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 شرح مسئولیت فرمانده حادثه - 1

 ، (EOC) دانشگاه و منطقهسازماندهي و مدیریت سیستم فرماندهي بحران و هماهنگي با مرکز هدایت عملیات  ماموریت:

 بیمارستان تخلیه فرمان  لزوم صورت در و بیمارستاني عملیات کلي رهبری

 فوری:
 راه اندازی سیتم فرماندهي بحران-

 خواندن برگه شرح وظایف و بازنگری چارت-

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي-

 جلیقه های شناسایي، شرح وظایف، شامل:صدور ابالغ تمام مدیران قسمت های مختلف سامانه و توزیع بسته های مربوطه -

 فرم های مخصوص هر واحد

 صدور ابالغ ارشد روابط عمومي ، هماهنگي وحفاظت ،امنیت و تحویل برگه های شرح وظایف-

 دقیقه 71تا  5اعالم جلسه ارزیابي موقعیت برای همه رؤسای قسمتها و مدیران مناطق درمان و بیماران ظرف -

 عنوان مسئول ثبت وقایع و دستیارنفر به  تعیین یك-

دریافت گزارشات وضعیت و مذاکره راجع به برنامه بحران اولیه با رؤسای قسمتها و مدیران مناطق درمان و بیماران و تعیین -

 سطح مناسب خدمات بالفاصله بعد از وقوع حادثه

 ي جهت تخلیه بیمارستاندریافت گزارش اولیه میزان خسارات از رئیس پشتیباني و بررسي نیاز احتمال-

دریافت آمار بیماران و وضعیت از رئیس برنامه ریزی ، تاکید بر اقدامات و برنامه ریزی سریع در واحد برنامه ریزی و درخواست -

 ساعت بعد از حادثه و اصالح آن بر حسب نیاز 48و  44و  8و  4برنامه تمام واحدها 

 ظور طراحي برنامه ترخیص فوری ) در صورت نیاز به تخت بیشتر (صدور مجوز بررسي الویت بندی بیماران به من-

 اطمینان از برقراری ارتباط اطالعاتي با مسئولین شهر از طریق ارشد روابط عمومي-

 میاني :
 صدور مجوز تامین منابع بر اساس نیاز یا درخواست رؤسای قسمتها-

 برنامه بحران و دستور ادامه یا توقف عملیات برنامه ریزی گزارش گیری از رؤسای قسمتها و به لحظه کردن-

 اعالم گزارش وضعیت به رئیس بیمارستان ، رئیس دانشگاه یا نماینده او-

مشورت با رؤسای قسمتها در خصوص نیازهای پرستاری ، پزشکي ، داوطلبین ، تغذیه و پناهگاه ، صدور مجوز برنامه عملیات -

 و در نظر گرفتن نیازهای همراهان

                                                                 ت :درازمد
 تایید گزارش مطبوعاتي تهیه شده توسط روابط عمومي-

مراقبت از کلیه پرسنل و داوطلبین و بیماران در مورد عالئم استرس و خستگي و رفتارهای غیرطبیعي و گزارش موارد به -

 انشین و استراحت پرسنل زیر مجموعهمسئول واحد حمایت رواني ، تامین ج

 سایر موارد مورد نیاز-

  

       دکتر آراد متصدی این پست :

منطقه خفر و دانشگاه علوم   بحــــران فــرمانده  )   دکتر بمانا –آقای غفوری     شما گزارش خود را به آقای/خانم

 .دهید ارائه( پزشکي جهرم 

 117-54514513   تماس شماره                               بیمارستان خاتم االنبیاء خفر مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  ارشـــد روابط عمومي    -11

فراهم آوری اطالعات برای اخبار رسانه ها ، هماهنگي با سایر سازمان های ذیربط ، دریافت شکایات ، انجام  ماموریت :

تحقیقات و جمع آوری مدارك در مورد تمامي شکایاتي که در طول دوران حوادث اورژانس به بیمارستان ارائه شده و مرتبط 

 در این شرایط مي باشد.با وضعیت اضطراری و یا یکي از فرآیندهای بیمارستان 

 فوری :
 مالقات با فرمانده بحران و دریافت و مطالعه این شرح وظایف و بازنگری چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 مشخص کردن محدودیتها در اطالع رساني به رسانه ها از طریق فرمانده بحران 

 برقراری یك فضای اطالع رساني عمومي در خارج از E.O.C در انساني نیروی واحد از کمك دو یا یك درخواست 

 نیاز صورت

  مرور چارت سازماني اورژانس کشوری و شهری به منظور برقراری تماس و ارسال پیغام مناسب با هماهنگي فرمانده

 بحران

 کسب اطالعات به منظور ایجاد شبکه ارتباطي مطمئن بین اورژاس داخل بیمارستاني ، شهری و کشوری 

 :اطالعات زیر باید به منظور امداد باید جمع آوری شوند 

 کرد فوری ( و ) با تاخیر ( که مي شود فوراً درمان( تعداد بیماران 

 .... شرایط فعلي و کمبود نیروی انساني ، تجهیزات و 

 شرایط کنوني ساختار بیمارستاني و خدمات رفاهي 

 قال داده شده اندتعداد بیماراني که به وسیله ویلچر یا برانکارد انت 

 ) سایر منابع و تسهیالت که درخواست شده است ) مانند : پرسنل ، تجهیزات و خدمات 

 ایجاد ارتباط با دستیار واحد اطالعات ، با شبکه ارتباطات اورژانس داخل بیمارستاني ، شهری EOC با یا 

 یط فعليشرا تقویت جهت EOC کشوری

 مانند ایجاد ارتباط با فرد رابط همراه در هر ( سازمان همکار و کمك کننده EOC شهری  )مسئول نگهداشتن مطلع و 

 حادثه مقابل در بیمارستان عملکرد توسعه و تغییرات از دولتي ارتباطي

  دریافت شکایات ، انجام تحقیقات و جمع آوری مدارك در مورد تمامي شکایاتي که در طول دوران حوادث اورژانس

 مرتبط با وضعیت اضطراری و یا یکي از فرآیندهای بیمارستان در این شرایط مي باشد .به بیمارستان ارائه شده و 

 دریافت تمامي شکایات و ادله از طرف کارکنان یا مراجعین و در صورت نیاز استفاده از عکس یا فیلمبرداری موارد 

 جمع آوری و ثبت هر چه سریعتر اظهارات شاکي و شهود 

 ایمني در صورت نیاز درخواست کمك ازمسئول حفاظت و 

 میاني :
 . اطمینان از تایید فرماندهي برای کلیه اطالعاتي که در اختیار رسانه ها قرار مي گیرد 

 . ارائه گزارش اطالعاتي اولیه با همکاری سرپرست تعیین وضعیت 

 برقراری تماس با سایر اورژانسهای حاضر در محل برای همکاری در جهت اطالع رساني 

 اطالعات در صورت نیاز از شبکه ارتباطي اورژانس داخل بیمارستاني یا درخواست کمك و EOC کشوری/  شهری 

 پاسخ به درخواستها و شکایتهای پرسنل بحران با در نظر گرفتن مشکالت داخل سازمان 

 کمك به مسئول واحد نیروی انساني در فرایند تعیین صالحیت داوطلبان 

  بخش مالي برحسب اولویتاعالم تمامي شکایتهای واصله به رئیس 

 ثبت تمام شکایتها در فرمهای مخصوص ریسك / زیان بیمارستان 
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 درازمدت :
 جمع آوری گزارشهای مبسوط از رؤسای قسمتها 

 جلب توجه رسانه ها درباره وضعیت حادثه 

 . تماس مستقیم با افرادی که داوطلب نیروی انساني هستند 

  نیاز و اطالع رساني عمومي از طریق رسانه هاتماس با مسئول نیروی انساني برای تعیین 

  مراقبت از کلیه پرسنل و داوطلبین و بیماران در مور عالئم استرس و خستگي و رفتارهای غیرطبیعي و گزارش موارد

 به سرپرست واحد حمایت رواني ، تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر موارد محوله 

 شي از شکایات واصله به سرپرست واحد هزینه هاگزارش هرنوع جریمه نقدی نا 

 گزارش خالصه تمامي موارد شکایات در دوران بحران 

  
  
  

 خانم سميرا باقري  متصدی این پست :

 .دهید ارائه و یا خانم صغری محتشمي )جانشین فرمانده حادثه( (حادثه فرمانده)     دکتر آراد   شما گزارش خود را به آقای

 117-54514513   تماس شماره  بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                              مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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   ايمنيارشــــــد  -11 

 و حفاظت وضعیت تقویت و سازماندهي – مراقبت و اشراف بر امنیت عملیات امداد و نجات و شرایط خطر آفرین ماموریت :

 آمدها و رفت

 فوری :
 دریافت دستورات از فرمانده بحران 

 بازبیني شرح وظایف و چارت پشت آنها 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي و توزیع جلیقه های و اتیکت های شناسایي بین تمام اعضای سامانه 

 استقرار مکانیسم شناسایي پرسنل و ایجاد محدودیتها 

  پست حفاظت و دور کردن افراد غیرمجاز از مناطق ممنوعهاستقرار 

 تعیین راه ورود و خروج آمبوالنس با همکاری سرپرست حمل و نقل 

  تامین مقرهای فرماندهي و تریاژ و بخشها و سردخانه و سایر نقاط استراتژیك و جلوگیری از ورود غیرمجاز به این

 مناطق

 میان مدت :
  برآورد خسارت برای استقرار عالمتهای جلوگیری کننده ازورود افراد به مناطق خطرناك ارتباط با مسئول ارزیابي و

و هشدار و آماده باش تمام پرسنل حفاظت برای شناسایي تمام شرایط و موارد خطرناك و گزارش آنها به سرپرست 

 برآورد خسارت

  محدود کردن رفت و آمدهای افراد غیر تامین امنیت مناطقي که تخلیه شده اند یا باید در آنجا مستقر شد برای

 مجاز

 ارتباط با آتش نشاني و پلیس در هنگام لزوم و از طریق مسئول ارتباطات 

 اطالع موارد غیرامن ، خطر آفرین یا مرتبط با امنیت به فرمانده و رؤسای قسمتها 

 دراز مدت:
 ل وطلبین و آمادگي برای کنترکمك به مدیر خدمات انساني و مدیر کارکنان پزشکي در انتخاب و گزینش دا

 تعداد زیاد داوطلب

 هماهنگي با مسئول روابط عمومي برای محل استقرار پرسنل خبری 

 برقراری روند روتین گزارش دهي به فرمانده بحران 

 کنترل ترافیك سواره و پیاده 

 تامین امنیت منابع غذا ، آب ، دارو و خون 

 شاهداتشانتذکر به پرسنل واحد برای ثبت نام کارها و م 

 برقرای روند روتین گزارش گیری از پرسنل واحد 

  مراقبت همه پرسنل ، داوطلبین و بیماران از نظر بروز عالئم استرس یا رفتارهای غیرطبیعي و گزارش موارد

 الزم به سرپرست واحد پشتیباني رواني و تعیین برنامه و نیروی جایگزین پرسنل زیرمجموعه
  

 اهدي نيامحمد ز متصدی این پست :

 ارائه دهید. و یا خانم صغری محتشمي )جانشین فرمانده حادثه(( حادثهده فرمان) دکتر آراد شما گزارش خود را به آقای

 117-54514513   تماس شماره                بیمارستان خاتم االنبیاء خفر          مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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 ابط و هماهنگيور شرح مسئولیت ارشد -12

 ماموریت :

 نگهداري اطالعات جاري راجع به وضعيت بحران.          

 اطمينان از ثبت و نگهداري نوشته هاي مربوط به برنامه ریزي و پاسخ دهی اورژانس بيمارستان.          

شبکه در تعامل با مدیر استمرار توسعه شبکه اطالعات داخلی بيمارستان و نظارت بر نگهداري و حفظ پایداري           

 عملکرد.

 مسئولیت فوری:

 . دریافت مسئوليت و شرح وظایف و اطالعات توجيهی از فرمانده حادثه 

  مطالعه کامل برگ شرح مسئوليت، بخاطر سپاري چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت

 مشخص شده است.

  مسئوليت و حضور در عرصه عمليات .پوشيدن جليقه مشخصه این 

 دریافت گزارش وضعيت شبکه اطالعات و سيستم HIS بيمارستان. 

  مشخص نمودن فردي براي ثبت مکالمات تلفنی در مرکز فرماندهی و گزارشهاي خروجی از رادیو و رفت و آمدهاي جاري

 در مرکز فرماندهی.

 مسئولیت های میان مدت:

 یکبار ساعت 46 يت داخلی مرکز در زمان بحران براي کارمندان حداقل هرانتشار برگه اطالع رسانی وضع . 

  درج همکاري هاي ارشد روابط عمومی، رئيس واحدپشتيبانی و رئيس واحد برنامه ریزي در همه زمينه هاي مرتبط با شرح

 وظایف آنها .

 .اطمينان از امنيت و جلوگيري از مفقود شدن رونوشت هاي اطالعات پزشکی 

 ت منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطالعات و آمار.مالقا 

 مسئولیت های دراز مدت:

 . بررسی و مرور تصميمات و فعاليت هاي انجام شده و ارسال رونوشت بهمراه مستندات آن به فرمانده حادثه 

  نظوربم بيمارستان  در خارجتدوین برنامه استراتژیک براي برقراري ارتباط و هماهنگی با سایر ارگانهاي درگير در بحران 

 ایفوظ شرح اساس بر حادثه فرمانده عملکرد استقالل حفظ به توجه با آنها وتخصصی عمومی همکاري جلب یا رسانی امداد

 .آن

 خانم صغري محتشمی متصدی این پست :

 ( ارائه دهید.حادثهده فرمان)  دکتر آراد شما گزارش خود را به آقای

 117-54514513   تماس شماره    بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                      مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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 شرح مسئولیت متخصص فني و پزشکي -12

 ماموریت :

 برحسب موقعيت به عنوان مشاور تخصصی فرمانده ي حادثه عمل می کند.          

 برنامه آلودگی زدایی از اماکن، تجهيزات و افراد در ارتباط با مدیر مواد خطرناک.تدوین           

 تامين باالترین سطح سخت افزاري خدمات زیر ساخت ها براي نيازهاي فنی پزشکی .          

 قبل از حادثه :

 ی مدیر مواد خطرناک قبل تدوین دفع آلودگی از مصدومين شيميایی، بيولوژیک، ميکروبی، هسته اي و اعصاب با هماهنگ

 از آلوده ساختن بيمارستان و برنامه نظافت و پاکسازي بيمارستان در مواقع بحران .

 .بررسی کامل بيمارستان و تعيين کانونهاي بالقوه عفونت 

 .تعيين نوع و ميزان وسایل، تجهيزات ومواد مورد نياز جهت تامين سطح بهداشت بيمارستان در شرایط بحران 

 های فوری :مسئولیت 

 .دریافت مسئوليت و شرح وظایف و اطالعات توجيهی از فرمانده حادثه 

  مطالعه کامل برگ شرح مسئوليت، بخاطر سپاري چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت

 مشخص شده است .

  خطرناک.کنترل خطرات ناشی از نشت گازها با کمک ارشد ایمنی و مدیر مواد 

 .محصور کردن محل هاي نا امن با کمک ارشد ایمنی 

 مسئولیت های میان مدت :

 .اجراي برنامه از پيش تعيين شده جمع آوري / دفع مواد زاید فنی پزشکی 

  انجام اقدامات الزم در جهت کنترل بيوتروریسم و بيماري هاي قابل انتقال خونی و غير خونی و بی هوازي، جمع آوري و

 گزین زباله و مواد زاید ميکروبی و شيميایی، آلودگی زدایی و سمپاشی مناطق آلوده .دفع جای

 .بازدید از مکان هایی که گزارش تخریب از آن ها ارائه شده است و با عکس برداري از آنها گزارش مستند تهيه شود 

  از ساختمان کنونی در صورت لزوم .داشتن آمادگی الزم براي تخليه احتمالی و یا تغيير مکان خدمات پزشکی به خارج 

 

 

 حميده نصيريخانم   :متصدی این پست 

 ارائه دهید. و یا خانم صغری محتشمي )جانشین فرمانده حادثه(( حادثهده فرمان) دکتر آراد شما گزارش خود را به آقای

 117-54514513   تماس شماره    بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                      مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  عملیاتواحد رئیس  -12

سازماندهي و هدایت موارد مربوط به بخش های عملیاتي درماني بیمارستان ، انجام دستورات فرمانده حوادث  ماموریت :

 خدمات درماني ، خدمات پاراکلینیك و خدمات انساني در بخش عملیات اورژانس ، هماهنگي و نظارت بر زیرمجموعه های

 فوری :
 مالقات با فرمانده کل بحران و دریافت ابالغ و برگه شرح وظایف و دریافت توجیهات از فرمانده کل بحران 

 مطالعه برگه شرح وظایف و بازنگری چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 رای زیرمجموعه های مناطق بیماران ، مناطق درمان ، خدمات پاراکلینیك و خدمات انساني و ابالغ تعیین مدیر ب

 برگه های شرح وظایف آنها

  توجیه همه مدیران و سرپرستان زیرمجموعه بخش عملیاتي در مورد وضع موجود و توسعه برنامه عملیاتي

 بیمارستان و تعیین زمان برای جلسات هماهنگي بعدی

  مکاني جهت هدایت بخش عملیات سامانه در مجاورتتعیین E.O.C 

 مالقات با روسای پشتیباني ، برنامه ریزی و مالي جهت هماهنگي در مقابله با بحران 

 مالقات با مدیران زیرمجموعه عملیات برای بررسي و برنامه ریزی در خصوص نیازهای بیماران و پرسنل 

 میان مدت :
  هماهنگي مدیران و مسئوالن زیرمجموعه بخش عملیات برای توسعه و به زور کردن تعیین زماني برای توجیه و

 برنامه عملیاتي بخش

 .اطمینان از اینکه همه مدیران و مسئوالن زیرمجموعه بخش عملیات منابع و پرسنل کافي دارند 

 ارائه گزارش به فرمانده کل بحران در مورد وضعیت بخش های جراحي به صورت روتین 

 : درازمدت
  اطمینان از اینکه رونوشت همه اطالعات الزم به رئیس برنامه ریزی ارسال و همه عملیات و تصمیمات مستند شده

 است .

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمایت

 رواني و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظایف محوله 

  
  
  

 

 

 

 

 

  

 خانم فروه حقيقت جو  متصدی این پست :

 ارائه دهید. و یا خانم صغری محتشمي )جانشین فرمانده حادثه(( حادثهده فرمان) دکتر آراد شما گزارش خود را به آقای

 117-54514513   تماس شمارهبیمارستان خاتم االنبیاء خفر                      مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  بیمارانمديرمناطق  -121
 نظارت و کنترل بر اعزام و ترخیص بیماران ، نظارت بر خدمات سردخانه ای و پیگیری امور بیماران و پرستاران ماموریت :

 فوری :
  پشت آندریافت ابالغ و شرح وظایف از رئیس عملیات ، مطالعه برگه شرح وظایف و بازنگری چارت 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 تعیین و ابالغ شرح وظایف مسئوالن واحدهای اعزام،ترخیص،سردخانه،پیگیری و اطالعات بیماران و پرستاران 

 بخش این مدیران سایر و  طراحي اولیه و توسعه برنامه عملیاتي به کمك رئیس عملیات 

  واحد،درخواست نیرو از مسئول واحد پرسنلي جهت هر یك از واحدها بر حسب توزیع فرمهای عملکردمرتبط با هر

 نیاز

  کمك به ایجاد مناطقي جهت انجام امور مربوط به اعزام یا ترخیص بیماران،شناسائي و نگهداری متوفیات در نواحي

 نیاز در هر واحدپیش بیني شده،ارزیابي مشکالت، نیازهای درماني بیماران و پرسنل پرستاری و تدارکات مورد 

 مالقات با رئیس عملیات برای بررسي برنامه های درماني و پرسنل در تمام واحدهای زیر مجموعه 

  دریافت، هماهنگي و ارسال درخواستها و اطالعات مربوط به بیماران و پرسنل و تدارکات مورد نیاز به رئیس برنامه

 ریزی و مسئول واحد تدارکات بیمارستان

 میان مدت:
 کردن رئیس عملیات از تمام فعالیتها و درخواستها آگاه 

 گزارش نیازهای تجهیزاتي به سرپرست تامین مایحتاج بیمارستان 

 عملیات رئیس با( پیك و رادیوئي) مطمئن ارتباطي مسیر 4  استقرار و برقراری 

  همکاریارزیابي نیازهای خدمات محیطي)کاخداری( همه بخشها، تماس با مسئول خدمات بهداشتي برای 

 همکاری با متصدی پیگیری و مسئول اطالعات بیماران در کسب اطالعات 

 دراز مدت:
 مستند کردن همه فعالیتها تصمیمات و -گزارش مداوم و مستمر به رئیس عملیات برای اطالع او از شرایط موجود

 ارسال یك کپي به مدیر خدمات درماني

 ترس یا خستگي دارند و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم اس

 مجموعه

 سایر وظایف مرتبط 

  
  

  
  

 

 

 

 

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه( رئیس واحد عملیات)                                   فروه حقیقت جو       شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره     بیمارستان خاتم االنبیاء خفر          مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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 مسئول واحد ترخیص بیماران -1211
هماهنگي و تسهیل در ترخیص کنترل شده بیماران تمامي بخشهای بیمارستان ، اطمینان از وجود پرسنل و  ماموریت: 

 سازی فرآیند ترخیصتجهیزات کافي در واحد ترخیص به منظور روان 

 فوری :

 دریافت ابالغ و شرح وظایف از مدیر مناطق بیماران 

 دریافت توجیهات از مدیر مناطق بیماران به همراه سایر مسئوالن واحدهای هم رده 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 واحد ترخیص و هماهنگي با مدیر خدمات انساني ، سرپرست واحد حمل و  کمك به مدیر مناطق بیماران در ایجاد

 نقل و مسئول حفاظت و امنیت در این خصوص

 ارزیابي شرایط از نظر پرسنل و تدارکات الزم ، درخواست نیرو و تدارکات از مسئول واحد پرسنلي و مسئول تدارکات 

 میان مدت :
 اسب بیماران ، ارتباط مداوم با مسئول پیگیری و اطالعات بیمارانمشارکت با مدیر خدمات انساني جهت ترخیص من 

  . اطمینان از اینکه ترخیص کلیه بیماران از این واحد انجام شده و مدارك الزم جهت پیگیری آنها موجود است

ماره شحصول اطمینان از اینکه کپي پرونده بیمار به وی تحویل داده شده است . اگر امکانات کپي در دسترس نیست 

پرونده و آدرس بیمار برای مراجعه مجدد ثبت گردد . ) اگر دیگر بخشهای بیمارستان مواردی از ترخیص داشته اند 

 موارد ثبت و کنترل گردد ( . خدماتي برای تسهیل در ترخیص متوفیان از واحد متوفیان ارائه گردد.

 عیت و شرایطارائه گزارش مستمر و مداوم به مدیر مناطق بیماران در مورد وض 

 درازمدت :
 بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده و ارسال یك کپي ازآن به مدیر مناطق بیماران 

 هدایت نیروهای مازاد به مسئول واحد پرسنلي-

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند . گزارش موارد به مدیر مناطق بیماران و

 جانشین و استراحت پرسنل زیرمجموعهتامین 

 سایر وظایف مرتبط 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

  

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه جو حقیقتو یا خانم فروه  (  مدیرمناطق بیماران  )                          شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره   بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                         مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  مسئول واحد اعزام بیماران -1211 

هماهنگي و تسهیل در اعزام کنترل شده تمامي بیماران نیازمند اعزام، اطمینان از وجود پرسنل و تجهیزات کافي  ماموریت: 

 منظور روان سازی فرآیند اعزام در واحد اعزام به

 فوری:
 دریافت ابالغ و شرح وظایف از مدیر مناطق بیماران 

 درماني واحدهای سرپرستان سایر بهمراه بیماران مناطق مدیر از  دریافت توجیهات 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 ان در ایجاد واحد اعزام و هماهنگي با مدیر خدمات انساني ،سرپرست واحد ترابری )حمل کمك به مدیر مناطق بیمار

 و نقل(و ارشد حفاظت و امنیت در این بخش

  ارزیابي شرایط ناحیه از نظر پرسنل و تدارکات الزم ،درخواست نیرو و تدارکات از مسئول واحد پرسنلي و مسئول

 واحد تدارکات)تامین مایحتاج(

 میان مدت:
 مشارکت با مدیر مناطق درمان جهت اعزام مناسب بیماران، ارتباط مداوم با مسئول پیگیری بیماران 

  اطمینان از اینکه اعزام کلیه بیماران از این واحد انجام شده و مدارك الزم جهت پیگیری آنها موجود است . حصول

امکانات کپي در دسترس نیست شماره پرونده  اطمینان از اینکه کپي پرونده بیمار به وی تحویل داده شده است. اگر

و آدرس بیمار برای مراجعه مجدد ثبت گردد. )اگر دیگر بخشهای بیمارستان مواردی از اعزام داشته اند موارد ثبت 

 و کنترل گردد. (.

 ارائه گزارش مستمر و مداوم به مدیر مناطق بیماران در مورد وضعیت و شرایط واحد 

 دراز مدت:
  تصویب وقایع و گزارشهای ثبت شده توسط پرسنل زیر مجموعه و ارسال یك کپي از آن به مدیر مناطق باز بیني و

 بیماران

 هدایت نیروهای مازاد به مسئول واحد پرسنلي 

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند. گزارش موارد به مدیر مناطق بیماران

 احت پرسنل زیر مجموعهوتامین جانشین و استر

 سایر وظایف مرتبط 

 

 

 

 

 

 

 

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه  جو حقیقتو یا خانم فروه  ( بیماران مدیرمناطق  )                                   شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره    بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                                مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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 متوفیان واحد مسئول -1212 
  

جمع آوری ، شناسایي و نگهداری بیماران فوت شده ، کمك به سرپرست واحد ترخیص جهت ترخیص مناسب   مأموریت: 

 آنها

 فوری :
  شرح وظایف از مدیر مناطق بیماراندریافت ابالغ و 

 دریافت توجیهات از مدیر مناطق بیماران به همراه سایر مسئوالن واحدهای هم رده 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 راه اندازی سردخانه با هماهنگي مدیر مناطق بیماران و مدیر مناطق درمان 

 ت یك پزشك آنکال از مدیر مناطق درمان برای انجام عملیات احیا برای مصدومیني که امکان احیا برای درخواس

 آنها وجود دارد.

 درخواست کمك از مسئول واحد ترابری برای انتقال موارد فوتي 

 داطمینان از اینکه همه وسایل و تجهیزات نقل و انتقال متوفیات بالفاصله به واحد تریاژ عودت مي گرد 

  پیگیری و تسهیل فرایند ترخیص متوفیان از سردخانه و انتقال به سردخانه های سایر مراکز یا شهرداری جهت حفظ

 ظرفیت پذیرش سردخانه بیمارستان

 میان مدت:
 تهیه لیست کلي افراد فوت شده همراه با ساعت ورودشان به منظور ارائه به مسئول پیگیری و اطالعات بیماران 

  اینکه همه متعلقات و اموال فوت شدگان در جای امن قرار گرفته و ثبت شده استاطمینان از 

  اطمینان از اینکه همه فوت شدگان درسردخانه دارای پوشش کامل ) کاور جسد( و برچسب مشخصات بوده و به

 راحتي قابل شناسایي باشند

 مطلع نگه داشتن مدیر مناطق درمان از تعداد فوت شدگان 

  حفاظت و امنیت برای تامین نیازهای امنیتي واحد متوفیاتتماس با مسئول 

 برنامه ریزی جهت تنظیم شیفت ها و تامین پرسنل کافي جهت انتقال اجساد 

 بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده و ارسال یك کپي از آن به مدیر مناطق بیماران 

 هدایت نیروهای مازاد به سرپرست برنامه ریزی کارکنان 

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند. گزارش موارد به مدیر مناطق بیماران و

 تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظایف مرتبط 

  
 متصدی این پست :

 .دهید ارائه جو حقیقتو یا خانم فروه  ( نمدیرمناطق بیمارا)                                  شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره   بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                 مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  پرستاري واحد مسئول -1212 
  

سطح ممکن جهت برطرف کردن کلیه نیازهای نظارت و فراهم سازی مراقبتهای پرستاری عمومي در بهترین  ماموریت : 

 بیماران بستری و پذیرش شده جدید

 فوری :
 دریافت ابالغ و شرح وظایف و دریافت توجیهات از مدیر مناطق بیماران 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و نصب اتیکت شناسایي 

 و بلند مدت برای ارائه خدمات پرستاری بر اساس منابع موجود ارزیابي ظرفیتهای فعلي ،طراحي قابلیتهای فوری 

  ، ارزیابي الویت بیماران ، انجام ترخیص برای مواردی که مشمول ترخیص هستند ، تذکر این نکته که همه پرسنل

 ترخیص بیماران بستری را از طریق واحد ترخیص انجام دهند .

 ای بستری و مدیر مناطق بیماران و مدیر مناطق درمانتوسعه برنامه عملیاتي با همکاری مسئوالن بخش ه 

 درخواست منابع مورد نیاز از مدیر مناطق بیماران 

 تشکیل تم های مراقبت پرستاری از بیماران و درخواست نیرو از مسئول واحد پرسنلي بر اساس نیاز 

 میان مدت :
  واحد نقلیهشناسایي محل انجام خدمات درماني فوری و تاخیری و مطلع کدن پرسنل 

  تماس با ارشد امنیت و حفاظت برای مطلع کردن او از امنیت و جریان تردد در بخشهای بستری ، مطلع کردن مدیر

 مناطق درمان از فعالیتهای جاری

 گزارش تجهیزات و لوازم مورد نیاز به مسئول تدارکات بیمارستان و مطلع کردن مدیر مناطق درمان از این موضوع 

 درازمدت :
 اطمینان از اینکه مستند سازی در تمام بخشها و توسط پرسنل به روز و دقیق انجام شده است . درخواست  حصول

 منشي از مسئول واحد پرسنلي در صورت نیاز

  مطلع نگه داشتن مدیر مناطق درمان و مسئوالن واحد درمان فوری و تاخیری از شرایط ، قابلیت ها و خدمات طراحي

 شده

 مه تصمیمات و فعالیتهای مستند شده در واحد پرستاری و ارسالي یك کپي از آن به مدیرمناطق بازبیني و تصویب ه

 درمان

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر مناطق درمان و

 تامین جانشین و استراحت پرسنل زیرمجموعه

 سایر وظائف مرتبط 

  

  

 ن پست :متصدی ای

 .دهید ارائه  جو حقیقتو یا خانم فروه  ( مدیرمناطق بیماران )                               شما گزارش خود را به آقای/خانم 
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  مسئول واحد پیگیري و اطالعات بیماران -1212 
پیگیری و ردیابي در هر لحظه تا زمان حضور در سیستم درمان ، تهیه اطالعات مربوط به وضعیت و محل بیماران  ماموریت : 

 امداد کمیته – احمر هالل – بهزیستي های برنامه تامین برای الزم اطالعات آوری جمع – برای مالقاتي ها و خانواده ها
  فوری: 
 دریافت ابالغ و شرح وظایف از مدیر مناطق بیماران 

 مطالعه برگه شرح وظایف و بازنگری چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 دریافت آمار از مسئول واحد پرسنلي و واحد پذیرش و منابع دیگر 

 استقرار آنها تعیین یك محل برای پیگیری و هدایت ورود بیماران و تعیین محل 

 اطمینان از ثبت تمامي اطالعات مربوط به بیماران 

 اطمینان از استفاده صحیح از چارت بحران بیمارستان و استقرار سیستم پیگیری و ردیابي بیماران تازه وارد 

 میان مدت :
  منظم آمار اطالعات برگزاری جلسه با مدیر مناطق بیماران و ارشد روابط عمومي و هماهنگي بطور مرتب برای تبادل

 بیماران

 دریافت و غربال درخواستهای اطالعات در مورد هر بیمار خاص 

 دریافت اطالعات الزم و ارسال آن برای درخواست کننده اطالعات 

 بر...  و کامپیوتر اپراتور – تلفنچي – درخواست نیرو از مسئول واحد پرسنلي جهت رابط اطالعات ، اپراتور بي سیم 

 نیاز حسب

 زمدت :درا
 تهیه گزارش و ثبت زمان و محل ارائه خدمات به بیماران 

  همکاری با نماینده دانشگاه علوم پزشکي ، بهزیستي ، هالل احمر ، کمیته امداد ، در خصوص جمع آوری اطالعات

 برای جلب کمك های مردمي

 رد به مسئول واحد حمایت مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موا

 رواني و تامین جانشین و استراحت زیر مجموعه

 سایر وظائف محوله 

  
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه جو حقیقتو یا خانم فروه  (  مدیرمناطق بیماران )                                          شما گزارش خود را به آقای/خانم
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  مدير مناطق درمان -121

سازماندهي ، الویت سازماندهي و هدایت همه اقدامات پزشکي و درماني انجام شده در سراسر بیمارستان ،  ماموریت : 

بندی و ماموریت دهي به پزشکان و کلیه کادر درماني بیمارستان برای رسیدگي به واحدهای درماني و گزارش دهي به فرمانده 

 بحران
 فوری :
 مالقات با رئیس قسمت عملیات و دریافت ابالغ و برگه شرح وظایف 

 مطالعه برگه شرح وظائف و بازنگری چارت پشت آن 

  جلیقه و الصاق ایکت شناسایيپوشیدن 

 تشکیل جلسه با رئیس بخش عملیات و سایر مدیران بخش عملیات برای بررسي وضعیت و راه اندازی برنامه بحران 

 مالقات با مسئول واحد پرسنلي برای تسهیل فراخوان ، جذب و بکارگیری نیروهای درماني و صدور ابالغ کار آنها 

 ریاژ بیماران ، اطمینان از درمان مصدومین بر اساس طبق بندی فرآیند تریاژ ،مدیریت راه اندازی و نظارت بر فرآیند ت

 بخشهای درماني

  نظارت و تسهیل در برنامه ریزی پرسنل پزشکي ،پرستاری و درماني بیمارستان و مشارکت در تقسیم پزشکان در

 بخشها و محلهای درمان اولیه و ثانویه با همکاری مسئول واحد پرستاری

 گزاری جلسه با رئیس بخش عملیات و مسئول واحد پرستاری برای برنامه ریزی و ارزیابي برنامه و نیازهای درماني بر

 بخشهای مختلف بیمارستان

 میان مدت :
  جلسه با فرمانده حادثه برای ارزیابي وضعیت های مرتبط با کادر درماني بیمارستان و برآورد نیازهای آنان و برقراری

 بعدی با فرمانده حادثه در صورت نیاز برنامه جلسات

  ارتباط مستمر با مدیر مناطق بیماران برای مراقبت مشترك و اطمینان از مطلوب از بودن کیفیت و عرضه خدمات

 پزشکي و درماني در تمام واحدهای درماني

 یصتماس با مسئولیت امنیت و حفاظت در خصوص نیازهای امنیتي ، به خصوص در بخشهای تریاژ ،ترخ 

  درازمدت:
  اطمینان از دریافت پشتیباني از فرمانده بحران و رئیس عملیات در خصوص تامین نیروی تخصصي کافي جهت حفظ

 و استمرار خدمات پزشکي و درماني

 مالقات با رئیس بخش عملیات جهت برآورد تخمیني شرایط موجود 

 ارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمایت مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي د

 رواني و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف مرتبط 

 

 

 

 

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه(   رئیس واحد عملیات  )              فروه حقیقت جو        شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره         نبیاء خفر         بیمارستان خاتم االمرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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 ترياژ و پذيرش واحد مسئول -1211 
الویت بندی مصدومین بر اساس شدت جراحات و اطمینان از رسیدن تمام مصدومین به بخش یا واحد درماني  ماموریت : 

 مناسب

 :فوری
  توجیهات از مدیر مناطق درماندریافت ابالغ و شرح وظایف و 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن و پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 برپایي مجوطه تریاژ در مجاورت بخش اورژانس 

 مالقات با مسئول واحد ترابری برای مشخص کردن محل تخلیه آمبوالنس ها 

 افي برای واحد تریاژ ) برانکارد ، ویلچر ، خدمات و .... (اطمینان از تامین پرسنل و تجهیزات حمل و نقل ک 

 ارزیابي سانحه و برآورد نیازهای درماني بخش تریاژ بر اساس ویژگي های حادثه 

 کمك به مدیر مناطق درمان جهت تریاژ بیماران داخل بیمارستان درصورت اعالم وی 

  و درخواست منابع از مدیر مناطق درمانتعیین تیم های تریاژ و طراحي برنامه کاری و وظایف پرسنلي 

 میان مدت :
  تعیین محلي مشخص برای درمان فوری ، درمان تاخیری ،درمان محدود ، اعزام ،ترخیص و نگهداری اجساد با

 هماهنگي مدیران مناطق درمان و بیماران

 یاژ و اطالع رساني منظم تماس با مسئول ایمني و حفاظت به منظور روان سازی ترافیك و تامین امنیت درمحوطه تر

 به مدیر مناطق درمان

 درازمدت :
 اعالم تجهیزات درماني اورژانسي مورد نیاز به مسئول واحد تدارکات و اطالع به مدیر مناطق درمان 

  اطمینان از اینکه چارت های مخصوص بحران و فرم های پذیرش و تریاژ به درستي ) جهت ثبت وضعیت مصدومین

 مي شوند( استفاده و تکمیل 

 درخواست منشي یا متصدی ثبت از مسئول واحد پرسنلي در صورت نیاز 

  مطلع نگه داشتن مدیر مناطق درمان در خصوص وضعیت و تعداد مصدومین حاضر در محوطه تریاژ و تعداد احتمالي

 پذیرش های بعدی

  کپي از آن به مدیر مناطق بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده توسط پرسنل زیر مجموعه و ارسال یك

 درمان

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر مناطق درمان و

 تامین جانشین و استراحت پرسنل زیرمجموعه

 سایر وظایف مرتبط 

 

 

 

  

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه جو حقیقتو یا خانم فروه  ( درمان مناطق مدیر)                                   شما گزارش خود را به آقای/خانم
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 فوري درمان واحد مسئول -1211
به بیماران ارجاع شده از واحد تریاژ ، حصول اطمینان از کافي بودن پرسنل و تدارکات هماهنگي ارائه مراقبت  ماموریت: 

 در واحد درمان ، تسهیل در درمان و تغییر وضعیت بیماران در واحد درمان فوری
 فوری :
 دریافت ابالغ و شرح وظایف از مدیر مناطق درمان 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 و الصاق اتیکت شناسایي پوشیدن جلیقه 

 دریافت توجیهات از مدیر مناطق درمان به همراه سایر مسئوالن واحدهای درماني 

 کمك به سرپرستان واحدهای درماني در استقرار محوطه درمان فوری 

  ارزیابي شرایط ناحیه از نظر پرسنل و تدارکات الزم ، درخواست نیرو و تدارکات از مسئول واحد پرسنلي و مسئول

 تدارکات ، درخواست نیروی درماني کمکي از طریق مدیر مناطق درمان

  کسب اطالعات از مسئول واحد نقلیه در مورد نیاز تعداد بیماران انتقالي برای حصول اطمینان از جابجایي به موقع

 بیماران به داخل و خارج از محوطه

 میان مدت:
 ه از واحد درمان فوریاطمینان از جابجایي سریع و انتقال بیماران درمان شد 

 ارائه گزارش مستمر و مداوم به مدیر مناطق درمان در مورد وضعیت و شرایط 

  درازمدت: 
  بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده توسط پرسنل زیرمجموعه و ارسال یك کپي ار آن به مدیر مناطق

 درمان

 هدایت نیروهای مازاد به مسئول واحد پرسنلي 

 ك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر مناطق درمان و مراقبت و کم

 تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظایف مرتبط 

  
  
  

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه جو حقیقتو یا خانم فروه  (درمان مناطق مدیر)                           شما گزارش خود را به آقای/خانم
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  مسئول واحد درمان تاخیري -1212 

تریاژ مراجعه مي کنند ،حصول اطمینان از کافي بودن پرسنل در هماهنگي ارائه خدمات به بیماراني که از واحد   ماموریت : 

 واحد درمان تاخیری ، تسهیل در درمان و پذیرش بیماران در واحد درمان تاخیری

 فوری:
 دریافت ابالغ و شرح وظایف از مدیر مناطق درمان 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 دریافت توجیهات از مدیر مناطق درمان به همراه سایر مسئوالن واحدهای درماني 

 کمك به مدیر مناطق درمان در استقرار واحد درمان تاخیری 

  ارزیابي شرایط ناحیه از نظر پرسنل و تدارکات الزم ، درخواست نیرو و تدارکات از مسئول واحد پرسنلي و مسئول

 ي کمکي از طریق مدیر مناطق درمانتدارکات ، درخواست نیروی درمان

  کسب اطالعات درست از مسئول واحد نقلیه در مورد تعداد بیماران انتقالي برای حصول اطمینان از جابجایي به

 موقع بیماران به داخل و خارج از محوطه

 میان مدت :
 اطمینان از جابجایي سریع و انتقال مناسب بیماران درمان شده از واحد درمان تاخیری 

 ارائه گزارش مستمر و مداوم به مدیر مناطق درمان در مورد وضعیت و شرایط 

 درازمدت :
  بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده توسط پرسنل زیرمجموعه و ارسال یك کپي ازآن به مدیر مناطق

 درمان

 هدایت نیروهای مازاد به مسئول واحد پرسنلي 

 که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر مناطق درمان و  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني

 تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف مرتبط 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متصدی این پست :

 ه دهید.ارائ  جو حقیقتو یا خانم فروه  (درمان مناطق مدیر)                                          شما گزارش خود را به آقای/خانم
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  (سرپائي) محدود درمان واحد مسئول -1212
که از واحد تریاژ و واحدهای درگر ارجاع  هماهنگي جهت ارائه خدمات درماني محدود و سرپایي به بیماراني ماموریت : 

 داده مي شوند . اطمینان از وجود پرسنل و تجهیزات کافي در این واحد ، تسهیل در ارائه خدمات و ترخیص بیماران

 فوری :
 دریافت ابالغ و شرح وظایف از مدیر مناطق درمان 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

  اتیکت شناسایيپوشیدن جلیقه و الصاق 

 دریافت توجیهات از مدیر مناطق درمان به همراه سایر مسئوالن واحدهای درماني 

 )کمك به مدیر مناطق درمان در ایجاد واحد درمان محدود )سرپائي 

  ارزیابي شرایط ناحیه از نظر پرسنل و تدارکات الزم ، درخواست نیرو و تدارکات از سرپرست برنامه ریزی کارکنان و

 تامین مایحتاج ، درخواست نیروی درماني کمکي از طریق مدیر مناطق درمان سرپرست

 میان مدت :
  کسب اطالعات از سرپرست واحد نقل و انتقال در مورد تعداد بیماران انتقالي برای حصول اطمینان از جابجایي به

 موقع بیماران به داخل و خارج از محوطه

 بیماران درمان شده از واحد درمان محدود اطمینان از جابجایي سریع و انتقال مناسب 

 ارائه گزارش مستمر و مداوم به مدیر مناطق درمان در مورد وضعیت و شرایط 

 درازمدت :
  بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده توسط پرسنل زیرمجموعه و ارسال یك کپي ازآن به مدیر مناطق

 درمان

 سنليهدایت نیروهای مازاد به مسئول واحد پر 

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر مناطق درمان و

 تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف مرتبط 

  
  
  

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه جو حقیقتو یا خانم فروه  (درمان مناطق مدیر)                                           شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شمارهبیمارستان خاتم االنبیاء خفر                               مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  ريوي – مسئول واحد تجهیزات قلبي -1212 

 اورژانس موارد در ریوی – خدمات مناسب برای بیماران قلبياطمینان از ارائه  ماموریت : 

 فوری :
 دریافت ابالغ ، شرح وظایف و توجیهات از مدیر خدمات پاراکلینیك 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 اجرای برنامه عملیاتي زیرمجموعه 

  قدرت ارائه خدمات واحد قلبي ریوی با توجه به موارد زیر:ارزیابي و گزارش توانایي و 

 تجهیزات تنفس مکانیکي 

 دستگاه تجزیه کننده گازهای خون 

 دستگاه الکتروکاردیوگرافي 

 ) اکسیژن،نیتروژن و سایر گازهای پزشکي سانترال و سیار ) مشورت با مسئول ارزیابي و کنترل خسارات 

 درهای گازهای طبياندازه ،تعداد و در دسترس بودن سیلن 

 گزارش شرایط و اطالعات به مدیر خدمات پاراکلینیك 

  تعیین فردی به نام مسئول و تکنسین برای دستگاههای الکتروکاردیوگرافي و ونتیالتور به محوطه درمان فوری برای

 موارد اضطراری

 میان مدت :
 مي توان خارج از مرکز  که مراجعي از یستيل تهیه و ریوی – توجه به امکان درخواست منابع و تجهیزات اضافي قلبي

 آنها را به صورت موقت تهیه کرد.

 درازمدت :
 کنترل مقدار کلیه گازهای طبي 

 مالقات و جلسه منظم با مدیر خدمات پاراکلینیك 

  بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده توسط پرسنل زیرمجموعه و ارسال یك کپي از آن به مدیر خدمات

 پاراکلینیك

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر خدمات پاراکلینیك

 و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف مرتبط 

 

 

 

 
 

 : متصدی این پست

 .دهید ارائه  و یا خانم فروه حقیقت جو (مناطق درمانمدیر )                                       شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره   بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                      مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  پاراكلینیك مديرخدمات -122

پشتیباني پاراکلینیك ، کمك به ارائه مطلوب این خدمات ، کنترل سازماندهي و اداره خدمات تشخیصي و  ماموریت : 

 استفاده و حفاظت از منابع

  فوری:
 دریافت ابالغ ، شرح وظایف و توجیهات از رئیس عملیات 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

  ریوی – ، رادیولوژی ، داروخانه ، تجهیزات قلبيصدور ابالغ مسئوالن واحدهای : آزمایشگاه 

  توزیع فرم های عملکرد مرتبط ، درخواست یك منشي برای مستندسازی فعالیتها در هر واحد از مسئول واحد

 پرسنلي

  توجیه مدیران واحدهای زیر مجموعه ، درخواست یك ارزیابي سریع از قابلیتها و ظرفیتهای خدمات ، منابع انساني

 و تعیین وقت برای جلسه پیگیری و نیازها

 دریافت ، هماهنگي و ارسال درخواستهای پرسنلي و تجهیزاتي به واحدها و افراد مربوطه 

 میان مدت :
 گزارش روتین فعالیتها ، تصمیمات و نیازهای بخش خدمات پاراکلینیکي به رئیس عملیات 

 پیگیری سیر سفارش نیازمندیها و دریافت آنها 

  بازیابي در درون بخش خدمات کمکي در زمان مورد نظرنظارت بر عملیات 

 رئیس به مهم اطالعات انتقال و محیطي های گزارش مورد در پاراکلینیکي واحدهای مسئوالن با مستمر  مالقات 

 عملیات

 درازمدت :
  ملیاتعبازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده توسط پرسنل زیرمجموعه و ارسال یك کپي از آن به رئیس 

 هدایت نیروهای مازاد به سرپرست برنامه ریزی کارکنان 

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر مناطق درمان و

 تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف مرتبط 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه( رئیس واحد عملیات)                فروه حقیقت جو                               خانمشما گزارش خود را به آقای/

 117-54514513   ماره تماسش   بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                       مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  آزمايشگاه واحد مسئول -1221 

تامین خدمات آزمایشگاهي ، خون و فرآورده های خوني در حد مناسب ، الویت بندی و هدایت عملکرد پرسنل  ماموریت : 

 آزمایشگاه
  فوری: 

 دریافت ابالغ ، شرح وظایف و توجیهات از مدیر خدمات پاراکلینیك 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

  شناسایيپوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت 

 لیست برداری و اعالم گروههای خوني موجود )احیاناً خون مازاد نیاز(و گزارش آن به مدیر خدمات پاراکلینیك 

 )... ارزیابي ظرفیت آزمایشگاه برای انجام عملیات هماتولوژی ،بیوشیمي ، بانك خون و 

 مدیر خدمات پاراکلینیك تعیین زمان تقریبي گردش کار و پاسخ دهي و گزارش تواناییها و آمادگي ها به 

 تعیین یك نمونه گیر و یك پیك سیار با وسایل کافي خون گیری جهت اعزام به محوطه های درمان فوری و تاخیری 

 میان مدت :
 درخواست اقالم و تجهیزات مورد نیاز واحد به مسئول واحد تدارکات و پیش بیني نیازهای آینده 

  از مراجعین با هماهنگي سازمان انتقال خونآمادگي برایدریافت احتمالي خون اهدایي 

 معرفي پرسنل مازاد به مسئول واحد پرسنلي 

 اطالع رساني به واحدهای درماني در مورد امکانات آزمایشگاهي موجود 

 ارتباط با مسئول اطالعات و پیگیری بیماران برای اطمینان از رساندن صحیح جواب آزمایشات به مقصد 

 درازمدت :
 منظم با مدیر خدمات پاراکلینیك مالقات و جلسه 

  بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده توسط پرسنل زیرمجموعه و ارسال یك کپي از آن به مدیر خدمات

 پاراکلینیك

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر مناطق درمان و

 ستراحت پرسنل زیر مجموعهتامین جانشین و ا

 سایر وظائف مرتبط 

 

 

  

 

 

 

 

 نبی اهلل صالحی متصدی این پست :

 .دهید ارائه  و یا خانم فروه حقیقت جو (پاراکلینیك خدمات مدیر)                                 شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره                  بیمارستان خاتم االنبیاء خفر          مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 

  
  



25 

 

   راديولوژي واحد مسئول -1221 

 نگهداری تجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری در بهترین وضعیت و اطمینان از ارائه بهترین خدمات ممکن ماموریت :

 فوری :
  وظایف و توجیهات از مدیر خدمات پاراکلینیكدریافت ابالغ ، شرح 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 اجرای برنامه عملیاتي زیرمجموعه 

 : ارزیابي ظرفیت رادیولوژی برای انجام گرافي و سایر عملیات مرتبط از قبیل 

 تعداد واحدهای فعال رادیوگرافي 

 ستگاههای پرتابل فعالتعداد د 

 میزان کلیشه های خام موجود 

 دسترسي به سي تي اسکن و MRI 

 گزارش وضعیت به مدیر خدمات پاراکلینیکي 

 تامین تکنسین و دستگاه پرتابل رادیولوژی برای محوطه های درمان فوری و تاخیری در صورت امکان 

 میان مدت : 
 ئول تدارکات بیمارستان و پیش بیني نیازهای آیندهدرخواست اقالم و تجهیزات مورد نیاز واحد به مس 

 معرفي پرسنل مازاد به مسئول واحد پرسنلي 

 اطالع رساني خدمات رادیولوژی موجود به واحدهای درماني 

 ارتباط با مسئول اطالعات و پیگیری بیماران برای اطمینان از رساندن صحیح جواب گرافي ها به مقصد 

 درازمدت :
  منظم با مدیر خدمات پاراکلینیكمالقات و جلسه 

  بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده توسط پرسنل زیر مجموعه و ارسال یك کپي از آن به مدیر خدمات

 پاراکلینیك

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر خدمات پاراکلینیك

 ن و استراحت پرسنل زیر مجموعهو تامین جانشی

 سایر وظائف مرتبط 

 

 

 

 

 

 آقاي زمانی : متصدی این پست

 .دهید ارائه  و یا خانم فروه حقیقت جو (پاراکلینیك خدمات مدیر)                            شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   ماره تماسش  بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                              مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  داروخانه واحد مسئول -1222 
 اطمینان از موجودی کافي دارو و تجهیزات مرتبط مورد نیاز در حوادث اورژانس و بحران های خاص  : ماموریت  

 : فوری

  توجیهات از مدیر خدمات پاراکلینیكدریافت ابالغ ، شرح وظایف و 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 تعیین مسئول دارویي محوطه درمان های فوری و محوطه درمان های تاخیری در زمان مقتضي 

  لیستلیست کردن بیشترین اقالم و داروهای مورد مصرف بخش ها و تنظیم مکرر این 

 تهیه لیست موادی که ممکن است بنا به درخواست به واحدهای دیگر ارسال شوند و اطالع به مدیر خدمات 

 پاراکلینیك

 میان مدت :
  ارتباط با مسئول تدارکات بیمارستان برای تضمین تهیه مداوم و روان اقالم مورد نیاز داروخانه بیمارستان براساس

 لیست

   
  مدیر خدمات پاراکلینیكمالقات و جلسه منظم با 

  بازبیني و تصویب وقایع و گزارش های ثبت شده توسط پرسنل زیرمجموعه و ارسال یك کپي از آن به مدیر خدمات

 پاراکلینیك

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر خدمات پاراکلینیك

 حت پرسنل زیر مجموعهو تامین جانشین و استرا

 سایر وظائف مرتبط 

  
  
  
  

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 دکتر بهزادي : متصدی این پست

 .دهید ارائه و یا خانم فروه حقیقت جو ( پاراکلینیك خدمات مدیر)                                  شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره  بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                          مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  انساني مديرخدمات -122

 خانواده و پرسنل و بیماران رواني نیازهای و اجتماعي خدمات با که هایي سرویس بر نظارت و  سازماندهي : ماموریت  

 بیماران ترخیص برنامه در ،همکاری باشند مي مرتبط هایشان

 : فوری
 دریافت ابالغ ، شرح وظایف و توجیهات از رئیس عملیات 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 اجرای برنامه عملیاتي زیرمجموعه 

 پشتیباني بستگان و توزیع برگه های شرح  تعیین و توجیه مسئوالن واحدهای پشتیباني کارکنان،حمایت رواني و

 وظایف و جلیقه های شناسایي مربوطه

  توجیه مسئوالن واحدهای درماني در مورد شرایط فعلي و ترسیم برنامه برای زیر مجموعه ها و تعیین زمان جلسه

 بعدی برای هماهنگي

 یامحل بازتواني برپایي مرکز خدمات انساني در نزدیکي محوطه ترخیص یا محل استراحت پرسنل 

 کمك به برپایي محل ترخیص و کمك به پرسنل واحد ترخیص بیماران 

 مشارکت در اجرای پروتکل ترخیص سریع بیماران تحت مدیریت رئیس عملیات 

 همکاری نزدیك با مسئول واحد پرسنلي و مسئول واحد پرستاری 

 میان مدت :
 اسب برای انجام مشاوره روانيکمك به سرپرست واحد حمایت رواني برای تامین یك محل من 

 مالقات منظم با مسئولین واحدها برای دریافت آخرین اخبار و اطالعات و نیازها 

 ارتباط مداوم با رئیس عملیات 

 درازمدت :
 ثبت دائم و منظم عملیات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده 

  گزارش موارد به رئیس عملیات و تامین مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ،

 جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف مرتبط 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 : متصدی این پست

 .دهید ارائه( رئیس واحد عملیات)                     فروه حقیقت جو                          شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   ستما شماره    بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                  مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  كاركنان پشتیباني واحد مسئول -1221
 ماموریت : 

 اطمینان از تامین تدارکات و پشتیباني رواني پرسنل

 فوری:

 از مدیر خدمات انساني دریافت ابالغ ، شرح وظایف و توجیهات 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 .پیش بیني نیازهای پرسنل که تا حد امکان با بحران ایجاد شده مطابقت داشته باشد 

 میان مدت :
  آرامش محیط کار و تهیه گزارش تدارك یك محل مناسب با رفت و آمد کم برای تغذیه و استراحت پرسنل ، تامین

 های خبری مکتوب و منظم برای جلوگیری از شایعات

  تامین غذای کافي و امکانات خواب پرسنل ، تماس با مسئول واحد تغذیه و مسئول واحد پرسنلي برای کمك در این

 خصوص

 ول واحد پرسنلياطات و مسئبط عمومي و مسئول ارتتدارك یك مرکز اطالع رساني پرسنل با کمك ارشد رواب 

  رپرست حمایت رواني و تدارك یك محل مناسب برای مشاوره و تخلیه سبرنامه ریزی برای سرکشي و ارزیابي مکرر

 رواني افراد نیازمند

 درازمدت :
 گزارش منظم به مدیر خدمات انساني 

  در شرایط و موقعیت کمك به پرسنل برای رفع نیازهای پشتیباني و شخصي آنها جهت برقراری آرامش و انجام کار

 مناسب

 ثبت تمامي عملیات و تصمیمات و گزارش به مدیر خدمات انساني 

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر خدمات انساني و

 تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف مرتبط 

  
  
  
  

 : پستمتصدی این 

 .دهید ارائه و یا خانم فروه حقیقت جو( انساني خدمات مدیر)                                           شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   ماره تماسش    بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                         مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  مسئول واحد حمايت رواني -1221 

راه اندازی و هدایت فرآیند ، میهمانان و همراهان ، پرسنل نظر از کافي عاطفي معنوی – حمایت روحي رواني ماموریت : 

 مشاوره و تخلیه رواني آنها

 فوری :
 دریافت ابالغ ، شرح وظایف و توجیهات از مدیر خدمات انساني 

  مرور چارت پشت آنمطالعه برگه شرح وظایف و 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 اجرای برنامه عملیاتي زیرمجموعه 

  تعیین تیم هایي با حضور پرسنل ، روحاني و افراد کارشناس در حمایت رواني و مددکاری اجتماعي برای پرسنلل و

 بیماران ،همراعان و میهمانان

 میان مدت :
 رای مشاوره و تخلیه رواني آنها ، هماهنگي مدیر خدمات انسانيتعیین یك محل مناسب فردی یا جمعي ب 

 برنامه ریزی جهت کارکنان حمایت رواني برای بازدید منظم از خدمات ارائه شده به بیماران و غیربیماران 

 مالقات منظم با تمام اعضای واحدهای زیرمجموعه خدمات انساني 

 ظیم یك بورد اطالعات و اخبار در خصوص:)وضعیت بیمارستان همکاری با مسئول واحد پشتیباني کارکنان برای تن

 (بیمارستان فعالیتهای و بحران  ،وضعیت

 درازمدت :
 نظارت پرسنل واحد حمایت رواني برای ثبت تمامي تماسها 

 برنامه ریزی و اعالم زمان جلسات مشاوره و تخلیه رواني در طول مدت و بعد از وقوع بحران 

 یمات و گزارش به مدیر خدمات انسانيثبت تمامي عملیات و تصم 

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدیر خدمات انساني و

 تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف مرتبط 

  
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

  

 رحيمه موسوي : متصدی این پست

 .دهید ارائه و یا خانم فروه حقیقت جو   (انساني خدمات مدیر)                                    شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره    بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                         مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  بستگانسرپرست واحد مراقبت  -1222 
 راه اندازی و اداره استراحتگاه و تغذیه همراهان بیماران پرسنل و نیروهای داوطلب : ماموریت 

 فوری:

 دریافت ابالغ ، شرح وظایف و توجیهات از مدیر خدمات انساني 

 مطالعه برگه شرح وظایف و مرور چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

  زیرمجموعهاجرای برنامه عملیاتي 

 .تدارك یك محوطه مناسب و تحت مراقبت برای بیماران و مالقاتي های آنها که در انتظار ترخیص هستند 

 میان مدت :
 برقراری یك محوطه پذیرایي از همراهان دور از بخش های درماني 

  ل و دادن یك سا 71درخواست و تحویل گرفتن نیروهای داوطلب از واحد پرسنلي برای مراقبت از بچه ها ی زیر

 کارت شناسایي به آنها تا زمان تحویل به اقوام و انجام یك برنامه آزمایشي طوالني مدت

 نظارت دائمي در خصوص برقراری ایمني و نیازهای پرسنلي مرتبط در تمام بخشها به اندازه دو بیمارستان 

 ثبت تمامي خدمات توسط پرسنل زیر مجموعه 

 ورت لزومتماس با ارشد حفاظت و امنیت در ص 

  تماس با مسئولیت واحد تغذیه و مسئول تدارکات برای ملزومات و غذای مورد نیاز ، اطالع هر مورد الزم به مسئول

 ارزیابي وضعیت و رئیس برنامه ریزی کارکنان

 درازمدت :
 تامین دارو و لوازم مورد نیاز همراهاني که دارو مصرف مي کنند در حد کافي 

  زومل صورت در پاسخگویي  حمایتهای رواني از استراحتگاه و تماس با همراهیان و آمادگيتنظیم بازدید منظم مدیر 

 گزارش مداوم به مدیر خدمات انساني و ثبت تمامي فعالیتها و تصمیمها 

 زیر نلپرس استراحت و جانشین تامین و  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند 

 مجموعه

  وظائف مرتبطسایر 

  
 

 
 

 

 

 : متصدی این پست

 .دهید ارائه و یا خانم فروه حقیقت جو ( انساني خدمات مدیر)                                                شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره         بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                       مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  برنامه ريزي واحد رئیس -12 

 ماموریت: 
تامین اطالعات مربوط به حادثه برای  -بیمارستان بحران برنامه ثبت و توزیع - اساسي های داده و اطالعات توزیع از اطمینان   

  بیمارستاني پاسخ برنامه وجود از اطمینان – تمامي پرسنل بیمارستان

 فوری:
 دریافت دستورات و توجیهات از فرمانده بحران 

 مطالعه برگه شرح وظایف و بازنگری چارت 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 جذب یك کارمند جهت ثبت مدارك از سرپرست برنامه ریزی کارکنان 

 اری( و توزیع شرح تعیین مسئوالن واحد بررسي وضعیت و پرسنلي )برنامه ریزی کارکنان پزشکي،پرستاری،اد

 وظایف و جلیقه شناسایي هر یك

 توجیه مسئولین واحدها بعد از جلسه با فرماندهان بحران 

 تعیین یك مرکز اطالعات برنامه ریزی 

 ثه فعلي و تکثیر و توزیع آن بین فرمانده و مسئولین قسمتهاحاد ویژه بحران برنامه یك  اطمینان از تنظیم و ثبت 

  برنامه قسمت سرپرستان تمامي از حادثه شروع از بعد  ساعت 48و  44و  8و  4عملیاتي درخواست برنامه دقیق 

 ( نماید تنظیم ضرورت حسب بر را ها پروژه دریافت زمان) ریزی

  دستور به سرپرستان واحدهای زیرمجموعه برای ثبت مداوم و به لحظه کردن گزارشات بحران برای استفاده در

 سند در ارزیابي بعد از حادثه و کمك به بازسازیتصمیم گیریها و به عنوان 

 میان مدت :
 آن توزیع و بیمارستان بحران برنامه کردن لحظه به در استمرار – دریافت گزارشات حسب مورد 

  برگزاری جلسات برنامه ریزی با شرکت تمام رؤسای قسمتهای مختلف و فرمانده حادثه برای به روز کردن مدام

 برنامه بحران

 درازمدت :
 دریافت مداوم گزارش فعالیتها از مسئوالن قسمتها و مسئوالن واحد برنامه ریزی با فواصل مناسب 

 اطمینان از اینکه تمامي درخواستها در حال ثبت و ارجاع و اقدام از طریق مسئول مرتبط هستند 

 وارد به سرپرست واحد حمایت مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ،گزارش م

 رواني و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیرمجموعه

 سایر وظائف محوله 

  
  

 علی اصغر فرد متصدی این پست :

 ارائه دهید. و یا خانم صغری محتشمي )جانشین فرمانده حادثه(( حادثهده فرمان) دکتر آراد شما گزارش خود را به آقای

 117-54514513   تماس شماره      ستان خاتم االنبیاء خفر       بیمارمرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  فناوري اطالعاتمسئول واحد  -121 
 هایاری و محافظت از عملکرد کامپیوترنگهد – وضعیت پایش – بیمارستان داخلي اطالعات شبکه تجهیز   ماموریت : 

 بیمارستان

 فوری:
 دریافت دستورات و توجیهات از رئیس برنامه ریزی 

 مطالعه برگه شرح وظائف و بازنگری چارت بحران 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 دریافت گزارش وضعیت شبکه کامپیوتر بیمارستان 

 ثبت تصمیم ها و کارها و کشیکها در E.O.C 

 تعیین یك بورد تعیین وضعیت در E.O.C بورد این ماندن لحظه به از اطمینان و ثبت مسئول نفر یك با همراه 

 یادداشتها و سیم بي – تعیین یك نفر منشي برای سرپرست ارتباطات برای ثبت پیامهای تلفني 

 میان مدت :
  اطمینان از وجود تعدادکافي منشي برای ثبت تصمیم ها و کارها در همه واحدها و قسمتها و هماهنگي پرسنل با

 برنامه ریزی کارکنانسرپرست 

 نظارت بر بازیافت و نگهداری تمامي اطالعات کامپیوتر اصلي و شبکه کامپیوتری بیمارستان 

 ني پشتیبا سرپرست – ساعت یکبار با کمك مسئول روابط عمومي 4-4تهیه یك خبرنامه بحران برای پرسنل هر

 کارکنان و سرپرست برنامه ریزی کارکنان

 هاالعات پزشکي ثبت شده در کامپیوترهدر رفتن اط تضمین امنیت و جلوگیری از 

 درازمدت :
  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمایت

 رواني و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیرمجموعه

 سایر وظائف محوله 

  
 

 

 

  

 ورزندهآقاي احمدرضا   متصدی این پست :

 .دهید ارائه( ریزی برنامه رئیس)                                               علي اصغر فرد       شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره            بیمارستان خاتم االنبیاء خفر          مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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 (كاركنانو حضور و غیاب  مسئول واحد پرسنلي ) برنامه ريزي -121 

 ماموریت : 

 وهاینیر کافي تعداد تامین بخشها انساني نیازهای تامین و درخواستها دریافت – گردآوری ثبت نام داوطلبین در یك مرکز

پرسنل،کنترل و گزارش دهي مسئول مستند سازی ساعت کاری  - پرسنل روحیه حفظ در مشارکت – غیرپزشکي و پزشکي

 از ساعات کاری و کار داوطلبانه به طور منظم

 فوری :
 دریافت دستورات و توجیهات از رئیس برنامه ریزی 

 باز خواني برگه شرح وظایف و چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 برپایي مرکزی برای نیروهای انساني موجود و گزارش وضعیت به E.O.C 

 ست برداری نیروهای موجود شامل : پرسنل پزشکي ) با کمك مدیر کارکنان پزشکي ( ، پرستاران ) بخش لی

 اتاق – های پزشکي مرتبط با مراقبت از بیماران ) هوشبری نمراقبتهای ویژه ،مراقبتهای عمومي و .... (و تکنسی

 ، تعمیرات ، مهندسي) غیرپزشکي پرسنل و... (  و رادیولوژی ، آندوسکوپي)  تشخیصي واحدهای و....( و عمل

 داوطلبین و غیره ( ، مالي ، تغذیه ، محیط بهداشت ، نگهداری

 کمك گرفتن از مسئول حفاظت و امنیت برای شناسایي و انتخاب داوطلبین 

  مالقات با سرپرست برنامه ریزی کارکنان پرستاری ، سرپرست برنامه ریزی کارکنان پزشکي و رئیس برنامه ریزی

 رای هماهنگي و تامین نیاز به نیروی انسانيب

 واحدها همه در پرسنل داوطلبانه و موظف کار ساعت ثبت از اطمینان حصول 

  واحدها و بخشها مسئولین یا رؤسا وسیله به اضطراری حوادث در بندی زمان فرمهای از استفاده تصدیق و تایید 

 میان مدت :
  داوطلباننگهداری مشخصات و آمارهای ثبت نام 

 کمك به مسئول واحد بررسي وضعیت برای تهیه گزارش آماری از جمعیت بیمارستان در فواصل زماني مشخص 

  تدارك یك مرکز پیام در محوطه مدیریت نیروی انساني با همکاری سرپرست واحد پشتیباني کنارکنان و مسئول

 واحد بررسي وضعیت

 فرمهای زماني بندی جدول و ثبت برای واحدها همه از اورژانس حوادث در بندی زمان فرمهای همه آوری جمع 

 . است شده تهیه مالي رئیس وسیله به که معین یا مشخص

 ساعت یك بار 8واحد مالي هر  مسئول به شده بندی زمان فرمهای ارسال 

 درازمدت :
 گزارش مکرر به رئیس برنامه ریزی در مورد تعداد و تنوع نیروهای موجود 

  استراحتگاه و تغذیه نیروها با هماهنگي مسئول واحد پشتیباني کارکنان و مسئول تغذیه بیمارستانتدارك 

 ثبت مداوم تصمیمات و کارهای انجام شده 

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمایت

 پرسنل زیر مجموعهرواني و تامین جانشین و استراحت 

 بحران طول در پرسنل کاری ساعات کل بندی جمع و تهیه 

 سایر وظائف محوله 

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه(  رئیس واحد برنامه ریزی)                              علي اصغر فرد                    شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره              بیمارستان خاتم االنبیاء خفر          مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  رئیس پشتیباني -12

سازماندهي و هدایت عملیاتي که همراه است با تداوم و بقای فیزیکي محیط و میزان کافي غذا ، اسکان و  ماموریت : 

 برای حمایت از اهداف پزشکيتجهیزات و امکانات 

 فوری :
 دریافت دستورات ، شرح وظایف و جلیقه های شناسایي و فرمهای مخصوص از فرمانده بحران 

 بازبیني شرح وظایف و چارت پشت آنها 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 دریافت توجیهات از فرمانده بحران 

  ارتباطات ، بهداشت ،ارزیابي و کنترل آسیب ،نقلیه )ترابری( تعیین مسئول قسمتهای مختلف تدرکات ، تسهیالت ،

 و تامین غذا)تغذیه (

 توجیه مسئوالن قسمتها در مورد وضعیت جدید، یادآوری برنامه بحران و تعیین زمان توجیه برنامه 

 برقراری دفتر پشتیباني در نزدیکي E.O.C 

 یابي و کنترل آسیبهمراهي در ارزیابي خسارات با فرمانده و مسئول واحد ارز 

 میان مدت :
 گزارش و وضعیت حفظ – دریافت اطالعات جدید از سرپرستاران بخشها Site – Stat (وضعیت – موقعیت )به 

 مسئولین

 ارتباط مداوم با فرمانده بحران 

 تهیه لوازم مورد نیاز با کمك رئیس مالي ، مسئول روابط عمومي و سرپرست ارتباطات 

 درازمدت :
  اطمینان از اینکه کپي تمام ارتباطات به سرپرست ارتباطات رسیده باشد .حصول 

 ثبت مستمر تمام تسهیالت و اقدامات 

  مراقبت تمامي کادر و داوطلبین و بیماران در مورد عالئم استرس و رفتار نامناسب و گزارش این موارد به سرپرست

 ی پرسنل زیرمجموعهواحد حمایت رواني و تنظیم برنامه استراحت و جانشیني برا

 سایر وظائف محوله 

  
  

 آقاي هادي زاهدي نيا متصدی این پست :

 ارائه دهید. و یا خانم صغری محتشمي )جانشین فرمانده حادثه(( حادثهده فرمان) دکتر آراد شما گزارش خود را به آقای

 117-54514513   تماس شماره       بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                                      مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  مسئــــول ارزيابي و كنترل خسارات -121 

تهیه اطالعات الزم در مورد وضعیت عملکرد تاسیسات به منظور تصمیم گیری یا تعیین خط مشي شامل   ماموریت : 

 يشناسای – محیط دائمي کنترل و وضعیت بهترین در تاسیسات نگهداری – جزئي یا کامل تخلیه نیازبرای مورد اطالعات 

 تهایفعالی و نجات و جستجو عملیات هدایت و حریق اطفاء مدیریت – نیاز صورت در پرسنل و بیماران انتقال برای امن محلهای

 خسارات کاهش
 فوری :
  پشتیباني قسمت رئیس از بیمارستان تاسیسات وضعیت گزارش فرم و ،توجیهات وظایف ،شرح ابالغ دریافت 

 بازخواني شرح وظایف و چارت پشت آنها و پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 ي برای دریافت و شروع برنامه بحران و ارائه گزارش اولیه در مورد وضعیت فعلي تاسیساتمالقات با رئیس پشتیبان 

  دقیقه 5تعیین تیم هایي برای کنترل تمام قسمتهای تاسیسات بیمارستان و گزارش بازدیدشان در 

 شناسایي خطرات ) مثل آتش سوزی ( و تعیین مسئول کنترل و حذف آنها 

  خسارات و انعکاس سریع آن به فرمانده و رئیس قسمت پشتیباني و پیگیری دستوراتدریافت گزارشات ارزیابي و 

 اعالم مناطق ناامن به مسئول حفاظت و امنیت و گزارش سایر مشکالت امنیتي 

 از نجات و جستجو تیم وسایل بسته دریافت – تعیین تیم های نجات مجروحین و رساندن آنها به محوطه تریاژ 

 سرپرست تامین مایحتاج بیمارستان

 .شناسایي محل هایي که عملیات فوری برای تعمیر تجهیزات حیاتي در آنجا انجام مي شوند 

 میان مدت :
 آمادگي برای تخلیه احتمالي و اسکان جدید سرویس های پزشکي در بیرون از ساختمانهای موجود 

 دریافت مداوم گزارشات مسئول سیستم بهداشت 

 ای خرید خدمت سرویس های مهندسيآمادگي بر 

 تهیه و ارسال گزارشهای ارزیابي و بازرسي مجدد در صورت نیاز 

 دراز مدت :
 تعیین پرسنل برای انجام تعمیرات 

 مذاکره مکرر با مسئول تاسیسات برای ارزیابي خسارات و تعمیرات 

 انتقال درخواستها به تامین کننده ها بعد از تایید رئیس قسمت پشتیباني 

 بت مستمر تمام تصمیمات و اقدامات ) در صورت لزوم با کمك یك کارمند اداری (ث 

  مراقبت از تمامي کادر و داوطلبین و بیماران در مورد عالئم استرس و رفتار نامناسب و گزارش این موارد به سرپرست

 پشتیباني رواني و تنظیم برنامه استراحت و جانشیني برای پرسنل زیر مجموعه

  وظائف محولهسایر 

  
 متصدی این پست :

 .دهید ارائه( پشتیباني رئیس)               آقاي هادي زاهدي نيا                   خانمشما گزارش خود را به آقای/

 117-54514513   تماس شماره       بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                                      مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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   مسئول سیستم بهداشت -121

 در زائد مواد انهدام برای روشي کردن وضع  ارزیابي و کنترل سیستم بهداشتي موجود و وضعیت فاضالب و  ماموریت : 

 ضرورت صورت
 فوری :
 دریافت دستورات و توجیهات از رئیس واحد پشتیباني 

  آنهابازبیني شرح وظایف و چارت پشت 

 پوشیدن جلیقه و اتصاق اتیکت شناسایي 

 هماهنگي بازرسي سیستم دفع فاضالب بامسئول تاسیسات بیمارستان 

 ارزیابي مناطق تجمع مواد خطرناك برای حصول اطمینان از توانایي ابراز اندازه گیری آلودگي 

 زیابي و کنترل خساراتکنترل خطرات ناشي از تراوشات و آلودگي با کمك ارشد حفاظت و امنیت و مسئول ار 

 گزارش همه یافته ها و عملیات به رئیس واحد پشتیباني و مستند کردن همه مشاهدات و فعالیتها 

 میان مدت :
 در صورت نیاز به کار بستن برنامه جمع آوری و انهدام مواد زائد 

  انهدام مواد زائد مطلع هستندحصول اطمینان از اینکه تمامي بخشهای بیمارستان از کاربرد برنامه جمع آوری و 

 قرار دادن توالت های سیار در مناطق در دسترس و دور از مراکز ارائه مراقبت و تهیه غذا 

 حصول اطمینان از وجود تعداد کافي روشویي نزدیك مراکز ارائه مراقبت و تهیه غذا و مجاور توالتهای سیار 

  ضرورت داردمطلع کردن پرسنل کنترل عفونت از عملیات در جایي که 

 درازمدت:
 کنترل سطوح تدارکات ، تجهیزات و نیازهای مربوط به عملیات بهداشتي 

 توجیه مستدل رئیس واحد پشتیباني در مورد شرایط حاضر ، اقدامات بهداشتي روتین و اعالم نیازمندیها از قبل 

 کسب نیرو ی حمایتي از سرپرست برنامه ریزی کارکنان در صورت نیاز 

 به هر یك از پرسنلي که عالئمي از استرس و خستگي دارند و گزارش به مسئول واحد حمایت رواني  مراقبت و کمك

 و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف محوله 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 آقاي احمد رضا بزرگ زاده متصدی این پست :

 .دهید ارائه( پشتیباني رئیس)        هادي زاهدي نيا آقاي                           خانمشما گزارش خود را به آقای/

 117-54514513   تماس شماره       بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                                      مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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   مسئول واحد ارتباطات -122

 شده مستند و مطمئن ارتباطات برقراری از اطمینان – ارتباطات داخلي و خارجيسازماندهي و هماهنگي  ماموریت :

 فوری :
 دریافت دستورات و توجیهات از رئیس واحد پشتیباني 

 بازبیني برگه شرح وظایف و چارت پشت آنها  

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 برقراری یك مرکز ارتباطات در مجاورت E.O.C 

 پرسنل رابط اختصاص داده شده به بخشها )بیسیم ها یا پیجرهایي که در ساختمان کار گذاشته  درخواست پاسخ از

 شده است(

 ارزیابي شرایط فعلي سیستم تلفني داخلي و خارجي و گزارش به رئیس قسمت پشتیباني 

 ت وجود(در تعیین گروهي از افراد به عنوان پیك و اطمینان از بکارگیری رادیوهای دوسویه یا بي سیم)در صور

 مناطق از پیش تعیین شده

 ده از فرمهای پیام از قبل طراحي شده برای مستند کردن همه ارتباطات و تعلیم همه دستیاران برای انجام ااستف

 روش یکسان

 )ایجاد تماس )ارتباط( با مسئول مربوطه)رئیس قسمت پشتیباني 

 عهدریافت و نگهداری همه مستندات مربوط به ارتباطات داخل مجمو 

  کنترل و مستند کردن همه ارتباطات ارسال شده و دریافت شده از طریق شبکه ارتباطي اورژانسي داخل بیمارستاني

 یا سایر ارتباطات خارجي

 میان مدت:
  استقرار مکانیزمي برای آماده باش تیم کد اورژانس و آتش نشاني برای واکنش به موارد اورژانس مانند ایست

 قلبي،آتش سوزی و ....

 دراز مدت:
  مراقبت و کمك به هر یك از پرسنل داوطلب و بیماراني که عالئم استرس یا خستگي دارند. گزارش موارد به

 سرپرست واحد حمایت رواني و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف محوله 

  
  

 

 

 

 

 

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه( پشتیباني رئیس)        آقاي هادي زاهدي نيا                           خانمشما گزارش خود را به آقای/

 117-54514513   تماس شماره            اتم االنبیاء خفر              بیمارستان خمرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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   ترابري واحد مسئول -122 

هماهنگي جهت انتقال بیماران اورژانس ، سرپایي و بستری با رعایت اولویت انتقال ،هماهنگي سازماندهي و  :ماموریت  

 جهت نقل و انتقال پرسنل و منابع

 :فوری 
 دریافت دستورات و توجیهات از رئیس واحد پشتیباني 

 آن پشت چارت بازنگری و  مطالعه برگه شرح وظایف 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 نیاز ها برای انتقال بیماران،پرسنل و مواد و لوازم مورد نیاز،درخواست بیمار بر از رئیس برنامه ریزی کارکنان  ارزیابي

 برای کمك در جمع آوری وسایل و انتقال بیماران

 استقرار در منطقه مجاور محل تریاژ یا بیمارستان سیار با هماهنگي سرپرست تریاژ 

 نکارد،ویلچر و تخت تا شو در نزدیکي بیمارستان سیار و محل تریاژت بیمار ،براتخ مانند  تجمع وسایل 

 بیمارانل قاتجهیز آمبوالنس به لوازم مورد نیاز جهت انت                                       

 :مدت میان
 تماس با مسئول حفاظت و امنیت در جهت حفظ ایمني بخشهای مستقر شده 

 داخل و خارج بیمارستان تسهیل در انتقال و ارسال منابع به 

 تدارك آمبوالنس یا هر وسیله دیگر برای انتقال بیماران مرخص شده 

 شناسایي مراکز انتقال برای موارد تصادفي و بیماراني که قادر به راه رفتن هستند 

 دراز مدت:
 ثبت ماموریت های )انتقاالت( انجام شده در بخش تریاژ،ترخیص و تدارکات 

 سمت پشتیباني از شرایط موجودمطلع نگهداشتن رئیس ق 

 کارکنان ریزی برنامه  معرفي پرسنل غیر ضروری به سرپرست 

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند.گزارش موارد به سرپرست واحد حمایت

 رواني و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف محوله 

 

 

 
  

 این پست :متصدی 

 .دهید ارائه( پشتیباني رئیس)        آقاي هادي زاهدي نيا                           خانمشما گزارش خود را به آقای/

 117-54514513   تماس شماره     بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                 مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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 واحد تداركات و تامین مايحتاج بیمارستانمسئول  -122 

 بیمارستان پزشکي غیر و پزشکي تجهیزات توزیع و تهیه ساماندهي  :ماموریت    

 :فوری 
 دریافت دستورات و توجیهات از رئیس واحد پشتیباني 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 ،ارتباط با رئیس واحد پشتیبانيEOC عملیاتي شرایط در مالي رئیس و 

  ارسال کارتهای از پیش طراحي شده به واحدهای تریاژ،درمان فوری،درمان با تاخیر و درمان سطحي در زماني که

 این واحدها مستقر شدند جهت فهرست برداری از اقالم مورد نیاز

 واگذاری بسته های تجهیزاتي به تیم های امداد و نجات معرفي شده توسط رئیس واحد پشتیباني 

 ی و هماهنگي در توزیع تجهیزات و تدارکات پزشکي ضروری)تجهیزات و عملیات احیا(جمع آور 

  فهرست برداری از نیازهای تجهیزاتي و پشتیباني کلیه بخشها و واحدهای درگیر بیمارستان و تامین آنها در اسرع

 وقت با هماهنگي رئیس مالي

 دراز مدت:
  هماهنگي مسئولین واحدهاتعیین نیازها و تدارکات تجهیزاتي اضافي با 

 درخواست این نیازها از طریق رئیس قسمت پشتیباني،درخواست کمك از رئیس مالي 

  تعیین نیازهای داروئي پیش بیني شده با کمك مسئول واحد داروخانه و تجهیزات بیمارستان برای تعیین و

 درخواست لوازم و تجهیزات اضطراری

 فظ منابعهماهنگي با ارشد حفاظت و امنیت برای ح 

 ،گزارش موارد به مسئول واحد حمایت  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس و یا خستگي دارند

 رواني و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظائف محوله 

  
  
  

 متصدی این پست :

 .دهید ارائه( پشتیباني رئیس)        هادي زاهدي نياآقاي                            خانمشما گزارش خود را به آقای/

 117-54514513   تماس شماره        بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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  مسئول واحد تغذيه -122 

 یا نشده بیني پیش مراحل طي در بندی جیره و مصرف برای آب و غذایي مواد ذخیره بر نظارت و هماهنگي   ماموریت:   

 کمبود
 :فوری 

 دریافت دستورات و توجیهات از رئیس واحد پشتیباني 

 بازبیني برگه شرح وظایف و چارت پشت آنها 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 مالقات با پرسنل خدمات تغذیه ای و توجیه آنها 

  ذخیره غذایي فعلي میتوان تهیه کردتخمین میزان غذایي که با 

 انجام جیره بندی در صورتي که شرایط مي طلبد 

 فهرست برداری از ذخیره آب موجود و تخمین زماني برای مواقعي که جیره بندی آب ضروری خواهد بود 

 آب آشامیدني به رئیس پشتیباني و غذا ذخیره و موجودی از  فهرست و  ارائه گزارش 

 میان مدت:
  با مسئول واحد پشتیباني کارکنان و رئیس برنامه ریزی برای تعیین مکاني جهت صرف غذا و رفع خستگي مالقات

 پرسنل

 حفاظت از موجودی آب و مواد غذایي به کمك ارشد حفاظت و امنیت 

  ارائه لیستي از نیازهای پیش بیني شده از آب و مواد غذایي به رئیس پشتیباني،درخواست باید بر اساس اطالعات

 شرایط کنوني با در نظر گرفتن حوادث اورژانسي و نیازهای پیش بیني شده برای بیماران،پرسنل و همراهان باشد.

 دراز مدت:
  مالقات با مدیر ارزیابي و کنترل خسارات و رئیس پشتیباني برای به روز نگه داشتن اطالعات در مورد شرایط کنوني

 و منابع غذائي و آب موجود

  حمایت واحد مسئول به موارد گزارش.دارند خستگي یا استرس  پرسنل و داوطلباني که عالئممراقبت و کمك به 

 مجموعه زیر پرسنل استراحت و جانشین تامین و رواني

 سایر وظائف محوله 

  
 

 

  

 خانم صدیقه مرادي متصدی این پست :

 .دهید ارائه( پشتیباني رئیس)        نيا آقاي هادي زاهدي                           خانمشما گزارش خود را به آقای/

 117-54514513   تماس شماره                   بیمارستان خاتم االنبیاء خفر      مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 
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 اداري – مالي رئیس -12

تامین تجهیزات و خدمات ضروری برای انجام کنترل ، استفاده و بهره برداری از دارایي های مالي ، نظارت بر  ماموریت :

 ماموریت درماني بیمارستان ، نظارت بر اسناد مربوط به هزینه های حوادث اورژانس

 فوری :
 تعیین قرار مالقات با فرمانده بحران ، دریافت شرح وظایف و توجیه از فرمانده بحران 

 مطالعه شرح وظائف 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 مالقات با مسئوالن واحدهای حضور و غیاب ، کارپردازی و مالي و توزیع فرمهای شرح وظائف مربوط به آنها 

 مذاکره با رؤسای پشتیباني ، برنامه ریزی و عملیات ، بعد از مالقات با فرمانده بحران 

 کمك به توسعه و پیشبرد برنامه عملیاتي 

 ن از کافي بودن پرسنل ثبت و مستندسازیایجاد مرکزی برای عملیات مالي ، حصول اطمینا 

 میان مدت :
  ساعت  8ایجاد شرایطي برای گزارش دهي در مورد هزینه های مربوط به بحران بطور روزانه که این اطالعات هر

 بوسیله مسئول واحد مالي ارائه مي شود . ) هزینه های مربوط به پرسنل ، تجهیزات و غیره (

  بحران به صورت مناسب و گزارش موارد و شرایط مالي به مسئول مربوطهدریافت توجیهات از فرمانده 

  برگزاری جلسات برنامه ریزی با مسئولین واحدهای زیرمجموعه مالي و اداری برایبحث در مورد به روز کردن برنامه

 عملیاتي بخش و هزینه های تخصیص یافته

 درازمدت :
 ي و تجهیزاتي به موقع وصول و بررسي شده است .حصول اطمینان از اینکه تمام درخواست های پرسنل 

 مایتح واحد  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست 

 زیرمجموعه پرسنل استراحت و جانشین تامین و رواني

 سایر وظائف مرتبط 

 

 

 

 

  

 محمد صادقی  متصدی این پست :

 .دهید ارائه( فرمانده حادثه )      دکتر آراد آقایشما گزارش خود را به 
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 مسئول واحد خريد -121 
 ها و قراردادهامسئول اداره درآمدها و هزینه  ماموریت : 

 فوری :

 تعیین وقت مالقات با رئیس مالي و دریافت ابالغ و برگه شرح وظایف 

 مطالعه برگه شرح وظایف و بازنگری چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 دریاف توجیه از رئیس بخش مالي ، کمك به توسعه برنامه عملیاتي 

  قراردادها به ویژه موارد اضطراری و نیز خریدها بر اساس مصوبات و قوانین شرایط تعیین حساب جداگانه برای همه

 اضطرار

 برقراری ارتباط مستمر با سرپرست واحد تامین مایحتاج بیمارستان 

 کسب اجازه برای انجام خریدها رئیس بخش مالي یا نماینده تام االختیار او 

 میان مدت :
  ساعت یکبار 8مسئول هزینه ها هر ارسال خالصه گزارش عملکرد مالي به 

 درازمدت :
 .تهیه گزارش کامل تمامي قراردادها یي که از زمان اعالم وضعیت بحران منعقد شده اند 

  مراقبت و کمك به پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمایت

 زیر مجموعهرواني و تامین جانشین و استراحت پرسنل 

 سایر وظایف مرتبط 

 

 

 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          آقاي امين کریميار متصدی این پست :

 .دهید ارائه( ماليواحد اداری  رئیس)     آقاي محمد صادقی                شما گزارش خود را به آقای/خانم
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  مالي هاي هزينه واحد مسئول -121 
 مسئول تهیه اطالعات هزینه ای برای پرداخت ها با هزینه موارد اضطراری ، نگهداری اسناد دقیق هزینه ها  ماموریت :

 فوری :
  مالي و دریافت ابالغ و برگه شرح وظایفتعیین وقت مالقات با رئیس بخش 

 مطالعه برگه شرح وظایف و بازنگری چارت پشت آن 

 پوشیدن جلیقه و الصاق اتیکت شناسایي 

 دریافت توجیهات از رئیس بخش مالي ، کمك به توسعه برنامه عملیاتي 

  برنامه ای برای گزارش مالقات با رئیس مالي ، مسئول واحد حضور و غیاب و مسئول واحد کارپردازی جهت تنظیم

 دهي روتین

 میان مدت :
 تهیه فرم گزارش روزانه برای ارسال آن به واحدهای مالي هر هشت ساعت یکبار 

 مطلع کردن همه رؤسا و مسئولین واحدها از اطالعات هزینه ای مربوط 

 درازمدت :
 تهیه یك خالصه از همه هزینه های ایجاد شده در مدت اضطراری 

  پرسنل و داوطلباني که عالئم استرس یا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمایت مراقبت و کمك به

 رواني و تامین جانشین و استراحت پرسنل زیر مجموعه

 سایر وظایف مرتبط 

  

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خانم رضائيان متصدی این پست :

 .دهید ارائه( ماليواحد اداری  رئیس)محمد صادقی  آقاي        شما گزارش خود را به آقای/خانم

 117-54514513   تماس شماره   بیمارستان خاتم االنبیاء خفر                            مرکز فرماندهي و هدایت عملیات بحران 

  
  


