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ّبي ثيوبزستبًي ٍ ايجاب  شهيٌاِ جْات     زيصي ، سبشهبًدّي ٍ ّوبٌّگي فؼبليت جْت تحقق اّداف ثيوبزستبى ٍ مول ثِ ثسًبهِ
ّاب   ّبي ثيوبزستبًي ضسٍزيست ٍ مويتِ گس   . فؼبليت توبم مويتِ ّبي ثيوبزستبًي تطنيل هي هطبزمت فؼبل ّوِ پسسٌل مويتِ

 ل آى خَاٌّد ثَ  . ثِ هٌصلِ ثبشٍي هديسيت ثيوبزستبى ٍ هنو

 شرایط اوتخاب رییس ي دبیر کمیتٍ :

 خَاّد ثَ . هديسيت اطالػبت سالهت ٍ فٌبٍزي اطالػبتزييس ثيوبزستبى زييس توبم مويتِ ّبي ثيوبزستبًي اش جولِ مويتِ  *

 هسئَل ّس ٍاحد  ثيس مويتِ هستجط هي ثبضد. *

 : کمیتٍ ثابت اعضاي

  متس ػجبس غديقي ًژا  :ٍ هسَل فٌی رييس بيوارستاى 

  متس ًيل سسضت –:  متس هيس هٌػَزي  پششناى هتخصص

 : اقبي  هستضي حسي شا ُهذيز بيوارستاى

 : خبًن ضيَا حسي پَزهذيز خذهات پزستاري

 : اللِ گَ زشًٍد ًوايٌذُ هطلع دفتز پزستاري

 شّسا ضبلچي: هسَل ٍاحذ بْبَد ميفيت

 هْسب هٌطي پَزّواٌّگ مٌٌذُ ايوٌی بيوار : بْبَد ٍ  مارشٌاس 

 زضب طبلجخبًيرييس ادارُ هذارك پششنی :

 طبّسُ غالهؼلي شا ُ هسَل فٌاٍري اطالعات :

 هحود زضب پَز حسيي رييس حسابذاري :

 اثَالقبسن اثسٍ  مارشٌاي اهار حياتی :

خبًن –اقبي پسٍيصهحودي  –اقبي حسيي سلوبًي  -هحوَ  اسوبػيل شا ُ :(HISمارشٌاساى ٍاحذ ّاي اداري ٍ پاراملٌيل ) مويتِ 

 زٍيب الْبم ًيب -اثَذز غجح خيص –خبًن ا زيسي  –خبًن سيبز  -خبًن حبهدي -ػليپَز

 : زضب طبلجخبًي دبيز مويتِ

ِ  ي ستسسا  سسػت صي،افصا ضَاّد ثس يهجتٌ يپصضن اسبس ثس ياطالػبت ٌبىياطو صيافصا ٍ وبزيث اطالػبت اش حفبظت: ّدف  ثا
 ياطالػبت اًسجبم بشٍيً هَز  اطالػبت
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 شرح يظایف رییس کمیتٍ :

  جلسِ مبز  ستَز اش بًتيغ. 1

  اػضب ِيمل هطبزمت جْت هدثساًِ تبش. 2

 ّب گفتگَ ٍ ثحث ضدى دُيمط اًحساف ثِ اش صيپسّ. 3

 هٌتظسُ سيغ هَاز  يثسا غيسس ٍ هٌبست يسيگ نيتػو. 4

  هػَثبت يسيگيپ جْت افسا  ًوَ ى هطخع ٍ ضدُ هطسح هطبلت يثٌد جوغ. 5

 افسا  ِيمل ثب ػب اًِ تؼبهل. 6

  يهحَز خَ  اش صيپسّ. 7

  يثسگصاز شهبى  ز جلسبت مٌتسل. 8

  تِيمو اػضبء يطٌْب ّبيپ يثسزس ٍ سشيپر. 9

  جلسبت  ز اػضبء حضَز ثس ًظبزت. 10

  هٌظن طَز ثِ جلسبت ليتطن ثس ًظبزت. 11

 جلسِ بىيپب  ز اػضب حضَز  ز يسيگيپ ٍ اجسا ٍهسئَل  جلسِ هػَثبت هسٍز. 12

 :تٍیکم رانیدب فیيظا شرح

 تِيمو اػضبء بةيغ ٍ حضَز. 1

  جلسبت مبز  ستَز نيتٌظ. 2

 تِيمو سيزئ ثب يّونبز ٍ هسبػدت. 3

  هسمص بستيز يّوبٌّگ ثب تِيمو اػضب اثبؽ غدٍز. 4

 تِيمو اػضب ثِ فيٍظب ضسح ازائِ. 5

 ٍ بستيز  فتس ثِ جلسبت يزسبً اطبع  ٍ تِيمو جلسبت يثسا بًِيسبل بي  هبِّ ضص ثسًبهِ نيتٌظ جْت اػضب ثب يّوبٌّگ. 6
 طتسيث يّوبٌّگ يثسا تيسيهد

  جلسبت  ز ضسمت جْت تِيمو اػضبء يثسا جلسِ  ستَز ٍ ًبهِ  ػَت غدٍز ٍ هقسز شهبى  ز جلسبت ليتطن. 7

 )سبػت 48 تب حدامثس جلسِ ّس اش پس( تيفيم ثْجَ  تِيمو  فتس ٍ  ٌفؼبىيذ ثِ آى ًسخ ازسبل ٍ غَزتجلسِ اًطب. 8

 ء اػضب ثِ  ّب هػَثِ اثبؽ ٍ غدٍز. 9



  69سال -مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعاتآیین نامه داخلی کمیته 

3 
 

 جلسِ هػَثبت قسائت ٍ غَزتجلسِ  ز آى يسيگيپ هسئَل ٍ جلسِ هػَثبت يييتؼ. 10

  ّب هػَثِ يگبًيثب. 11

  ّب تِيمو سخبًِي ث ثب يّوبٌّگ. 12

 يثؼد جلسِ  ز يسيگيپ گصازش اػبم ٍ هقسز شهبى هدت طَل  ز يسيگيپ اشهسئَل جلسِ هػَثبت يسيگيپ. 13

 :تٍیکم ياعضا فیيظا شرح

  تِيمو جلسبت  ز هَقغ ثِ حضَز. 1

  طٌْب ّبيپ ازائِ ٍ ًظس تجب ل ٍ هطَزت. 2

 .جبضديه يسيگيپ هسئَل ثِ مِ ييّب هػَثِ يسيگ يپ. 3

 تِيسموي ث ٍ سيزئ ثب يّونبز ٍ هسبػدت. 4

 : تٍیکم فیيظا شرح

  ي زاػتجبزثخط يپصضن هدازك استبًداز ّبي اجساي

  ي زاػتجبزثخط اطالػبت فٌبٍزي استبًداز ّبي اجساي

  يپصضن هدازك  ز ضَاثط ثس هٌطجق يگبًيثب ًظبم صيپب ٍ ضدُ يطساح يوبزستبًيث ّبي فسم دييتب

  وبزستبىيث ػولنس  اش بًِيهبّ هٌظن گصازضبت ثَ ى  ستسس  ز يػلو ٍ حيغح يسيًَ پسًٍدُ ًظبم اجساي صيپب

  يپصضن هدازك ٍ يگبًيثب َتس زيمبهپ ٍ صُيهنبً ستنيس اش استفب ُ

 يپژٍّط اهَز  ز وبزستبىيث يپصضن هدازك ٍاحد ّونبزي ٍ هطبزمت

 :    جلسٍ تشکیل ویهاقً

 .هيمٌد اپيد سويتز جلسِ ثبضٌد ضتِ ا زحضَ جلسِ  ز ػضبا مل اش ًفس يل ضبفِا ثِ ًػف قلاحد چٌبًچِ ·

 وبزستبىيث يٍاقؼ ٍ يجبز هطنالت ٍ ّب تِيمو  تيهبهَز ٍ اّداف ثب ّب تِيمو جلسبت مبز  ستَز ييّوسَ. 

 تِيمو مبز  ستَز ثب ّوسَ هطخع ٍ ٍاضح ييحلْب زاُ تيتػَ.

 .مٌد هي زمب ثِ ٍعضس جلسِ ػالهيا سبػت زاس ·

 . ضَ هي اجخسا مويتِ اش ػضَ جلسِ سِ اش ثيص غيجت زتغَ  ز ·

 .از ًد زا جلسِ ثِ ٍزٍ  حق ػضَ ّس قيقِ 20 اش ثيص تبخيس زتغَ  ز ·
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 .ثبضد هي سبػت  ٍ جلسِ ّس ىهبش لطَ ىهبش مثساحد ·

. ثساي زييس مويتِ ،  ثيس مويتِ ٍ اػضب ثبثت  مويتِ طجق آييي ًبهِ اثالؽ ػضَيت غب ز هي گس    ز غَزت تغيياس زيايس /   
 شهبًينِ تػوين گيسي جْت تؼَيض آًْب غَزت ًگسفتِ ثِ قَت خَ  ثبقي است.هديس ػبهل تب 

 . زغَزت ػدم حضَز زييس  ز ّسيل اش مويت ّب غدٍز اثالؽ جْت جبًطيي تبم االختيبزثب قيد اختيبزات الشم ضسٍزي است.

 وحًٌ ارزیابی عملکرد کمیتٍ :

 :  گيس هي زتغَ يلذ يّب ضبخع طسيق اش يفػل غَزت ثِ مويتِ پبيص

  

فصلی()  بیمارستانی کمیته های مصوبات اجرای و تشکیل نحوه پایش فرم کد مدرک:  
 سه ماهه..........................................

 
 

 از تاریخ...   تا تاریخ....... مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر حشمت

تاریخ گزارش به 
 دبیران کمیته ها

مصوبات انجام 
 نشده

تناوب  کمیته برگزار شده مصوبات انجام شده
برگزاری 

 کمیته

 نام کمیته

تعداد  درصد 
 کل

تعداد  درصد
مصوبات 
انجام 
 شده

تعداد 
مصوبات 
پیگیری 
 شده

تعداد کل 
 مصوبات

هم راستایی 
مصوبات با دستور 

 العملها
  متوسط  )خوب
 ضعیف

تشکیل به موقع 
 جلسات

) خوب  متوسط  

(ضعیف  

تعداد 
 کل

مدیریت  هر ماه          
اطالعات و 

It 
 مسئول واحد بهبود کیفیت:

 
 

 نام و امضا تکمیل کننده:

 .ضَ  هي گصازش اجسايي هديسيت تين ثِ ٍ ثسزسي ّب مويتِ هسَل تَسط ثيوبزستبًي ّبي مويتِ ثسگصازي زًٍد*

 :تٍیکم برگساري یتًال

 نجبزي هبُ ّس حداقل

 :اطالعات يفىاير ي سالمت اطالعات تیریمذ کمیتٍ يبىذ نماز وامٍ بر

 مکان تاریخ ردیف

 دفتر ریاست 11/2/96 1

 دفتر ریاست 3/3/96 2

 دفتر ریاست 11/4/96 3

 دفتر ریاست 3/5/96 4

 دفتر ریاست 6/6/96 5

 دفتر ریاست 2/7/96 6

 استیر دفتر 6/8/96 7
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 استیر دفتر 4/9/96 8

 استیر دفتر 6/11/96 9

 استیر دفتر 7/11/96 11

 استیر دفتر 5/12/96 11

 وحًٌ مستىذ سازي ي  پیگیري مصًبات:

 

 تَسط  ثيس ّس مويتِ  مويتِ ّب طجق جدٍل شهبًجٌدي ثِ طَز هٌظن تطنيل ٍ توبهي غَزتجلسبت  ز ّفتِ اٍل ثسگصازي -1

 هسمص گراضتِ ضَ .  ًسخِ در اختيار هسَل ٍاحذ بْبَد ميفيت يلتٌظين ٍ 

 جْت ميفي ًوَ ى جلسبت هستٌد سبشي ٍ پبيص ػولنس  مويتِ ّب ثسًبهِ زيصي ًوبيٌد. ثيساى مويتِ ّب  ز  -2

 ثيساى مويتِ ّب ثبيد ثب تَجِ ثِ اّداف ٍ زسبلت تؼييي ضدُ مويتِ ّب زا ثسگصاز ٍ ثساي اػضب  ػَتٌبهِ متجي ثب  زج  ستَز  -3

 جلسِ ٍ شهبى ضسٍع ٍ پبيبى جلسِ  ا ُ ضَ .

 ظ ثجت ٍ ًَضتي افسا  حبضس ٍ غبيجيي جلسِ الصاهي هي ثبضد.غَزتجلسبت ثبيد  ز فسهت هخػَ -4

 هػَثبت تحقق ػدم بي تحقق ٍ ضًَد يسيگيپ ّب تِيمو ساىي ث تَسط  يثؼد جلسبت  ز ديثب جلسبت  ز هتخرُ وبتيتػو -5

  ز نِيغَزت  ز ٍ است ضدُ اضبفِ 96 سبل غَزتجلسِ فسهت ثِ مٌتَز ضوبزُ هٌظَز ييثد ضًَد هطخع ّب تِيمو يقجل

 گس   يه اضبفِ ػد  لي هسثَطِ مٌتَز ثِ ٍ ضدُ يييتؼ هجد  ديزس سس ًسسد اًجبم ثِ هػَثِ ضدُ يييتؼ ديزس سس

تػويوبت هتخدُ  ز ثبضد يثؼد جلسبت  ز هطخع جِيًت ي ازا ّب تِيمو هػَثبت ٍ(ثبضد يه غفس مٌتَز ِياٍل ػد .)  -6

 مويتِ ثبيد هجتٌي ثس اطالػبت پس اشش ضدُ ثبضد.

مويتِ ّاي بيوارستاًی مِ در ارتباط با ايوٌی بيوار ٍ ارتقاي ميفيت خذهات باشذ ٍ ًياس بِ تاهيي اعتبار  هصَبات* -7

داشتِ باشٌذ جْت بزرسی  ٍ تاهيي اعتبار در مويتِ تين هذيزيت اجزايی هَرد بزرسی قزار خَاٌّذ گزفت لذا دبيزاى 

 *بِ دفتز بْبَد تحَيل دٌّذ.رت جلسات مويتِ ّا را در هَعذ هقزر هحتزم مويتِ حتوا صَ

 
 :  است ايي هب اًتظبز ثٌبثسايي

 :    هطبلت ييا هطبلؼِ ثب هحتسم ّونبزاى
 .  ضًَد آضٌب ثيوبزستبًي ّبي مويتِ ٍاػضبء ّب مويتِ ثب         -
 .  ضًَد آضٌب ّب مويتِ خسٍجي ّبي  ستَزالؼول ٍ هػَثبت ثب         -
 تحَيل ثيوبزستبًي ّبي مويتِ هسَل يب مويتِ  ثيس ثِ  مويتِ ّس اّداف ٍ ٍظبيف ثِ تَجِ ثب زا خَ  ًظسات ٍ پيطٌْب ات    -

 .  ًوبيٌد
 
 

 

 

 

 


