١٧

  همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش الزم -١٨

درخواست ها، وقايع غير مترقبه حوادث، آمبودها و نقايص، : شامل( ثبت و گزارش آليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط  -١٩
  )…نيازها و 

  آارآنان… باز آموزي و   آموزش ضمن خدمت، مشارآت و همكاري در برنامه هاي -٢٠

  مشارآت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير آارآموزان در واحد مربوطه -٢١

  مشارآت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات آاربردي پرستاري  -٢٢

  برپايي آنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران -٢٣

  آنترل هدايت و ارزشيابي : دايت و رهبريه -ج

 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

ودحبيبيانمهندس اميرمسع    رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 



 

 

                                                                                     ))  فرم شرح وظايف پست سازمانی((                                                                               
سازمان اموراستخدامی کشور ٢ت) ٧۴-۴(٢٣۴فرم                                                                                                                                                       ١فرم شماره            

دفتر پرستاری:  واحدسازمانی  -٢ بهداشت،درمان وآموزش پزشکی / وزارت-١
سرپرستار:عنوان پست-۴ استان و شهرستان :  محل جغرافيايی خدمت-٣
مستمر        موقت /ثابت:      شغل /نوع پست - ۵  -: شغل/ شماره پست -۶  

 

  آنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي  -٢۴

تكميل فرم ارزشيابي آارآنان جهت پرسنل تحت سرپرستي -٢۵
 

مندي مددجويان، بيماران، همكاران با ابزار  بررسي رضايت: ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط آادر تحت سرپرستي از طريق -٢۶
  ) … مشاهده، چك ليست و ( مناسب 

  رع مقدس نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخالقي آارآنان و انطباق امور پزشكي با موازين ش -٢٧

  ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به آارآنان، مددجويان، خانواده و دانشجويان -٢٨

  آنترل و پي گيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن -٢٩

  مشارآت و همكاري با آميته هاي بيمارستان بنا به صالحديد سرپرست مربوطه -٣٠

  اي پرستارينظارت بر حسن اجراي تعرفه ه -٣١

  نظارت مستمر بر اقدمات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها -٣٢

  همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي -٣٣

 نظارت بر حسن اجراي آليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه -٣۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نسخه  

 امضاء  تاريخ  نام ونام خانوادگی  عنوان پست سازمانی  مسئولين مربوطه
   

 اعظم گيوری مديرکل دفترامورپرستاری ودبيرشورای 
 تعيين کننده وظايف پرستاری

   
 دکترسيدحسن امامی رضوی  معاون سالمت  تائيدکننده وظايف

   

 مهندس اميرمسعودحبيبيان  رئيس مرکزتوسعه مديريت وتحول اداری
مسئول 

 واحدتشکيالت

 


