
 واحد مهندسی پزشکی

 هذیشیت ٍ سبصهبًذّی

  استشاتژیهءثشًبهِ (1

  . استشاتژیه ثیوبسستبى دس ایي ٍاحذ دس دستشس استءًسخِ ای اص ثشًبهِ (1-1

 

 . لبثل سؤیت، ًػت ضذُ است دس ٍاحذ هٌْذسی پضضىی، ًسخِ ای خَاًب ٍ لبة ضذُ اص سسبلت ثیوبسستبى، دس هحلی هٌبست ٍ (  1-2

  

 .، اص سسبلت ثیوبسستبى ٍ ًمص ایي ٍاحذ دس ساستبی دستیبثی ثِ اّذاف استشاتژیه آى اعالع داسًذهٌْذسی پضضىیتوبم وبسوٌبى ٍاحذ (    1-3

 

 هسئَل ٍاحذ (2

 

 :مدرک تحصیلی (2-1

 

 :سابقه کار (2-2

 

 هذیشیت ٍ تَاًوٌذسبصی هٌبثغ اًسبًی

  (الىتشًٍیه/وبغزی ) پشسٌلی ءپشًٍذُ (3

 

ّش یه اص وبسوٌبى ٍاحذ هٌْذسی پضضىی، حذالل  ضبهل هَاسد ریل ثَدُ ٍ یه ًسخِ اصآى دس (الىتشًٍیه/وبغزی ) پشسٌلی ءپشًٍذُ    (3-1

 : دستشس هسئَل ٍاحذ است



 

ضبهل تلفي ٍ آدسس فشد ٍ خَیطبًٍذاى یب دٍستبًی وِ دس غَست لضٍم، اص )ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، جضئیبت توبس  (3-1-1

 ٍ سوت سبصهبًی (عشیك آًْب ثتَاى ثب ٍی توبس گشفت

 

 ضشح ٍظبیف ضغلی اهضب ضذُ تَسظ فشد  (3-1-2

 

اهضب ، هجبحج ایوٌی ٍ سالهت ضغلی ٍ ثْذاضت هحیظ  تَجیْی ثذٍ ٍسٍدءچه لیست ّبی گزساًذى دٍسُ (3-1-3

 ضذُ تَسظ فشد

 

 وپی  آخشیي هذسن تحػیلی (3-1-4

 

 وپی هذاسن دٍسُ ّبی آهَصضی عی ضذُ (3-1-5

  

 هستٌذات هشثَط ثِ آصهَى ّبی اٍلیِ ٍ دٍسُ ای تَاًوٌذی وبسوٌبى ثِ هٌظَس اًجبم هسئَلیت ّبی هحَلِ (3-1-6

 

 هستٌذات هشثَط ثِ آصهَى ّبی دٍسُ ای اسصیبثی حشفِ ای ٍ غیش حشفِ ای وبسوٌبى (3-1-7

 

 هستٌذات هشثَط ثِ سٌَات خذهت ثِ تفىیه هحل خذهت  (3-1-8

 

 لیست وبسوٌبى (4

 

دس ٍاحذ هٌْذسی پضضىی، لیستی اص توبم وبسوٌبى ضبهل هَاسد ریل دس توبهی سبػبت ضجبًِ سٍص، دسدستشس ٍ حذالل ضبهل هَاسد ریل     (4-1

 : است



 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی (4-1-1

 

 سوت سبصهبًی  (4-1-2

 

ضبهل تلفي ٍ آدسس فشد ٍ خَیطبًٍذاى یب دٍستبًی وِ دس غَست لضٍم، اص عشیك آًْب ثتَاى ثب ٍی توبس )جضئیبت توبس  (4-1-3

 .(گشفت

 

 .  ٍاحذ هٌْذسی پضضىی، ٍجَد داسدء ًَثت وبسی هبّبًِءیه جذٍل  هىتَة اص  اسبهی ٍ سوت افشاد جْت ثشًبهِ     (4-2

 

 . هستٌذات ًطبى هی دٌّذ وِ تؼذاد ٍ چیٌص ًیشٍی اًسبًی،  فضب ّبی فیضیىی هشثَعِ هتٌبست ثب حجن وبس است     (4-3

 

ًیض، هَاسد ثبال دسدستشس ( ثشٍى سپبسی)دسهَاسدی وِ ثیوبسستبى اص پیوبًىبساى خبسجی ثشای ٍاحذ هٌْذسی پضضىی استفبدُ هی وٌذ      (4-4

 . ّستٌذ

 

  تَجیْی ثذٍ ٍسٍدءدٍسُ (5

 

ثشای آضٌب سبصی پشسٌل جذیذ ثب ضشایظ ػوَهی ثیوبسستبى ٍ ٍیژگی ّب ٍ   تَجیْیءهجوَػِ/دس ٍاحذ هٌْذسی پضضىی، یه  وتبثچِ (    5-1

: ًىبت اختػبغی ایي ٍاحذ، هَجَد است  وِ حذ الل ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ

 

 ء، ثشًبهِایوٌی ثیوبس  سبختوبى، هَضَػبت هشثَط ثِ سػبیت حمَق گیشًذگبى خذهت، ءاصجولِ ًمطِ)هؼشفی ولی ثیوبسستبى  (5-1-1

هذیشیت خغش، ٍیژگی ّبی فشٌّگی ٍ ثَهی هشدم هٌغمِ، ًوَداس هذیشیت ثحشاى، آتص ًطبًی، هَضَػبت وٌتشل ػفًَت، 

ٍ سلسلِ هشاتت سبصهبًی، لَاًیي هشثَط ثِ سػبیت استبًذاسدّبی پَضص، اهَس اداسی ٍهبلی ّوچَى هشخػی ّب، تأخیش ٍ 

  (تؼجیل، حضَس ٍ غیبة، حمَق ٍ هضایب، پبداش ٍ اضبفِ وبس، سًٍذ استمبی ضغلی ٍ اهىبًبت سفبّی

 

هؼشفی جضئیبت ٍ آخشیي دستَسالؼول ّب، آییي ًبهِ ّب ٍ ثخص ًبهِ ّبی خبظ ایي ٍ احذ ٍ هَاسد هشتجظ ثب هسئَلیت ّب ٍ  (5-1-2

 ضشح ٍظبیف ّش فشد



 

  تجْیضات اختػبغی ایي ٍاحذء صیش هجوَػِ ای حبٍی اعالػبت هشثَط ثِ ولیِ (5-1-3

 

 آصهَى غالحیت ٍ  تَاًوٌذی  وبسوٌبى (6

 

 . دٍسُ ای تَاًوٌذی وبسوٌبى ثبتَجِ ثِ ًمص ّب ٍ هسئَلیت ّبی آًبى، اًجبم هی ضَد/هستٌذات ًطبى هی دٌّذ وِ آصهَى اٍلیِ    (6-1

 

 . هستٌذات ًطبى هی دٌّذ وِ آصهَى ّبی تَاًوٌذی دٍسُ ای حذالل سبلی یه ثبس  ثشای توبم  وبسوٌبى،  ثشگضاس هی ضَد    (6-2

 

هستٌذات ًطبى هی دٌّذ  وِ الذاهبت اغالحی ثِ هٌظَس سفغ  ًبسسبیی ّبی ضٌبسبیی ضذُ دس آصهَى تَاًوٌذی دٍسُ ای وبسوٌبى، اًجبم    (6-3

 . هی گیشد

 

هستٌذات ًطبى هی دٌّذ وِ احشثخطی الذاهبت اغالحی اًجبم ضذُ دس جْت استمبی تَاًوٌذی دٍسُ ای وبسوٌبى هَسد ثشسسی لشاس          (6-4

 .هی گیشد

 

 آهَصش ٍ تَاًوٌذسبصی وبسوٌبى(7

 

یه گضاسش اسصیبثی سبالًِ اص ًیبص ّبی آهَصضی وبسوٌبى ایي ٍاحذ، دس ساستبی تحمك اّذاف ثشًبهِ استشاتژیه ٍ   هٌْذسی پضضىی،ٍاحذ   (7-1

.  ثْجَد ویفیت ثیوبسستبى، اسائِ هی ًوبیذء ثْجَد ویفیت ثیوبسستبى، ثِ ٍاحذ آهَصش یب وویتِءثشًبهِ

 

 پشسٌلی ءهستٌذاتی وِ ًطبى هی دٌّذ توبم وبسوٌبى ایي ٍاحذ، دٍسُ ّبی آهَصضی الصم سا حذالل سبلی یه ثبس  گزساًذُ اًذ، دس پشًٍذُ    (7-2      

 .آًبى، هَجَد است

 



هستٌذاتی وِ ًطبى هی دٌّذ وبسوٌبى حذالل سبلی یه ثبس دس دٍسُ ّبی ثبصآهَصی هذٍى ٍ غیش هذٍى سسوی ٍ هشتجظ ، ضشوت هی ًوبیٌذ،  (3 -7

 .هَجَد است 

 

-  اجشای غحیح احیبی للجیءدس فَاغل صهبًی هٌبست، آهَصش ّبی الصم دس صهیٌِ هستٌذاتی وِ ًطبى هی دٌّذ توبم وبسوٌبى ایي ٍاحذ    (7-4      

 .سیَی پبیِ سا دسیبفت هی ًوبیٌذ هَجَد است

 

سػبیت   ًمص خَد دس تطخیع اسصش ّب ٍ ػمبیذ   گیشًذگبى خذهت ٍءدس صهیٌِ هستٌذاتی وِ ًطبى هی دٌّذ توبم وبسوٌبى ایي ٍاحذ    (5 -7     

 .حمَق آًبى ثِ عَس هستوش آهَصش هی ثیٌٌذ هَجَد است

 

 استمبی هْبست ّبی سفتبسی ٍاستجبعی خَد، ثِ عَس هستوشآهَصش هی ءدس صهیٌِ هستٌذاتی وِ ًطبى هی دٌّذ توبم وبسوٌبى ایي ٍاحذ     (7-6

 .ثیٌٌذ هَجَد است

 

، وٌتشل ػفًَت، ثْذاضت هحیظ، ایوٌی ٍ سالهت ضغلی، آتص ایوٌی ثیوبسء دس صهیٌِ هستٌذاتی وِ ًطبى هی دٌّذ توبم وبسوٌبى ایي ٍاحذ    (7 -7     

 .  هَجَد استًطبًی، هذیشیت خغش ٍ هذیشیت ثحشاى، سبالًِ آهَصش هی ثیٌٌذ

 

 .آتص ًطبًی اًجبم هی دٌّذ (drill)توبم وبسوٌبى ایي  ٍاحذ حذالل یه ثبس دس سبل، توشیي     (7-8     

 

  ایوٌی ٍ سالهت ضغلی ٍ ثْذاضت هحیظءهجوَػِ/وتبثچِ (8

 

:  ایوٌی ٍ سالهت ضغلی ٍ ثْذاضت هحیظ، دس ایي ٍاحذ هَجَد ٍ ضبهل هَاسد ریل استءهجوَػِ/وتبثچِ   (8-1

 

 اعالػبت ػوَهی دس استجبط ثب  ایوٌی ٍ سالهت ضغلی ٍ ثْذاضت هحیظ (8-1-1

 

 اعالػبت اختػبغی ثشای ایي  ٍاحذ، ضبهل ٍجَد ٍ استفبدُ اص ٍسبیل  حفبظت فشدی (8-1-2

 



 ایي ٍاحذ، ثب ّذف وبّص خغشات ضٌبسبیی ءاعالع سسبًی دس خػَظ جذیذتشیي ًىبت ٍ سٍش ّبی ایوي ػولىشد ٍ سالهت ضغلی ٍیژُ   (8-2

 .  اًجبم هی ضَد ( آهَصضیءجضٍُ) ٍاحذ، اص عشیك ثشٍضَسءضذُ

 

 خظ هطی ّب ٍسٍش ّب (9

 

  خظ هطی ّب ٍ سٍش ّب دس ٍاحذ ٍجَد داسد وِ هَضَػبت هذیشیتی ٍ ػولیبتی ٍاحذ هٌْذسی پضضىی سا تَغیف ءهجوَػِ/یه وتبثچِ     (9-1

:  هی ًوبیذ

  

 . خظ هطی ّب ٍ سٍش ّب دس توبم ثیوبسستبى داسای لبلت یىسبى ٍ یىٌَاخت ّستٌذ (9-1-1

 

 .خظ هطی ّب ٍسٍش ّب ثِ عَس هٌظن ثبصًگشی هی ضًَذ (9-1-2

 

 .خظ هطی ّب ثِ سٍضٌی هطخع ّستٌذ (9-1-3

 

 .سٍش ّب ثِ سٍضٌی هطخع ّستٌذ (9-1-4

 

 .  خظ هطی ّب ٍ سٍش ّب داسای یه فْشست دلیك استءهجوَػِ/وتبثچِ  (9-1-5

 

 . هطخع استًوبیِهجوَػِ داسای /وتبثچِ  (9-1-6

 

:  خظ هطی ّب ٍ سٍش ّبی  ٍاحذ هٌْذسی پضضىی، حذالل ضبهل هَاسد ریل است    (9-2

 

 ًگْذاسی ٍ ثِ سٍص سسبًی ضٌبسٌبهِ تجْیضات پضضىی  (9-2-1

 



  (وبلیجشاسیَى)تجْیضات پضضىی  وٌتشل ویفی  (9-2-2

 

 التػبد سٌجی ًٍظبست ثش ثِ سٍص ثَدى ٍ افضایص ثْشُ ٍسی تجْیضات پضضىی  (9-2-3

 

 آهَصش فٌی وبسوٌبى ٍاحذ هٌْذسی پضضىی (9-2-4

 

  غحیح ٍایوي دستگبُ ّبءآهَصش فٌی وبسثشاى ثشای استفبدُ (9-2-5

 

  ول تجْیضات پضضىی ٍصاست هتجَعءتجْیضات پضضىی هغبثك ثب ضَاثظ اثالغی اداسُاسمبط  (9-2-6

 

  ول تجْیضات پضضىی ٍصاست هتجَعءتجْیضات پضضىی غیش هػشفی هغبثك ضَاثظ اثالغی اداسُاًجبسش  (9-2-7

 

 سشٍیس ٍ تؼویشات تجْیضات پضضىی  (9-2-8

 

 (سیستوی ثشای جوغ آٍسی تجْیضات پضضىی هؼیَة)فشا خَاى  (9-2-9

 

 ایوٌی ٍ سالهت ءاعالػبت هشتجظ ثِ غَست هىتَة ثِ وویتِ) ول ثیوبسستبى ءگضاسش حَادث ًبگَاس ّوبٌّگ ثب ثشًبهِ (9-2-10

 .(حشفِ ای ثیوبسستبى گضاسش هی ضَد

 

 ایوٌی ثیوبس (9-2-11

 

 هستٌذات  تجْیضات پضضىی (10

 



 ًبم دستگبُ، هحل استمشاس، هبسن، هذل، ضشوت ًوبیٌذگی ٍ وذ ضٌبسِ : هستٌذات تجْیضات پضضىی ضبهل    (10-1

 

 ( (User Manualساٌّوبّبی وبسثشی تجْیضات پضضىی     (10-2

 

 ساٌّوبّبی سشٍیس تجْیضات پضضىی     (10-3

 

 ساٌّوبّبی وبسثشی سشیغ تجْیضات پضضىی ثِ صثبى فبسسی ٍ ًػت ضذُ ثش سٍی دستگبُ ّب    (10-4

 

 تجْیضات پضضىی  وبسثشی ٍ فٌی دستَسالؼول ّب، چه لیست ّبی ًگْذاسی پیطگیشاًِ    (10-5

 

  ول تجْیضات پضضىی ٍصاست هتجَع ء تجْیضات پضضىی هغبثك لبلت هَسد تأییذ اداسُءضٌبسٌبهِ    (10-6

 

  ًیبص سٌجی، وبسضٌبسی خشیذ، ًظبست ثش لشاسداد ّبی خشیذ  تجْیضات پضضىیءثشًبهِ (11

 

 . ول تجْیضات پضضىی ٍصاست هتجَع است ء  خشیذ  تجْیضات پضضىی غیش هػشفی ثیوبسستبى هغبثك ضَاثظ اثالغی اداسُءًحَُ   (11-1

 

 .  ًظش وبسضٌبسی دس خػَظ خشیذ تجْیضات پضضىی، تَسظ ٍاحذ هٌْذسی پضضىی اًجبم هی ضَدءاسائِ   (11-2

 

 :توبم هػَثبت هشتجظ ثب خشیذ تجْیضات پضضىی غیش هػشفی، دس جلسِ ای وِ حذالل افشاد ریل دس آى ضشوت داسًذ، اًجبم هی پزیشد   (11-3

 

 سئیس ثیوبسستبى (11-3-1

 



  هشثَعِ ء هتخػػبى سضتِءًوبیٌذُ (11-3-2

 

 هذیش ثیوبسستبى (11-3-3

 

 هسئَل ٍاحذ هٌْذسی پضضىی (11-3-4

  

 هسئَل ٍاحذ تذاسوبت (11-3-5

   

 یه پشستبس هغلغ، ثِ اًتخبة هذیش پشستبسی  (11-3-6

 

  ًگْذاضت تجْیضات پضضىی ٍ اهىبًبت الصمءثشًبهِ (12

 

تجْیضات  ول ءهغبثك ثب ضَاثظ هذیشیت ًگْذاضت اداسُ هىتَة سشٍیس ًٍگْذاسی دستگبُ ّب اص جولِ ًگْذاسی پیطگیشاًِ ءثشًبهِ   (12-1

 . پضضىی است

 

تجْیضات پضضىی یب ًوبیٌذگی  ول ءاداسُ وٌتشل ویفی  تجْیضات پضضىی تَسظ ضشوت ّبی داسای غالحیت هَسد تأییذ ءثشًبهِ   (12-2

 . ضشوت سبصًذُ، هَجَد است

 

 . تجْیضات، هَجَد استءسَاثك تؼویشات اًجبم ضذُ ثشای ولیِ    (12-3

 

  ول تجْیضات پضضىی ٍصاست هتجَع ءلشاسداد ّبی سشٍیس ًٍگْذاسی تجْیضات پضضىی هغبثك ثب چبسچَة اسائِ ضذُ اص سَی اداسُ    (12-4

 . هَجَد است

 



 تؼویشی اضغشاسی، یب ثشًبهِ سیضی جْت تأهیي تجْیضات پطتیجبى دس دستشسی ثِ خذهبت     (12-5

 .        وَتبُ تشیي صهبى هوىي ٍ دس عَل ضجبًِ سٍص ٍ ایبم تؼغیالت ٍجَد داسد

 

 . ًػت ثشچست تبسیخ آخشیي سشٍیس دٍسُ ای اًجبم ضذُ ٍ تبسیخ سشٍیس دٍسُ ای ثؼذی ثش سٍی  توبم تجْیضات الضاهی است    (12-6

 

 .وبسوٌبى، اهىبًبت ٍ تجْیضات الصم ثشای اًجبم ٍظبیف هطخع ضذُ سا، دس اختیبس داسًذ    (12-7

 

 ثْجَد ویفیت ٍ جوغ آٍسی دادُ ّب

 ثْجَد ویفیت (13

 

 .  ثْجَد ویفیت ثیوبسستبى وِ هشثَط ثِ ایي ٍاحذ هی ثبضذ دس دستشس استءثخطی اص ثشًبهِ   (13-1

 

 .  ثْجَد ویفیت ثیوبسستبى استء ثْجَد ویفیت ایي ٍاحذ ّوبٌّگ ثب ثشًبهِءثشًبهِ   (13-2

 

 . ثْجَد ویفیت ایي ٍاحذ ضبهل هَضَػبت فٌی ٍ هذیشیتی استءثشًبهِ   (13-3

 

 . ثْجَد ویفیت ثبیذ داسای ضبخع ّبی ػولىشدی اختػبغی، لبثل اًذاصُ گیشی، ٍالغ ثیٌبًِ ٍ داسای صهبى ثٌذی ثبضذ ءثشًبهِ   (13-4

 

 . هستٌذات ًطبى هی دٌّذ وِ اجشای ثشًبهِ ّبی ثْجَد ویفیت ٍ هذاخالت اغالحی ثِ عَس دائوی  پبیص هی ضَد    (13-5

 

 جوغ آٍسی ٍ تحلیل دادُ ّب (14



 

 .دادُ ّبی ٍاحذ هٌْذسی پضضىی، جوغ آٍسی ٍ سایبًِ ای هی ضًَذ(    14-1

 

 .ػلت هٌغمی جوغ آٍسی ّش دادُ، ضشح دادُ ضذُ است    (14-2

 

 .چه لیست ثشای هویضی داخلی ایي ٍاحذ ٍجَد داسد    (14-3

 

 .هویضی داخلی اًجبم هی ضَد    (14-4

 

 . هذاخلِ ای هٌبست ثش اسبس آى، هستٌذ ضذُ اًذءتحلیل ًتبیج هویضی داخلی ٍ عشاحی ٍ اجشای ثشًبهِ     (14-5

 

 .دس خػَظ ًتبیج ثشسسی ّب ٍ تحلیل ّبی غَست گشفتِ، ثِ هذیشاى ٍ دست اًذسوبساى، اعالع سسبًی هی ضَد     (14-6
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