
 
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

و پژوهشی معاونت آموزشی  

کارشناس مسئول آزمایشگاه فرم شرح وظایف پست سازمانی  

  دانشکده علوم پزشکی سیرجان وزارت/ موسسه: -1 پژوهشیو معاونت آموزشی  :واحد سازمانی -2

 هاکارشناس مسئول آزمایشگاه عنوان پست/ شغل:  -3 خواهعزت فاطمه  نام و نام خانوادگی متصدی پست: -4

 ی پزشکیشناسگلکارشناسی ارشد ان :میزان تحصیالت و رشته تحصیلی -5 هیات علمی آموزشی :رسته -6

 

:وظایف پست / شغل مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی  

 

 آموزشی هایگروه نیاز مورد هایآزمایشگاه تاسیس جهت ریزیبرنامه و بینیپیش. 

 نیاز مورد هایآزمایشگاه تاسیس یا تجهیز جهت دانشکده؛ محترم روسای و مرتبط آموزشی هایگروه مدیران با هماهنگی. 

 دانشکده محترم روسای سوی از داخلی هایبخشنامه اجرای راستای در همحول امور انجام. 
 مصوبات رعایت با مربوط واحد سرفصل از خارج درخواستی هایآزمایش تایید.   

 کارکنان کیفی عملکرد بر نظارت و ایدوره طورهب آن از بعد و خدمت بدو در کارکنان عملکرد صالحیت ارزیابی. 

 بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، مخاطرات برابر در کارکنان ایمنی تأمین از اطمینان. 

 آزمایشگاهی تجهیزات تعویض یا و تعمیر کالیبراسیون؛ اقدامات انجام هماهنگی الزم جهت انجام. 

 هاآن عملکرد کنترل و نظارت تحت افراد بین کار تقسیم و راهنمایی. 

 نظارت های تحتآزمایشگاه مرمت و بازسازی امور پیگیری گزارشات نواقص. 

 واحد صالح و صرفه و نیاز اساس بر هاکارگاه و هاآزمایشگاه مصرفی مواد و تجهیزات به مربوط هایدرخواست کنترل و نظارت. 

 کنندگان اقالم آزمایشگاهینظارت بر روند خرید در آزمایشگاه و ارزیابی و انتخاب تامین. 

 تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خرید هزینه احتساب جهت الزم مجوزهای اخذ. 

 آزمایشگاه به مربوط مسائل فصل و حل در آموزشی هایگروه مدیران و آزمایشگاه کارشناسان با مستمر ارتباط. 

 هاآزمایشگاه نظارت تحت کارکنان هایماموریت و هامرخصی هماهنگی. 

 مافوق ارجاع صورت در آمار و یا گزارش تهیه. 

 آزمایشگاهی آموزشی و اداری و فنی امور کلیه بر سرپرستی و نظارت. 

 جدید هایروش با آموزشی هایبرنامه انطباق زمینه در الزم اقدامات انجام. 

 رعایت و اجرای مستندسازی در آزمایشگاه و نگهداری سوابق نظارت بر. 
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