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ّبي ثيوبزغتبًي ٍ ايجاب  شهيٌاِ جْات     زيصي ، غبشهبًدّي ٍ ّوبٌّگي فؼبليت جْت تحقق اّداف ثيوبزغتبى ٍ كوك ثِ ثسًبهِ
ّاب   ّبي ثيوبزغتبًي نسٍزيػت ٍ كويتِ گس   . فؼبليت توبم كويتِ ّبي ثيوبزغتبًي تؿكيل هي هؿبزكت فؼبل ّوِ پسغٌل كويتِ

 ل آى خَاٌّد ثَ  . ثِ هٌصلِ ثبشٍي هديسيت ثيوبزغتبى ٍ هكو

 شرایط اوتخاب رییس ي دبیر کمیتٍ :

 خَاّد ثَ . ثبًك خَىزييع ثيوبزغتبى زييع توبم كويتِ ّبي ثيوبزغتبًي اش جولِ كويتِ  *

 هػئَل ّس ٍاحد  ثيس كويتِ هستجى هي ثبؾد. *

 : کمیتٍ ثابت اعضاي

 ًطا  قديقي ػجبظ  كتس اقبي: ٍهػيَل ايوٌي ثيوبز  وبزغتبىيث عيزئ ●

 شا ُ حػي هستهي اقبي: وبزغتبىيث سيهد •

 پَز حػي ؾيَا  خبًن: يپسغتبز خدهبت سيهد •

 ؾبلچي شّسا خبًن:  تيفيك ثْجَ  ٍاحد هػئَل •

 هْػب هٌؿي پَز ّوبٌّگ كٌٌدُ ايوٌي : ثْجَ  ٍ  كبزؾٌبظ        ●

 ًكيسي  كتس اقبي:  يجساح هتخكف پصؾكبى گسٍُ اش كي ّس اش ًفس كي حداقل •

 هٌكَزي هيس  كتس اقبي –( كبز يَلَضيػت)  اغديبى  كتس اقبي:   اخلي هتخكف پصؾك •

 هٌتظسي  كتس اقبي:  ثبليٌي اشهبيؿگبُ هػَل •

  ًطا  يػل خبًن:  خَى ثبًك هػَل •

 ظَْزي خبًن: تِيكو سي ث •

 ًطآ  يقيقد ػجبظ  كتس:  تِيكو عييز •

 :تٍیکم سییر فیيظا شرح

  جلػِ كبز  غتَز اش بًتيق. 11

  اػهب ِيكل هؿبزكت جْت هدثساًِ تبؼ. 2

 ّب گفتگَ ٍ ثحث ؾدى دُيكؿ اًحساف ثِ اش صيپسّ. 3

 هٌتظسُ سيغ هَاز  يثسا غيغس ٍ هٌبغت يسيگ نيتكو. 4

  هكَثبت يسيگيپ جْت افسا  ًوَ ى هؿخف ٍ ؾدُ هًسح هًبلت يثٌد جوغ. 5
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 افسا  ِيكل ثب ػب اًِ تؼبهل. 6

  يهحَز خَ  اش صيپسّ. 7

  يثسگصاز شهبى  ز جلػبت كٌتسل. 8

  تِيكو اػهبء يؿٌْب ّبيپ يثسزغ ٍ سؼيپر. 9

  جلػبت  ز اػهبء حهَز ثس ًظبزت. 10

  هٌظن يَز ثِ جلػبت ليتؿك ثس ًظبزت. 11

 جلػِ بىيپب  ز اػهب حهَز  ز يسيگيپ ٍ اجسا ٍهػئَل  جلػِ هكَثبت هسٍز. 12

 :تٍیکم رانیدب فیيظا شرح

 تِيكو اػهبء بةيغ ٍ حهَز. 1

  جلػبت كبز  غتَز نيتٌظ. 2

 تِيكو عيزئ ثب يّوكبز ٍ هػبػدت. 3

  هسكص بغتيز يّوبٌّگ ثب تِيكو اػهب اثبؽ قدٍز. 4

 تِيكو اػهب ثِ فيٍظب ؾسح ازائِ. 5

 ٍ بغتيز  فتس ثِ جلػبت يزغبً ايبع  ٍ تِيكو جلػبت يثسا بًِيغبل بي  هبِّ ؾؽ ثسًبهِ نيتٌظ جْت اػهب ثب يّوبٌّگ. 6
 ؿتسيث يّوبٌّگ يثسا تيسيهد

  جلػبت  ز ؾسكت جْت تِيكو اػهبء يثسا جلػِ  غتَز ٍ ًبهِ  ػَت قدٍز ٍ هقسز شهبى  ز جلػبت ليتؿك. 7

 )غبػت 48 تب حداكثس جلػِ ّس اش پع( تيفيك ثْجَ  تِيكو  فتس ٍ  ٌفؼبىيذ ثِ آى ًػخ ازغبل ٍ قَزتجلػِ اًؿب. 8

 ء اػهب ثِ  ّب هكَثِ اثبؽ ٍ قدٍز. 9

 جلػِ هكَثبت قسائت ٍ قَزتجلػِ  ز آى يسيگيپ هػئَل ٍ جلػِ هكَثبت يييتؼ. 10

  ّب هكَثِ يگبًيثب. 11

  ّب تِيكو سخبًِي ث ثب يّوبٌّگ. 12

  يثؼد جلػِ  ز يسيگيپ گصازؼ اػبم ٍ هقسز شهبى هدت يَل  ز يسيگيپ اشهػئَل جلػِ هكَثبت يسيگيپ. 13

 

 :تٍیکم ياعضا فیيظا شرح
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  تِيكو جلػبت  ز هَقغ ثِ حهَز. 1

  ؿٌْب ّبيپ ازائِ ٍ ًظس تجب ل ٍ هؿَزت. 2

 .جبؾديه يسيگيپ هػئَل ثِ كِ ييّب هكَثِ يسيگ يپ. 3

 تِيسكوي ث ٍ عيزئ ثب يّوكبز ٍ هػبػدت. 4

 شرح يظیفٍ کمیتٍ :

  ياػتجبزثخؿ  ز خَى اًتقل يت ّبي  غتَزالؼول اجساي •

  آى ّبي فسآٍز ُ ٍ خَى يثسزغ  ز ًظبزت جْت هٌبغت كس ّبييزٍ اتخبذ •

  آى ّبي فسآٍز ُ ٍ خَى اش ًگْدازي ٍ ٌِيثْ اغتفب ُ جْت اغتبًداز  زٍؾْبي اتخبذ •

  سييؿگيپ قبثل ػَازل اش سييؿگيپ جْت هٌبغت كس يزٍ اتخبذ •

  يخًَ ّبي فسآٍز ُ ٍ خَى ًگْدازي ثِ هسثَو هقسزات قي ق اجساي ٍ ًظبزت •

  خَى ّبي فسآٍز ُ ٍ خَى يفيك ٍ يكو ثْجَ  جْت  ز جبزي ّبي پسٍتكل هسٍز ٍ يبثيازش •

  خَى ثبًك ٍ اًؼقب ي ثخؿْبي  ز هكسف هَز  صاتيتجْ ٌِيشه  ز يآت بشّبييً غٌجؽ •

  ثخؿْب هكسف ثس هبشا   زخَاغت لي ل ثِ ّب فسآٍز ُ ٍ خَى اتالف اش سييجلَگ •

  خَى ثبًك اش آى ليتحَ ًحَُ ٍ ثخؿْب  ز يخًَ ّبي فساٍز ُ ٍ خَى  زخَاغت ًحَُ ثس ًظبزت •

  زخَاغت ًحَُ ٍ اغتفب ُ جْت ثِ ّوكبزاى ٍ پسغٌل آهَشؼ ثساي الشم ّبي پسٍتكل ازائِ •

 ؾسح ٍظيفِ كويتِ: اًتقبل يت شهيٌِ كبزكٌبًدز اگبّي ٍ  اًؽ غًح ازتقبي •

 

 :    جلسٍ تشکیل ویهاقً

 .هيكٌد اپيد غويتز جلػِ ثبؾٌد ؾتِ ا زحهَ جلػِ  ز ػهبا كل اش ًفس يك نبفِا ثِ ًكف قلاحد چٌبًچِ ·

 وبزغتبىيث يٍاقؼ ٍ يجبز هؿكالت ٍ ّب تِيكو  تيهبهَز ٍ اّداف ثب ّب تِيكو جلػبت كبز  غتَز ييّوػَ. 

 تِيكو كبز  غتَز ثب ّوػَ هؿخف ٍ ٍانح ييحلْب زاُ تيتكَ.

 .كٌد هي زكب ثِ ٍعؾس جلػِ ػالهيا غبػت زاظ ·

 . ؾَ هي اجخسا كويتِ اش ػهَ جلػِ غِ اش ثيؽ غيجت زتقَ  ز ·
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 .از ًد زا جلػِ ثِ ٍزٍ  حق ػهَ ّس قيقِ 20 اش ثيؽ تبخيس زتقَ  ز ·

 ثبؾد هي غبػت  ٍ جلػِ ّس ىهبش ليَ ىهبش كثساحد ·

/  عياي ز سييا تغ قاَزت   ز گس   يه قب ز تيػهَ اثالؽ ًبهِ يييآ يجق تِيكو  ثبثت اػهب ٍ تِيكو سي ث ، تِيكو عييز يثسا.
 .اغت يثبق خَ  قَت ثِ ًگسفتِ قَزت آًْب ميتؼَ جْت يسيگ نيتكو كِيشهبً تب ػبهل سيهد

 اغت ينسٍز الشم بزاتياخت ديق بزثبياالخت تبم ييجبًؿ جْت اثالؽ قدٍز ّب تيكو اش كيّس  ز عييز حهَز ػدم  زقَزت.

 وحًٌ ارزیابی عملکرد کمیتٍ :

 :  گيس هي زتقَ يلذ يّب ؾبخف يسيق اش يفكل قَزت ثِ كويتِ پبيؽ

 

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 
کمیته هادبیران   

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

متوسط  ) خوب  

(ضعیف  

تعداد 
 کل

ردو ماهه            بانک خون 

:بهبود کیفیتمسئول واحد  
 
 

 نام و امضا تکمیل کننده:

 .ؾَ  هي گصازؼ اجسايي هديسيت تين ثِ ٍ ثسزغي ّب كويتِ هػَل تَغى ثيوبزغتبًي ّبي كويتِ ثسگصازي زًٍد*

 :تٍیکم برگساري یتًال

 ّس  ٍ هبُ يكجبز

 

 

 

 

 :باوک خًن کمیتٍ يبىذ نماز وامٍ بر
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 مکان تاریخ ردیف

 دفتر ریاست 55/5/66 1

 دفتر ریاست 56/4/66 5

 دفتر ریاست 55/6/66 3

 دفتر ریاست 55/8/66 4

 دفتر ریاست 55/11/66 5

 دفتر ریاست 15/15/66 6

 

 وحًٌ مستىذ سازي ي  پیگیري مصًبات:

 

 تَغى  ثيس ّس كويتِ  توبهي قَزتجلػبت  ز ّفتِ اٍل ثسگصازيكويتِ ّب يجق جدٍل شهبًجٌدي ثِ يَز هٌظن تؿكيل ٍ  -1

 هسكص گراؾتِ ؾَ .  ًسخه در اختيار هسَل ٍاحذ بهبَد كيفيت يكتٌظين ٍ 

  ثيساى كويتِ ّب  ز جْت كيفي ًوَ ى جلػبت هػتٌد غبشي ٍ پبيؽ ػولكس  كويتِ ّب ثسًبهِ زيصي ًوبيٌد. -2

زغبلت تؼييي ؾدُ كويتِ ّب زا ثسگصاز ٍ ثساي اػهب  ػَتٌبهِ كتجي ثب  زج  غتَز  ثيساى كويتِ ّب ثبيد ثب تَجِ ثِ اّداف ٍ  -3

 جلػِ ٍ شهبى ؾسٍع ٍ پبيبى جلػِ  ا ُ ؾَ .

 قَزتجلػبت ثبيد  ز فسهت هخكَـ ثجت ٍ ًَؾتي افسا  حبنس ٍ غبيجيي جلػِ الصاهي هي ثبؾد. -4

 هكَثبت تحقق ػدم بي تحقق ٍ ؾًَد يسيگيپ ّب تِيكو ساىي ث تَغى  يثؼد جلػبت  ز ديثب جلػبت  ز هتخرُ وبتيتكو -5

  ز كِيقَزت  ز ٍ اغت ؾدُ انبفِ 96 غبل قَزتجلػِ فسهت ثِ كٌتَز ؾوبزُ هٌظَز ييثد ؾًَد هؿخف ّب تِيكو يقجل

 گس   يه انبفِ ػد  كي هسثَيِ كٌتَز ثِ ٍ ؾدُ يييتؼ هجد  ديزغ غس ًسغد اًجبم ثِ هكَثِ ؾدُ يييتؼ ديزغ غس

 .ثبؾد يثؼد جلػبت  ز هؿخف جِيًت ي ازا ّب تِيكو هكَثبت ٍ(ثبؾد يه قفس كٌتَز ِياٍل ػد .)  -6

 تكويوبت هتخدُ  ز كويتِ ثبيد هجتٌي ثس ايالػبت پس اشؼ ؾدُ ثبؾد. -7

هصَبات كويته های بيوارستاًی كه در ارتباط با ايوٌی بيوار ٍ ارتقای كيفيت خذهات باشذ ٍ ًياس به تاهيي اعتبار * -8

بزرسی  ٍ تاهيي اعتبار در كويته تين هذيزيت اجزايی هَرد بزرسی قزار خَاهٌذ گزفت لذا دبيزاى  داشته باشٌذ جهت

 *رت جلسات كويته ها را در هَعذ هقزر به دفتز بهبَد تحَيل دهٌذ.هحتزم كويته حتوا صَ

 :  اغت ايي هب اًتظبز ثٌبثسايي
 :    هًبلت ييا هًبلؼِ ثب هحتسم ّوكبزاى

 .  ؾًَد آؾٌب ثيوبزغتبًي ّبي كويتِ ٍاػهبء ّب كويتِ ثب         -
 .  ؾًَد آؾٌب ّب كويتِ خسٍجي ّبي  غتَزالؼول ٍ هكَثبت ثب         -
 تحَيل ثيوبزغتبًي ّبي كويتِ هػَل يب كويتِ  ثيس ثِ  كويتِ ّس اّداف ٍ ٍظبيف ثِ تَجِ ثب زا خَ  ًظسات ٍ پيؿٌْب ات    -

 . ًوبيٌد
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