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دانشگاه و هماهنگی با مدت و کوتاه مدت بر اساس سیاستگذاري و برنامه هاي کالن 

اجرا،پایش و نظارت بر برنامه هاي تدوین شده به منظور حصول اطمینان از اجراي موفق برنامه ها در واحدهاي 

برنامه ریزي و هماهنگ نمودن امور بیمارستان به منظور پاسخ دهی مناسب در مواقع بحران و بالیا با هماهنگی 

 برنامه ریزي به منظور أخذ مداوم نظرات مراجعین وبیماران به منظور حصول اطمینان از رضایت انان
 ح مستمر روشهاي کار در حوزه تحت سرپرستی

افزایش  و ارائه راهکارهاي عملی) منایع انسانی،منابع مالی ، تجهیزات

 نهاکنترل و نظارت بر کار کارکنان واحدهاي ذیربط و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهاي آ
حد أخذ  تالش براي اجراي برنامه هاي استاندارد، احصاء، اصالح فرآیندها به منظور ارائه بهتر خدمات مربوطه تا

 انجام بررسی، کنترل ونظارت بر عملیات و فعالیتهاي مربوط به امورمالی مرکز یا بیمارستان
گذاري  ات به منظور حصول اطمینان از صحت اجراي برنامه هاي تنظیمی هدف

تطبیق، ترویج و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به آخرین استانداردهاي تعیین شده براي مراکز آموزشی و 

 ایر واحدهاي مرکز یا بیمارستانانجام نظارت و رسیدگی به امور اداري، مالی، تغذیه، تأسیسات، انبار و س
همکاري مستمر با سایر واحدهاي ذیربط و کارشناسان مربوطه از نظر اداري و مالی ، فنی، بیمارستانی به لحاظ 

بر مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار تمام وقت و نیمه وقت کار آنها 
 .اساس نوع و کیفیت و به منظور ایجاد هماهنگی در مرکز با بیمارستان ونظارت بر طرح هاي تهیه شده

کنترل و نظارت بر کارهاي عمرانی و تعمیراتی مرکز یا بیمارستان و ارائه پیشنهادها و راهنمایی هاي الزم جهت 

کلی مرکز یا بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات ، نیاز به 
 .تعمیرات اساسی و یا بازسازي و تهیه گزترشهاي الزم پیرامون این مسائل و ارائه آن به مسئولین ذیربط

 .ایجاد ارتباط مستمر و سازنده با شرکتهاي دارویی معتبر کشور به منظور دریافت به موقع سهمیه هاي دارویی
 .شرکت در جلسات و کمیسیونهاي مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی الزم

 .برقراري تعامالت سازنده با رئیس یا مدیر خدمات پرستاري مرکز یا بیمارستان به منظور بهبود روشهاي انجام کار
گی وهمفکري رئیس یا پیش بینی کلیه احتیاجات مرکز یا بیمارستان اعم از نیروي انسانی و منابع دیگر با هماهن

انجام مطالعات و تحقیقات کاربردي در عرصه نظام سالمت در رشته شغلی مربوطه که بایستی به تأیید مراجع 

 .جام وظایف محولهشرکت فعال در دوره هاي آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در ان

  فرم شرح وظایف پست سازمانی 
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مدت و کوتاه مدت بر اساس سیاستگذاري و برنامه هاي کالن برنامه هاي بلند تدوین  
 ریاست مرکز با بیمارستان

اجرا،پایش و نظارت بر برنامه هاي تدوین شده به منظور حصول اطمینان از اجراي موفق برنامه ها در واحدهاي  
 تحت سرپرستی 

برنامه ریزي و هماهنگ نمودن امور بیمارستان به منظور پاسخ دهی مناسب در مواقع بحران و بالیا با هماهنگی  
 مسئولین ذیربط 

برنامه ریزي به منظور أخذ مداوم نظرات مراجعین وبیماران به منظور حصول اطمینان از رضایت انان 
ح مستمر روشهاي کار در حوزه تحت سرپرستیمطالعه مداوم روشهاي انجام کار به منظور بهبود و اصال 
منایع انسانی،منابع مالی ، تجهیزات(مطالعه مداوم کارآیی منابع بیمارستانی  

 کارآیی در استفاده از منابع 
کنترل و نظارت بر کار کارکنان واحدهاي ذیربط و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهاي آ 
تالش براي اجراي برنامه هاي استاندارد، احصاء، اصالح فرآیندها به منظور ارائه بهتر خدمات مربوطه تا 

 ... و  ISOبیل گواهینامه هاي کیفیت از ق
انجام بررسی، کنترل ونظارت بر عملیات و فعالیتهاي مربوط به امورمالی مرکز یا بیمارستان 
ات به منظور حصول اطمینان از صحت اجراي برنامه هاي تنظیمی هدفنظارت برچگونگی مصرف اعتبار -

 شده
تطبیق، ترویج و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به آخرین استانداردهاي تعیین شده براي مراکز آموزشی و  -

 درمانی و بیمارستانها
انجام نظارت و رسیدگی به امور اداري، مالی، تغذیه، تأسیسات، انبار و س -
همکاري مستمر با سایر واحدهاي ذیربط و کارشناسان مربوطه از نظر اداري و مالی ، فنی، بیمارستانی به لحاظ  -

 کیفیت امور مربوطهباال بردن 
مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار تمام وقت و نیمه وقت کار آنها  -

اساس نوع و کیفیت و به منظور ایجاد هماهنگی در مرکز با بیمارستان ونظارت بر طرح هاي تهیه شده
کنترل و نظارت بر کارهاي عمرانی و تعمیراتی مرکز یا بیمارستان و ارائه پیشنهادها و راهنمایی هاي الزم جهت  -

 .پیشرفت بهینه در این امور
کلی مرکز یا بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات ، نیاز به جمع آوري اطالعات مربوط به نیازهاي  -

تعمیرات اساسی و یا بازسازي و تهیه گزترشهاي الزم پیرامون این مسائل و ارائه آن به مسئولین ذیربط
ایجاد ارتباط مستمر و سازنده با شرکتهاي دارویی معتبر کشور به منظور دریافت به موقع سهمیه هاي دارویی -
شرکت در جلسات و کمیسیونهاي مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی الزم -
برقراري تعامالت سازنده با رئیس یا مدیر خدمات پرستاري مرکز یا بیمارستان به منظور بهبود روشهاي انجام کار -
پیش بینی کلیه احتیاجات مرکز یا بیمارستان اعم از نیروي انسانی و منابع دیگر با هماهن -

 مدیر خدمات پرستاري و نهایتاً رئیس مرکز یا بیمارستان 
انجام مطالعات و تحقیقات کاربردي در عرصه نظام سالمت در رشته شغلی مربوطه که بایستی به تأیید مراجع  -

 .ذیربط رسیده باشد
شرکت فعال در دوره هاي آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در ان -
 .سایر امور مربوطه طبق دستورمقام مافوق مطابق مقررات انجام -

بیمارستان امداد 
شهید دکتر بهشتی 

 سبزوار
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  » فرم شرایط احراز« 
  

مدارك و رشته  )الف
  تحصیلی مورد نیاز شغل

  

ه امور بیمارستانها، ادار: لیسانس و دکتري در رشته فوق :  داشتن گواهینامه 
  مدیریت 

  :بندي پیش بینی نشده مدارك تحصیلی پیشنهادي که در طرح طبقه 
 

دوره هاي آموزشی  ) ب
  اختصاصی

  

اصول کلی مدیریت حوادث جاده  –اصول ایمنی و امنیت بیماران  -حکام پزشکیا
 –تازه هاي ایدز –پیشگیري وکنترل عفونت در بخشها  –برنامه ریزي  –اي 

 –کاربرد صحیح مواد گندزداي موجود –سازماندهی  –روشهاي رهبري و مدیریت 
مواد اخالقی و  –مدیریت خدمات بهداشتی  –گندزداها و روشهاي ضدعفونی 

یادگیري و  –هدایت کردن انگیزش  –نظریه هاي مدیریت  –قانونی در پرستاري 
 –رهبري  –کنترل ونظارت  –مهارت هاي ارتباطی مدیران  –بهسازي کارکنان 
 –تفکر بحرانی  – HSRروش تحقیق در سیستم هاي بهداشتی  –شکایت کارمندان 

  هماهنگی و رهبري سازمانها –ترویج بهداشت 
  

  مورد نیاز تجربه )ج

  

سال سابقه اجرایی  بیمارستان  5براي انجام موفقیت آمیز شغل، داشتن حداقل 
از قبیل کارشناس امور بیمارستانی ، رئیس امور مالی یا اداري، کارشناس امور 

  .بیمارستانی براي متصدي این پست ضروي است
 

  خصوصیات جسمانی  )د 
  و روانی شغل

  

براي شاغل این پست داشتن خصوصیات جسمانی از قبیل شنوایی و بینایی 
طبیعی و شالم، قدرت بدنی نسبتاً خوب توأم با نشستن و برخاستن و راه رفتن 
ضروري بوده و همچنین مهمتر از همه داشتن خصوصیات روحی و روانی از قبیل 

رفتاري با دیگران، روابط عمومی قوي، قدرت بیان و درك خوش خلقی و خوش 
 تباال،قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت و تصمیم گیري مناسب، قضاو

پسندیده و منطقی و خالقیت ونوآوري، تحمل و پذیرش نظر سایرین، قدرت ایجاد 
هماهنگی و شناخت رفتارهاي فردي و سازمانی براي شاغل این پست ضروري می 

  .دباش
 

  هدف شغل )و
  

الیتهاي بیمارستانی عبرنامه ریزي، اجرا، سازماندهی، کنترل و نظارت و ارزشیابی ف
  واحدهاي تحت سرپرستی

 

  مسئولیت ها )هـ 

  

امر تشخیص،تعهد،تأیید و تسجیل و بررسی وضعیت مالی  درشاغل این پست 
مسئولیت مالی بوده و همچنین  دارايمرکز یا بیمارستان باهماهنگی رئیس مرکز 

رسیدگی به امور واحدهاي تحت سرپرستی از قبیل قسمت اداري و مالی مرکز، 
پرداخت به موقع حقوق کارکنان،صدور به موقع احکام کارگزینی،رسیدگی  به 

کنترل و نگهداشت بهینه اموال و ) مالی و غیرمالی(امور انبارداري وکنترل اسناد 
  .داراي مسئولیت می باشد... خدماتی و تجهیزات مرکز، امور 
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