شرح وظایف سررپستار
الف – جمع آوري اطالعات و برنامه ريسي :
 -1ثررسي ٍضؼيت هَجَد در ٍاحذ تحت ًظبرت ثوٌظَر تؼييي هطكالت هرتجط ثب ارائِ خذهبت ٍ كيفيت هرالجت
 -2تؼييي خط هطي جْت ٍاحذ هرثَطِ در راستبي اّذاف كلي
 -3ثرًبهِ ريسي در جْت اجراي استبًذاردّبي هرالجتي
 -4تٌظين ثرًبهِ كبر كبركٌبى تحت ًظبرت در ضيفت ّبي هختلف
 -5تؼييي ٍظبيف كبركٌبى تحت ًظبرت ( تمسين كبر )
 -6ثرًبهِ ريسي جْت ثجت ٍ ارائِ گسارش كبهل از ٍضؼيت ّر ثيوبر  /هذدجَ در ّر ضيفت ثر ثبليي ثيوبر
 -7ثرًبهِ ريسي جْت آگبُ سبزي كبركٌبى پرستبري جذيذ ,ثِ همررات اداري  ،استبًذاردّبي هرالجتي ٍ ضٌبخت كبهل ًسجت ثِ ٍاحذ از ًظر هحيط
فيسيكي ٍ ،سبيل تجْيسات ٍ آضٌبيي ثب سبير لسوت ّبي هركس
 -8ثرًبهِ ريسي جْت آهَزش ثِ هذدجَيبى  /ثيوبراى  ،خبًَادُ ٍ  ( ...هرالجت از خَد ٍ تَاًجخطي ٍ ) ...
 -9پيص ثيٌي ًيبزّبي ٍاحذ هرثَطِ از ًظر اهكبًبت  ،تجْيسات هَجَد ٍ لَازم هصرفي ٍ پيگيري جْت تبهيي آى
 -10ثرًبهِ ريسي جْت تحَيل ٍ تحَل تجْيسات ٍاحذ هرثَطِ در ّر ضيفت كبري
 -11ثرًبهِ ريسي جْت كٌترل ػولكرد تجْيسات هَرد استفبدُ در ثخص در ّر ضيفت

ب – سازماندهي :

 -12تطكيل جلسبت گرٍّي ٍ جلت هطبركت كبركٌبى در جْت حل هطكالت ٍاحذ هرثَطِ ( كبركٌبى  ،هذدجَيبى  /ثيوبراى ٍ  , ) ...ايجبد
ّوبٌّگي ٍ ّوكبري ثيي كبدر پرستبري ٍ سبير ٍاحذّب
 -13تَجِ ثِ ًيبزّبي كبركٌبى  ،ايجبد اًگيسُ جْت افسايص رضبيت ضغلي
 -14ثرلراري حسي تفبّن ثيي كبركٌبى ٍاحذ هرثَطِ ٍ سبير ٍاحذّب
 -15ثرپبيي كٌفراًس ّبي داخلي جْت افسايص سطح داًص ٍ هْبرت حرفِ اي پرستبراى
ّ - 16وراّي ثب پسضك ثِ ٌّگبم ٍيسيت ثيوبراى ٍ ارائِ گسارش الزم
 -17ثجت ٍ گسارش كليِ اهَر ٍاحذّبي هرثَطِ ثِ هسئَليي ري رثط ( ضبهل  :درخَاست ّب ٍ ،لبيغ غيرهترلجِ حَادث  ،كوجَدّب ٍ ًمبيص ً ،يبزّب
ٍ ) ...
 18هطبركت ٍ ّوكبري در ثرًبهِ ّبي ثبزآهَزي كبركٌبى ,پژٍّص ّب ٍ تحميمبت كبرثردي پرستبري

ج – هدايت و رهبري :

 -19كٌترل حضَر ٍ غيبة پرسٌل تحت سرپرستي
 -20تكويل فرم ارزضيبثي هصَثِ كبركٌبى جْت پرسٌل تحت سرپرستي
 -21ارزضيبثي هستور خذهبت ارائِ ضذُ تَسط كبدر تحت سرپرستي از طريك  :ثررسي رضبيتوٌذي هذدجَيبى ّ ،وكبراى ثب اثسار هٌبست ( هطبّذُ
 ،چك ليست ٍ ) ...
ً -22ظبرت ٍ ارزضيبثي هستور ثر رػبيت هؼيبرّبي رفتبر ضغلي ٍ اخاللي كبركٌبى ٍ اًطجبق اهَر پسضكي ثب هَازيي ضرع همذس ارزضيبثي اثرثخطي
آهَزش ّبي دادُ ضذُ ثِ كبركٌبى  ،هذدجَيبى  /ثيوبراى  ،خبًَادُ ٍ داًطجَيبى ...
 -23كٌترل ٍ پيگيري ثجت ٍ اجراي دستَرات پسضك ٍ ًظبرت ثر اجراي آى
 -24هطبركت ٍ ّوكبري ثب كويتِ ّبي ثيوبراى ثٌب ثر صالحذيذ سرپرست هرثَطِ
ً -25ظبرت هستور ثر الذاهبت ضرٍري ثوٌظَر پيطگيري از ػفًَت ّب
ّ -26وراّي ٍ ارائِ گسارش دليك ٌّگبم ثبزديذ هسئَليي هبفَق

