
  شرح وظايف دفتر مامايي

  

  نظارت و بازديد

  نظارت بر عملكرد كارشناسان مامايي در دفاتر كار مامايي و ارسال پسخوراند -

  مطب متخصصان زنان و زايمانفعاليت نظارت بر  -

  )واحد مامايي(اهاي خصوصيدرمانگفعاليت نظارت بر  -

  )دولتي،خصوصي،تامين اجتماعي،سپاه (نظارت بر زايشگاههاي مراكز در سطح استان  -

  نظارت بر بخشهاي نوزادان و زنان مراكز در سطح استان -

  

  ارزشيابي و پايش

  ارزشيابي ساالنه مراكز به همراه تيم ارزشيابي -

  ) ساالنه(پايش بيمارستانهاي دوستدار كودك  -

  )ماهه 6 (ارزيابي مجدد بيمارستانهاي دوستدار كودك  -

  پايش عملكرد پرسنل مامايي در زايشگاهها و ارسال پسخوراند  -

  پايش عملكرد پرسنل در بخش زنان و ارسال پسخوراند -

  پايش بيمارستانهاي دوستدار مادر و نحوه فعاليت كالسهاي آمادگي دوران بارداري -

  وزايشگاهها NICUدر رابطه با تغذيه با شير مادر در بخشهاي زنان،كودكان ،نوزادان، پايش عملكرد پرسنل -

 NICUپايش عملكرد پرسنل مامايي در رابطه با احياي نوزادان در بخشهاي زايشگاه،نوزادان و  -

   

  

  كميته هاي دانشگاهي

  بررسي مرگ و مير مادران باردار -

  ترويج ايمني و زايمان طبيعي -

  يه با شير مادرترويج تغذ -

  اننوزاداحياي  -

  

  نقل و انتقاالت

  اي درماني به پرسنل ماماييهماهنگي جهت اختصاص پسته -

  جابجايي نيروهاي مامايي به صورت ماموريت و انتقال -

  هماهنگي جهت متقاضيان بازنشستگي زودتر از موعد و بازنشستگي با كميسيون پزشكي -

  هماهنگي جهت انجام خدمت به صورت نيمه وقت و مرخصي بدون حقوق -

  

  

  

  



  طرح نيروي انساني

  اكز جهت خدمت طرح نيروي انسانيبررسي موارد مورد نياز مر -

  اعالم نياز فصلي نيروهاي طرح نيروي انساني -

  جمع آوري در خواست متقاضيان گذراندن طرح نيروي انساني  -

 تقسيم نيروهاي متقاضي گذراندن طرح در مراكز مورد نياز با در نظر گرفتن امتياز و منطقه خدمت آنها -

  

  صدور پروانه

  د نياز صدور پروانه دايم ماماييجمع آوري مدارك مور -

  ارسال مدارك با فرم متقاضي به اداره صدور پروانه ها در تهران- 

  پيگيري موارد ارسال شده و دريافت پروانه ها و تحويل به متقاضيان -

     

  عضويت در طرحها و كميته ها

  عضويت در طرح پايلوت مقابله با بيماريهاي رفتاري  -

  HSRهشي عضويت در كميته پژو -

  عضويت در كميته مقابله با بيماريهاي رفتاري -

   عضويت در كميته بررسي پيشنهادات حوزه امور درمان -

  

  

  برگزاري مراسم ، همايشها و گردهمايي    

  )ارديبهشت  15(برگزاري مراسم بزرگداشت روز جهاني ماما  -

  برگزاري همايش مادران باردار -

  اي و يا كشوريبرگزاري سمينار علمي منطقه  -

  برگزاري گردهمايي مسئولين زايشگاهها جهت بررسي مشكالت و ابالغ دستورالعملهاي جديد -

       

  بررسي شكايات  

  بررسي شكايات مردمي در خصوص دفاتر كار مامايي و متخصصين زنان -

  بررسي شكايت مرگ مادران -

  بررسي شكايت مورتاليته و موربيديته نوزادان  -

  كايات پرسنلي بررسي ش -

  پيگيري موارد شكايات و قصور پرسنلي تا صدور حكم قضايي -

  

        

   

 


