
 مرکس آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد 

 011امتیبس:   آسمبیطگبٌ ي ثبوک خًن تخصصی پزسىل ثخصچک لیست ارسیبثی مُبرتُبی 

 تبریخ:                                ثخص :                                      سمت :                                                                وبم ي وبم خبوًادگی :       

 3ومزٌ  4ومزٌ 5ومزٌ مًارد  ردیف

    استفبدٌ اس استبوذاردَبی مىبست ي سزم کىتزل در َز ضیفت کبری 0
    گشارش ثٍ مسئًل آسمبیطگبٌ در صًرت ثزيس مطکل 2

    وتیجٍ آندلت در اوجبم آسمبیص ي لزائت  3

    دلت کبفی درتُیٍ ثٍ اوذاسٌ ي ثٍ مًلع محلًل َبی آسمبیطگبَی 4

    آضىبیی ثبضستطًی ريساوٍ ي َفتگی دستگبَُب 5

    استبوذارد احتیبطبت رعبیت ،ضسته صحیح دستُب ي استفبدٌ اس يسبیل حفبظت فزدی پًضیذن ريپًش ، 6

    کبریتحًیل يسبیل ي تجُیشات در پبیبن َز ضیفت  7

    آضىبیی ثب ثجت مًارد عذم اوطجبق ي ثحزاوی در دفتز مزثًطٍ 8
    تالش کلیٍ پزسىل جُت ثبال ثزدن تًان علمی 9

    ي استفبدٌ اس ومًوٍ کىتزل در اثتذای َز ضیفت اوجبم آسمبیطبت سبسگبری ثٍ ريش استبوذارد 01

    يچک ثب لیست کبمپیًتزی ثیمبر کبملمطخصبت ثب ومًوٍ َب مىبست مُبرت در لیجل گذاری  00

    اطالع سزیع وتبیج کطت َبی مثجت ثٍ کبدر درمبوی 02

    آضىبیی ثب معیبرَبی رد یب لجًل ومًوٍ اس ثخطُبی ثستزی 03

    (HOT LINE)اطالع اس طزیك خط آضىبیی ثب الذامبت ثعذ اس ثزخًرد ثب جًاة آسمبیص در محذيدٌ غیز وزمبل 04

    آمبدٌ تشریك ي یب درخًاست خًن ايرصاوس -آضىبیی ثب وحًٌ ثزخًرد ثب درخًاست رسري خًن 05

    آضىبیی ثب مذت سمبن آمبدٌ سبسی آسمبیص ايرصاوس ي غیزايرصاوس 06
    آضىبیی ثب فزایىذ درخًاست خًن اس طزیك اتًمبسیًن ي دستی 07

    آضىبیی ثب مًاجٍُ ضغلی 08

    ن َبیًن محیط َبی کطت ي فًاصل سمبوی آسمبن اوکًثبسآضىبیی ثب مذت  09

     ((shut downدستگبَُب ي تست َبي دلت ثٍ مزاحل مُبرت در اوجبم کبلیجزاسیًن  21
 

 

 الذامبت اوجبم ضذٌ تًسط سزپزستبر ثجت ومبط ضعف ي لًت

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 ثزطزف وطذ گشارش کتجی ) در فزم مخصًظ(ثٍ دفتز پزستبری ارائٍ گزدد. در صًرتی کٍ در سمبن تعیه ضذٌ ومبط ضعف

 نام و امضای سرپرستار


