
 بهيار عموميشرح وظایف 

 

 استبًذاردّبي ٍ پزستبري فزآيٌذ ثز ًي هجت هذدجَ حمَق هطٌَر رػبيت ثز تكيِ ثب ثْيبر

 ضيفت هسئَل ًظبرت تحت ثيوبراى ٍ هذدجَيبى اس هزالجت اهز در را سيز ّبي فؼبليت هزالجتي

 .دّذ هي اًجبم

 ضيفت هسئَل اس كبر ثزًبهِ ٍ دستَر كست -1

 اًتمبل ٍ درهبًي ثْذاضتي هزاكش اس / ثِ هذدجَيبى اًتمبل ٍ تزخيص پذيزش، اهز در كوك -2

 ثخص ثِ ثخص اس ثيوبر

 ثْذاضت تأهيي هَ ٍ پَست ثْذاضت تأهيي :ضبهل هذدجَ اٍليِ ثْذاضتي ًيبسّبي تبهيي -3 

 دًذاى ٍ دّبى

 ًوي كِ ثيوبراًي ثِ غذا دادى در كوك :هل ضب هذدجَ اي تغذيِ ًيبسّبي تبهيي در كوك -4

 (گبٍاص ) هؼذُ لَلِ ٍسيلِ ثِ تغذيِ ٍ ثخَرًذ غذا تٌْبيي ثِ تَاًٌذ

 ٍ كلستَئي كيسِ – تؼَيط -اًوب – لگي – لَلِ اس استفبدُ ) :هذدجَ دفؼي ًيبسّبي تبهيي-5

… ) 

 ( غيزُ ٍ پبضَيِ يخ، گزم، آة كيف اس استفبدُ ) ثذى ؼجيؼي حزارت درجِ حفظ در كوك -6 

 ثزاًكبرد ٍ ( ثيوبر ثذٍى – ثيوبر ثب ) ّب تخت ًوَدى آهبدُ-7

 ٍي رفتي راُ ٍ تخت اس ثيوبر خزٍج ثِ كوك -8

 پزًٍذُ در ثجت ٍ هبيؼبت دفغ ٍ جذة حيبتي، ػالين كٌتزل -9
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 خلػ ادرار، هذفَع، ضبهل آسهبيطگبّي ّبي ًوًَِ گزفتي -11

 ضذُ اًجبم الذاهبت گشارش ٍ پزسٌل حعَر ثب ضيفت تحَيل سهبى در حعَر -11

 حبل تغييزات كليِ هالحظِ ٍ آًْب ثِ پبسخ ٍ هذدجَيبى ثب هذاٍم ٍ هَثز ارتجبغ ثزلزاري -12

 سيز ّوكبراى ٍ هذدجَ ثِ السم ّبي آهَسش ارائِ ٍ هزثَؼِ سزپزست ثِ گشارشٍ هذدجَيبى

 گزٍُ

 ثيوبراى ثبليٌي پزًٍذُ در ثيوبراى اس كبهل ثؽَر ضذُ اًجبم ّبي هزالجت ثجت ٍ گشارش -13

 پزستبري هَجَد استبًذاردّبي ثزاسبس جزاحي ػول اس پس ٍ لجل ّبي آهبدگي اًجبم -14

 اًتمبل ٍ تزخيص جْت هذدجَ سبسي آهبدُ ٍ پذيزش -15

 ثيوبر حمَق هٌطَر رػبيت ثب پشضكي هؼبيٌبت اًجبم جْت لشٍم هَارد در ثيوبر كزدى آهبدُ-16

 در ٍ هؼبيٌِ هحل اس پَضص ثزداضتي / ثيوبر ثِ هٌبست ٍظؼيت دادى / ارتجبغ ثزلزاري ) ضبهل

 ( هؼبيٌِ ٍسبيل دادى لزار دستزسدر / هؼبيٌِ جْت هٌبست هحيػ حفظ / آى دادى لزار هؼزض

 ، سيزپَستي، ػعالًي،) تشريمبت ثخيِ، يذىطك- استزيليشاسيَى جْت ٍسبيل كزدى آهبدُ-17

18-- EKG ٍاكسي تشريك پَستي، داخل اًجبم پبًسوبى، تؼَيط هبًٌذ پزٍسيجزّبيي اًجبم ) 

 ضيفت هسئَل ًظبرت تحت ّب كوپزس

 ( پزٍتشّب ٍ ثغل سيز چَة ثكبرثزدى در كوك هبًٌذ ) هذدجَ تَاًجخطي اهز در كوك-19

 ضزػي هَاسيي ؼجك جسذ اس هزالجت اهَر در هطبركت ٍ اًجبم -21
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 احتوبلي حَادث ثزٍس اس پيطگيزي ثب راثؽِ در ثيوبر اهٌيت حفظ -21

 هصَة ثبسآهَسي ٍ خذهت ظوي ّبي كالس در ضزكت  -22

 ضيفت هسئَل دستَر ؼجك اي حزفِ اهَر سبيز اًجبم -23

 

 

 

 


