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 شرح وظایف

 .بزًاهَ ریشی جِت باسدیذ دّرٍ ای اس کلیَ بخؼِای بیوارطتاى -       

 جوغ آّری ّ ثبت اطالػات هزبْط بَ ػٌاطٌاهَ تجِیشات پشػکی    -     

 هظتٌذ طاسی ّ تجشیَ ّتحلیل تؼویزات پشػکی ّ تٌظین گشارػات هزبْطَ -       

 ًیاس طٌجی آهْسع در سهیٌَ ًگِذاػت تجِیشات پشػکی      -   

 ارسیابی ّ ًظارت بز خذهات پض اس فزّع ػزکتِای تجِیشات پشػکی     -    

 ًظارت بز ًصب ّ راٍ اًذاسی تجِیشات پشػکی    -     

 رًّذ تاییذ فاکتْرُای خذهات پض اس فزّع ّ ًظارت بز آىتؼییي -     

 یا ًظارت بز قزاردادُای خذهات پض اس فزّع ّ خزیذ تجِیشات طزهایَ    -    

 ًظارت بز ًقل ّ اًتقال تجِیشات پشػکی    -    

 سات پشػکیًظارت ّ تائیذ کلیَ فاکتْرُای تجِیشات پشػکی اػن اس خزیذ ّ تؼویز ّ کالیبزاطیْى تجِی -    

 ػضْیت ّ حضْر فؼال در کویتَ تجِشات پشػکی بیوارطتاى -     

ارتباط هظتوز با ادارٍ تجِیشات پشػکی داًؼگاٍ بَ صْرت هظتقین ّ ُوچٌیي اخذ اخزیي بخغ ًاهَ  -     
 ،ابالغیَ ُا ّ اخبار حْسٍ تجِیشات پشػکی اس طایت ادارٍ کل تجِیشات پشػکی ّسارت هتبْع

(WWW.IMED.IR)اجزای آًِا ّ 

تاهیي ابشار،تجِیشات ّ اطالػات اّلیَ هْرد ًیاس جِت اهکاى اًجام بزرطی ُا، تؼویزات ّ اقذاهات اّلیَ  -    
ای کَ احتواال در ػزایظ خاؽ ًیاس بَ اًجام آًِا ضزّرت پیذا هی کٌذ ّ بَ طادگی قابل بزطزف ػذى 

 .ُظتٌذ

کٌتزل کیفی ،کالیبزاطیْى تجِیشات پشػکی ّ ًظارت بز ،PM بزًاهَ ریشی بزای اًجام فزایٌذ ُای   -   
 .چگًْگی اجزای اًِا

 .حضْر در ًوایؼگاٍ ُای تخصصی ّطویٌار ُای ػلوی هزتبظ -     

 کٌتزل ًّظارت بز کلیَ خزیذُای تجِیشات پشػکی   -   



 

 پیگیزی ّ اًجام اهْر هزبْط بَ ّاحذ هٌِذطی پشػکی در سهیٌَ اػتبار بخؼی      -    

 پیگیزی ّ اًجام هٌظن بزًاهَ کالیبزاطیْى تجِیشات پشػکی -       

 بزًاهَ ریشی خزیذ تجِیشات هْرد ًیاس بخغ ُای بیوارطتاى پیگیزی ّ     -     

 ػضْیت ّ حضْر فؼال در کویتَ تجِشات پشػکی بیوارطتاى  -       

بزًاهَ ریشی آهْسػی کاربزی تجِیشات پشػکی در هزکش ّ تِیَ دطتْرالؼولِای کاربزدی بز حظب    -      
 ًیاس

 تِیَ دطتْر الؼول ُای ًگِذاری اثز بخغ ّ بِیٌَ تجِیشات پشػکی -

  


