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الکتروتکنیکرشتھ تحصیلی:   
١٣٩٠کسب رتبھ دوم المپیاد علمی تجھیزات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال   

  سوابق اجرائی:
  

 ٩٢تا  ٨٢مسئول واحد تجھیزات پزشکی بیمارستان نبی اکرم شھرستان خنج از سال  -

  ٨٧تا سال  ٨٢مسئول واحد تاسیسات بیمارستان نبی اکرم شھرستان خنج از سال  -

  ٩٢تا  ٨٢دبیر کمیتھ تجھیزات پزشکی بیمارستان نبی اکرم خنج از سال  -

  ٩٢تا  ٨۵بیمارستان بیمارستان نبی اکرم شھرستان خنج از سال   itرابط  -

  ٩٢تا  ٩٠مدیر داخلی بیمارستان نبی اکرم شھرستان خنج از سال  -

  ٩۴تا  ٩٢مسئول واحد تجھیزات پزشکی بیمارستان پیمانیھ از سال  -

   ٩٣مسئول واحد تجھیزات پزشکی بیمارستان استاد مطھری از سال  -

  ٩۴تا  ٩٣اختراعات مرتبط با تجھیزات پزشکی از سال عضو کمیتھ تخصصی  -

  ٩٣تا  ٩٢عضو کمیتھ دارو و تجھیزات بیمارستان پیمانیھ از سال  -

  سوابق تدریس : 

  برگزاری کارگاه آموزشی کار با دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی بیمار  -

  برگزاری گارگاه آموزشی کار با دستگاه الکترو شوک  -

  کار با دستگاه اینفیوژن پمپ و سرنگ پمپ برگزاری دوره آموزش  -

  برگزاری دوره ھای آموزشی کار با تجھیزات بخشھای بیمارستان  -

برگزاری دوره ھای آموزشی کار با تجھیزات جنرال بخشھای بیمارستان جھت  -

رابطین آموزش و تجھیزات پزشکی بیمارستانھای آستاد مطھری جھرم ف پیمانیھ 

  ١٣٩۵در طول سال جھرم و خاتم االنبیاء خفر 

 
    شرح وظایف  
   :ـ آموزش ١



سایل توانایی استفاده صحیح و بجا ، بھره گیری موثر از تمامی قابلیت ھای تجھیزات و و

پزشكی ، اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنھا ، رعایت اصول نگھداری روزمره جھت 

آموزش كامل و صحیح افزایش عمر مفید تجھیزات و تھیھ گزارشھای مربوطھ ، منوط بھ 

شھا كاربران و نیز پاسخگویی مداوم بھ شبھات و سئواالت آنان می باشد . نیز این آموز

 موجب كاھش افت عملكرد واحدھای مركز درمانی ھنگام تعویض پرسنل با نظرات جدید می

  گردد .

  ـ تامین ایمنی بیماران و پرسنل: ٢

ل ارتباط مستقیم با بیماران و پرسن دستگاھھا و لوازم پزشكی جھت تشخیص و درمان در

ام بوده و می بایست اقدامات تامینی جھت حفاظت افراد از عوارض مربوطھ و ھمچنین ھنگ

شھای بروز خرابیھا نظیر تشعشعات ، جریانھای نشتی ، ضربات ، آتش سوزی و ... برابر رو

  استاندارد و توصیھ شده بعمل آید .

  ـ مدیریت چرخھ نصب و تعمیر: ٣

س از ارت بر تحویل و نصب و راه اندازی صحیح تجھیزات و لوازم ، قراردادھای خدمات پنظ

یت و فروش ، اولویت بندی و پیگیری تعمیرات ، فاكتورھای ھزینھ تعمیرات ، مراحل و كیف

از سوی شركتھا صورت می پذیرد بھ منظور كاھش زمان از “ چگونگی تعمیر كھ عمدتا

ورت صھزینھ تعمیرات و عدم نیاز بھ تعمیرات مكرر می بایست كارافتادگی دستگاه ، كاھش 

ر حوزه دپذیرد .الزم بھ ذكر است با توجھ بھ تنوع و پیچیدگی دستگاھھا و لوازم پزشكی كھ 

زش و ھای مختلف بكار گرفتھ می شود واز آنجا كھ امر تعمیر عالوه بر تخصص نیازمند آمو

ھت جبھانھ جویی شركتھا “ ی باشد و نیز بعضاداشتن ابزار الزم و قطعات یدكی مربوطھ م

تی ، رفع مسئولیت تعمیرات و یا بزرگنمایی مشكالت ودر نتیجھ افزایش ھزینھ ھای تعمیرا

زیی اقدام مستقیم از سوی كاركنان واحد مھندسی پزشكی جھت تعمیر جز در موارد خاص و ج

  و دستگاھھای ساده مورد توقع نمیباشد.

  بی و انبار اسقاط:ـ نظارت بر انبار ط ۴

ھمان اندازه كھ تجھیزات و لوازم پزشكی در تشخیص و درمان اھمیت و حساسیت دارد، 

رعایت شرایط نگھداری و انبار تجھیزات ولوازم پزشكی و قطعات آنھا نیز از اھمیت و 

حساسیت برخوردار است . از طرفی اھمیت برنامھ ریزی جھت تامین بموقع قطعات و لوازم 

ردمصرف در بیمارستان نیازی بھ توضیح ندارد . بعالوه نظارت بر نحوه اعالم پزشكی مو

اسقاطی تجھیزات پزشكی ، بكارگیری قطعات سالم موجود در دستگاه اسقاطی جھت راه 

اندازی سایر دستگاھھا و نیز در صورت امكان تعمیر و راه اندازی دستگاھھایی كھ بھ غلط 



ش ھزینھ ھای مركز درمانی می تواند تاثیر بسزایی داشتھ اسقاط اعالم گردیده اند ، در كاھ

  باشد .

  

  ـ مدیریت نگھداری و عملكرد دستگاه: ۵

بھ مجموعھ  PM) یا بھ اختصار  Preventive  Maintenanceنگھداری پیشگیرانھ ( 

مر ععملیات و بازرسی ھایی گفتھ می شود كھ برای جلوگیری از خرابی ناگھانی و افزایش 

 اه بھ صورت دوره ای صورت می پذیرد . در این راستا برنامھ ریزی و تھیھمفید دستگ

ده از روالھای الزم و فرمھای مربوط بھ ھر دستگاه با توجھ بھ توصیھ ھا و نكات اعالم ش

 انجام می گیرد . از طرفی بررسی صحت PMسوی تولید كننده برای بازدیدھای دوره ای 

ھیزات در تشخیص و عملیات درمانی كادر پزشكی عملكرد و دقت پارامترھای خروجی تج

دن آنھا ، نقش تعیین كننده ای دارد . برای اطمینان از عملكرد صحیح تجھیزات و كالیبره نمو

بر روی  می بایست آزمونھایی بھ شكل دوره ای و با استفاده از ابزارھای ویژه كالیبراسیون

  . دستگاه انجام پذیرفتھ و خطاھای موجود تصحیح گردد

  ـ كارشناسی مشاور خرید تجھیزات و وسایل پزشكی: ۶

كی نیاز بھ دقت و امعان نظر در خصوص پارامترھای ذیل جھت خرید تجھیزات و وسایل پزش

رح برای مركز درمانی ، واحد مھندسی پزشكی را بعنوان یك عضو موثر در كمیتھ خرید مط

 می نماید :

جعین و مركز درمانی بر اساس میزان و نوع مرا شناسایی پارامترھا و عملكردھای مورد نیاز

 وانتظارات كادر پزشكی و بر این اساس شناسایی دستگاھھایی كھ واجد این پارامترھا 

 عملكردھا می باشند .

 مسایل الزم برای سرویس و نگھداری ، وضعیت سرویس داخل كشور و تامین قطعات یدكی

 جدستگاه در سایر مراكز درمانی داخلی و خاركسب اطالعات فنی الزم در خصوص عملكرد 

 آنالیز صحت و سقم ادعاھای مطروحھ از سوی فروشنده دستگاه 

ستگاه تعیین اطالعات الزم و تعھدات فنی كھ از سوی فروشنده می بایست با توجھ بھ نوع د

 در اختیار قرار گیرد .

یدیھ طمینان از وجود تائكنترل دستگاھھای خریداری شده بر اساس پروفرم ھای مربوطھ و ا

 ) Acceptance  Testھای حاصل از انجام تست ھای پذیرش ( 

  ـ كارشناسی اقتصادی تجھیزات پزشكی: ٧

بیمارستان از یك طرف بھ عنوان مركزی كھ ھزینھ ھا و درآمدھایی داشتھ و می بایست 

فی بلحاظ برنامھ ریزی جھت ایجاد تعادل و كسب سود بیشتر در آن صورت پذیرد و از طر



ارتباطی كھ با جان و سالمتی انسانھا داشتھ و یكی از مھمترین و بدوی ترین نیازھای بشری 

را تامین می نماید ، از منظر اقتصادی بعنوان یك بنگاه اقتصادی خاص كھ طراحی فرآیندھا و 

تصمیم گیریھا در آن تابع شرایط و محدودیتھایی است مد نظر بوده ودر این راستا واحد 

ھندسی پزشكی وظیفھ دارد با ھمكاری واحدھای امور مالی ، انبار ، شاخصھ ھای تخصصی م

را در حوزه تجھیزات و وسایل پزشكی كارشناسی و جھت تصمیم گیری بھ مبادی ذیربط ارائھ 

  نماید .

  ـ نظارت بر اجرای استانداردھای فضاھای درمانی در خصوص تجھیزات پزشكی: ٨

ر دتانداردھای فضاھای درمانی با توجھ بھ فرآیندھای درمانی تشخیص و اجرای بھینھ اس

 بیمارستان نظیر محل قرارگرفتن تجھیزات و وسایل ، نحوه ارتباط بخشھا و حوزه ھای

شترك مختلف بھ یكدیگر و نحوه دسترسی بھ تجھیزاتی كھ استفاده از آنھا میان چند بخش م

ود بویژه رمانی را در انجام بھینھ وظایف خاست و ... از اموری است كھ می تواند یك مركز د

 ) یاری رساند .ھمچنین در بعضی قسمتھای در نظر Golden  Timeدر زمانھای حیاتی ( 

ود و ھم نگرفتن شرایط فیزیكی و امكانات الزم ھم می تواند باعث آسیب رساندن بھ دستگاه ش

ھای خش مربوطھ و یا بخشاینكھ ممكن است عوارض جبران ناپذیری برای پرسنل و بیماران ب

  مجاور داشتھ باشد .

  ـ مستند سازی و نگھداری اطالعات : ٩

 مستند سازی و نگھداری اطالعات مربوط بھ انجام بندھای قبل جھت حفظ سوابق و طبقھ

و  بندی آنھا برای دسترسی سریع و بموقع بھ این اطالعات نظیر شناسنامھ ھای تجھیزات

و كالیبراسیون ھر كدام ، سوابق  PMتی ، عملكردی ، وسایل پزشكی ، سوابق تعمیرا

بھ  آموزشی پرسنل ، كاتالوگھا ، دستورالعمھا ، فیلمھا ، اسالیدھا و كتب مرجع مربوط

بعدی  تجھیزات ، اقدامات تامینی و سایر موارد مربوط بھ فعالیتھای واحد بلحاظ مراجعات

می  ھ شده ، اھمیت زیادی داشتھ وجھت تصمیم گیریھای آتی و تھیھ گزارشھای مدون خواست

    بایست بھ بھترین وجھ صورت پذیرد .

    ـ ارتباط با اداره تجھیزات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی متبوع ١٠

  
  


