
 کاردان هوشبری شرح وظایف عمومی

 يٌذ فزآ ثز هجتٌي هذدجَ، حمَق ٌطَره ثز تىيِ ثب َّضجزي وبرداى ٍظبيف ضزح

 :ثبضذ هي سيز ضزح ثِ هزالجتي استبًذاردّبي ٍ پزستبري

 ػول اطبق سزپزستبر اس وبر تمسين ثزًبهِ ٍ دستَر دريبفت -1

 ضزٍع اس لجل ثيَْضي تجْيشات ٍ دستگبّْب وبرآيي ٍ ثَدى سبلن اس يبفتي اطويٌبى-2

 (... ٍ هتز اوسي پبلس هبًيتَر، سبوطي، ثيَْضي، ّبي دستگبُ ضبهل ) وبري ضيفت ّز

 سزپزستبر ثِ خزاثي يب ًمص ّزگًَِ گشارش ٍ

 ًبوبفي هَارد گشارش ٍ هَجَد ثيَْضي اهىبًبت ٍ ًيبس هَرد دارٍّبي ٍجَد اس اطالع -3

 ووجَدّب يب ٍ

 توبم در رػبيت ٍ آى وبرثزد ٍ ػفًَي ضذ ٍ استزيليشاسيَى رٍضْبي ثب آضٌبيي-4

 ػول هزاحل

 ػول ليست طجك ثز ثيَْضي ًيبس هَرد لَاسم ٍ دستگبّْب وليِ ًوَدى آهبدُ -5

 جزاحي

 هَرد پشضىي هذارن ثَدى اسوبهل اطويٌبى ثزاي جزاحي اس لجل ثيوبر پزًٍذُ وٌتزل-6

 (... ٍ خَى ثَدى آهبدُ هطبٍرُ، للت، ًَار ضزٍري، آسهبيطبت ػول، اجبسُ هبًٌذ) ًيبس

  :ثيوبر ثيَْضي اس لجل تذاثيز ٍ الذاهبت -7

 ػول اس لجل آهبدگي وٌتزل -
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 هطخصبت دستجٌذ ٍ ػول ليست ٍ پزًٍذُ ثب ثيوبر ًبم وٌتزل -

 ػول تخت ثِ ثيوبر ّذايت -

 ػول اًتْبي تب اثتذا اس ثيوبر ّوزاّي -

 ثيَْضي هَرد در تَضيحبت دادى -

 غيزطجيؼي هَارد گشارش ٍ حيبتي ػالئن وٌتزل -

 ( IV )ٍريذي راُ ثزلزاري -

  ثيوبر سز ًوَدى ثبثت -

 پشضه ثِ ثيَْضي ًيبس هَرد لَاسم ٍ دارٍّب گذاردى اختيبر در -

 يىذيگز ثجبي آًْب استفبدُ اس پزّيش جْت ثيَْضي گبسّبي وٌتزل -

 پشضه ثب ّوىبري ٍ دستَرات اجزاي -

 :ثيوبر ثيَْضي حيي تذاثيز ٍ الذاهبت -8

 حيبتي ػالئن وٌتزل -

 ثيَْضي سطح وٌتزل يب هبًيتَريٌگ -

 دفغ ٍ جذة وٌتزل - ثيوبر َّايي راُ وٌتزل -

 ضفبّي دستَرات ضذى هىتَة -

 ضزػي هَاسيي طجك ثيوبر حزين رػبيت ٍ پَضص حفظ -
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 هزثَطِ فزم در هَارد وليِ دليك ثجت -

 وَتز ثب سَختگي اس جلَگيزي جْت ثيوبر اس حفبظت -

 :ثيوبر ثيَْضي اس ثؼذ تذاثيز ٍ الذاهبت-9

 ثيوبر آٍردى ثَْش در پشضه ثب ّوىبري ٍ ووه -

 هَاردغيزطجيؼي گشارش ٍ آًْب ثجت حيبتي، ػالئن وٌتزل -

 َّضيبري هزحلِ ثِ ٍرٍد ٍ ّب رفلىس ٍ الؼولْب ػىس ثبسگطت ًظز اس ثيوبر وٌتزل -

 اًذام ٍ سز اس هحبفظت -

 پَسيطي حفظ ثِ ووه- ثزاًىبرد ثِ ػول تخت اس ثيوبر اًتمبل حيي در فَلبًي تٌفسي -

 .ريىبٍري ثِ اًتمبل در ثيوبر پَضص ٍ

 حيبتي، ػالئن) ثيوبر ٍضؼيت آخزيي هىتَة گشارش ٍ ريىبٍري ثِ ثيوبر اًتمبل -11

 هبيؼبت خًَزيشي، پَست، رًگ ّب، رفلىس َّضيبري، سطح دارٍّب، ثيَْضي، رٍش

 هسئَل ثِ (… ٍ َّضي ثي حيي ٍ لجل ثجت ػَارض ٍ هطىالت خَى، ٍ دريبفتي

 ريىبٍري

 ثؼذي ػول جْت َّضي ثي ثِ هزثَط ٍسبيل وليِ وزدى آهبدُ ٍ ػفًَي ضذ-11

 ًظز تحت ثخص ٍ ثيوبرستبى پژٍّطي ٍ آهَسضي ّبي ثزًبهِ اجزاي در ّوىبري-12

 هزثَطِ هسئَل
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 (.... ٍ ثبسآهَسي) خذهت ضوي آهَسضي ّبي ثزًبهِ در ضزوت -13

 لجل، هزاحل در السم وتجي هَارد ٍ ارٍد ٍ گشارضبت ضذُ تىويل ّبي فزم تحَيل-14

 ريىبٍري هسئَل ثِ ثيَْضي اس ثؼذ ٍ حيي

 ػول اتبق در تٌفسي – للجي احيب ػوليبت اًجبم در ّوىبري-15

 جزاحي ػول تين ثب وبهل ّوىبري -16

 جبري ّبي سيبست طجك ( ٍاضيٌگ ) ػول اتبق ضَ ٍ ضست ثزًبهِ در هطبروت -17

 ثيوبرستبى


