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ّبي ثيوبزغتبًي ٍ ايداب  شهيٌاِ خْات     زيصي ، غبشهبًدّي ٍ ّوبٌّگي فؼبليت خْت 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

 شزایط اوتخاب رییس ي دبیز کمیتٍ :

خَاّاد  ي پصؾك صاتيتدْ ٍ  ازٍ  ، ، زهبى  زهبى اقتكب زييع ثيوبزغتبى زييع توبم كويتِ ّبي ثيوبزغتبًي اش خولِ كويتِ  *
 ثَ .

 هػئَل ّس ٍاحد  ثيس كويتِ هستجى هي ثبؾد. *

 اعضاي ثابت کمیتٍ اقتصاد درمان ، د اري تجهیشات پششکی:              :داري درمان يتغذیٍ ي تجهیشات  کمیتٍ ثابت اعضاي

 ًطا  قديقي ػجبظ  كتس:  ثيوبزغتبى زييع :  كتس ػجبظ قديقي ًطا  هػئَل ايوٌي زييع ثيوبزغتبى

 شا ُ حػي هستهي: ثيوبزغتبى هديس هديس ثيوبزغتبى: هستهي حػي شا ُ

 غسؾت كيً  كتس ياهَشؾ هؼبٍى هديس پسغتبزي: ؾيَا حػي پَز

 :هَنَع حػت يٌيثبل يّب ثخؽ يزٍغب                 

 هػئَل ثْجَ  كيفيت : شّسا ؾبلچي

 پَز حػي ؾيَا: پسغتبزي خدهبت هديس كبزؾٌبظ ّوبٌّگ كٌٌدُ : هْػب هٌؿي پَز

 ؾبلچي شّسا:  كيفيت ثْجَ  ٍاحد هػَل پصؾك تغريِ :  كتس هْدٍي زٍؾي

 پَز يهٌؿ هْػب:  ثْجَ  كبزؾٌبظ 

 بىيزنبئ گلجس  كتس:   ازٍخبًِ يفٌ هػئَل كبزؾٌبظ تغريِ : پسٍيص هحودي

 بيً الْبم هٌْدظ:  صاتيتدْ يفٌ هػئَلهػئَل فٌي  ازٍخبًِ :  كتس زنبئيبى                                                    

 :وبزغتبىيث ايالػبت ٍ اهبز ٍاحد هػئَل  – كتس هيس هٌكَزي  –پصؾكبى هتخكف :  كتس غبالزي 

 زنب يبلجخبًي  كتس ًكيس  ًكيسي

 كبزؾٌبظ ثْداؾت هحيى : شيٌت ثْداًي

 ًت: فسخٌدُ ظَْزيكبزؾٌبظ  كٌتسل ػفَ

 / خاًن ههٌذس الهام ًیادبیز کویته : خاًن دکتز رضاییاى
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 شزح يظایف رییس کمیتٍ:

 :تِيكو عييز فيٍظب ؾسح 1

  خلػِ كبز  غتَز اش بًتيق. 1

  اػهب ِيكل هؿبزكت خْت هدثساًِ تبؼ. 2

 ّب گفتگَ ٍ ثحث ؾدى دُيكؿ اًحساف ثِ اش صيپسّ. 3

 هٌتظسُ سيغ هَاز  يثسا غيغس ٍ هٌبغت يسيگ نيتكو. 4

  هكَثبت يسيگيپ خْت افسا  ًوَ ى هؿخف ٍ ؾدُ هًسح هًبلت يثٌد خوغ. 5

 افسا  ِيكل ثب ػب اًِ تؼبهل. 6

  يهحَز خَ  اش صيپسّ. 7

  يثسگصاز شهبى  ز خلػبت كٌتسل. 8

  تِيكو اػهبء يؿٌْب ّبيپ يثسزغ ٍ سؼيپر. 9

  خلػبت  ز اػهبء حهَز ثس ًظبزت. 10

  هٌظن يَز ثِ خلػبت ليتؿك ثس ًظبزت. 11

 خلػِ بىيپب  ز اػهب حهَز  ز يسيگيپ ٍ اخسا ٍهػئَل  خلػِ هكَثبت هسٍز. 12

 :تٍیکم زانیدب فیيظا شزح

 تِيكو اػهبء بةيغ ٍ حهَز. 1

  خلػبت 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 خلػبت يزغبً ايبع  ٍ تِيكو خلػبت يثسا بًِيغبل بي  هبِّ ؾؽ ثسًبهِ نيتٌظ خْت اػهب ثب يّوبٌّگ. 6
 ؿتسيث يّوبٌّگ يثسا تيسيهد
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  خلػبت  ز ؾسكت خْت تِيكو اػهبء يثسا خلػِ  غتَز ٍ ًبهِ  ػَت قدٍز ٍ هقسز شهبى  ز خلػبت ليتؿك. 7

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

 ء اػهب ثِ  ّب هكَثِ ؽالاث ٍ قدٍز. 9

 خلػِ هكَثبت قسائت ٍ قَزتدلػِ  ز آى يسيگيپ هػئَل ٍ خلػِ هكَثبت يييتؼ. 10

  ّب هكَثِ يگبًيثب. 11

  ّب تِيكو سخبًِي ث ثب يّوبٌّگ. 12

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

 شزح يظایف اعضاي کمیتٍ:

 . حهَز ثِ هَقغ  ز خلػبت كويتِ 1

 . هؿَزت ٍ تجب ل ًظس ٍ ازائِ پيؿٌْب ّب 2

 . پي گيسي هكَثِ ّبيي كِ ثِ هػئَل پيگيسي هيجبؾد.3

 . هػبػدت ٍ ّوكبزي ثب زئيع ٍ  ثيسكويت4ِ

 :تجهیشات پششکیتغذیٍ ي درمان ، داري ي  تٍیکم فیيظا شزح

 آى يزغبً زٍش ثِ ٍ يوبزغتبًيث يفسهَالز ييتدٍ -

  ؾًَدُ هتَقف خَ ثخَ  يّب  ازٍ اش يػتيل ييتدٍ -

 غيؾب ٍ هْن يّب  ازٍ حيقح هكسف يّب هؽ خى ييتدٍ -

 وبزغتبًْبيث اش حيقح اغتفب ُ  ز وبزغتبىيث هؽ خى يبثيازشؾ ٍ ؽيپب- نيتٌظ -

 آًْب ي ًبخَاغتِ يخبًج ػَازل ٍ  ازٍّب يصيتدَ اؾتجبّبت كبّؽ يثسا هؽ خى ييتدٍ -

  ؾدُ گصازؼ يي ازٍ اؾتجبّبت ٍ هؿكل زفغ هٌظَز ثِ ياقالح اقداهبت ٍ هداخالت ياخسا ٍ ييساح -

 ثبؾد هَخَ  ّب ثخؽ اش كي ّس بي  ازٍحبًِ  ز ديثب كِ ينسٍز ي ازٍّب ػتيل ييتدٍ -

 ثبال خًس احتوبل ثب ي ازٍّب بي خًس پس يّب  ازٍ اش يفْسغت ِيتْ -

 ػتٌديً يوبزغتبًيث يفسهَالز خصٍ كِ ييّب  ازٍ ي ِيتْ ٍ تيتكَ– يييتؼ يثسا يٌديفسا ييتدٍ -

 .  وبزغتبىيث غًح  ز  ازٍ ٍ  زهبى يػلو ّبي َُيؾ حيتسٍ -
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 .  وبزغتبىيث  ز ي زهبً هػبئل زًٍد اخساي حػي ثس ًظبزت

 . هٌبغت حلْبي زاُ ازائِ ٍ وبزغتبىيث  ز  ازٍ ٍ  زهبى هؿكالت ٍ ّب يكبغت كوجَ ّب، ثِ يدگيزغ

 . هَاز  ييا ثب ثسخَز  ٍ كْبيَتيث يآًت طُيثَ  ازٍّب يهًٌق سيغ هكسف احتوبل ثس ًظبزت

( .Drug Combination . )ي ازٍئ جبتيتسك يهًٌق سيغ صيتدَ هَاز  ثس ًظبزت  

 .  وبزغتبىيث  ز هخدز  ازٍّبي هكسف ًحَُ ثس ًظبزت

  ػَازل ثس ًظبزت Iatrogenic ٍ صاتيتدْ ييتبه ًحَُ ثس ًظبزت ٍ يٌيث ؽيپ خَى ّبي فسآٍز ُ ٍ غسهْب ٍ  ازٍّب

 . وبزغتبىيث يهكسف سيغ يپصؾك هلصٍهبت

  ٍ ًگْدازي ٍغبئل، اش اغتفب ُ ًحَُ ثس ًظبزت يهكسف يپصؾك هلصٍهبت ٍ صاتيتدْ ييتبه ًحَُ ثس ًظبزت ٍ يٌيث ؽيپ

 .يپصؾك صاتيتدْ سيتؼو

 . يوبزغتبًيث ٍ يپصؾك صاتيتدْ ًگْدازي ٍ يوٌيا ٍ حيقح اغتفب ُ ٍ كبزثس  ًحَُ آهَشؼ

  غتگبّْب يدكي اثصاز ِيتْ ثساي ثسًبهِ ازائِ ٍ يٌيث ؽيپ

  ،يفيك ٍ يكو ًظس اش(  غراّب سيغب ٍ يويزض غراّبي اش اػن)  ييغرا هَا  اًَاع ثِ بشيً صاىيه هَز   ز هًبلؼِ ٍ يثسزغ

 .وبزغتبىيث غًح  ز

  چبزچَة  ز ت،يفيك ييتهو ثب ٍ اغتبًداز  هٌبثغ اش آهب ُ غراّبي بي يغرائ ِياٍل هَا  ِيتْ ثساي هٌػدن ثسًبهِ ِيتْ

  ز يثْداؾت ّبي َُيؾ ثِ هَا  ييا ًگْدازي ٍ يغرائ هَا  يثْداؾت حول ثس ًظبزت وبزغتبى،يث هقسزات سيغب ٍ ثَ خِ

 .هًوئي حسازت  زخِ ٍ هحلْب

 . وبزغتبىيث  ز يغرائ هَا  ييسايپر ٍ غيتَش ٍ اًتقبل ًگْدازي، يجخ، غبشي، آهب ُ ِ،يتْ ًحَُ ثس هػتوس ًظبزت

 غرا يفيك كٌتسل ّبي ثسًبهِ اػوبل

  زٍشاًِ كبلسي كِ يقَزت ثِ ،يويزض غراّبي كٌٌدُ هكسف وبزاىيث طُيثَ وبزاى،يث زٍشاًِ يغرائ ثسًبهِ ِيتْ ثِ كوك

 .غبل فكَل حػت ثس يغرائ تٌَع اػوبل. گس   ييتبه ٍخِ ييثْتس ثِ بشيً هَز 

  پَ زّبي ٍ هَا  اش خب ثِ ٍ حيقح اغتفب ُ ٍ ِيتْ ثس ًظبزت Enteral Feeding ِيتغر خْت بشيً هَز  غسهْبي ٍ

 .ًدازًد ػب ي ِيتغر اش اغتفب ُ اهكبى كِ يوبزاًيث  ز اغتفب ُ هٌظَز ثِ دي،يٍز

  غرا تيفيك اش وبزاىيث تيزنب يبثيازش
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   غتَزالؼول ٍ يغرائ هقسزات ى،يهح ثْداؾت فس ي، ثْداؾت ييهَاش هساػبت هٌظَز ثِ ِيتغر ثخؽ كبزكٌبى آهَشؼ

 .وبزغتبىيث اهبكي سيغب ٍ آؾپصخبًِ  ز كبز ثْداؾت

 . يثْداؾت سيغ ٍ هػتؼول ظسٍف پخت، ليٍغب هَقغ ثِ ميتؼَ ثس ًظبزت

 . پسغٌل ثساي هٌبغت ٍ غبلن غراي ِيتْ خْت  ز ؿٌْب يپ

  ِيكل ثساي هػسي، ٍ س ازيٍاگ ْبييوبزيث ثِ اثتال ػدم ٍ هصاج قحت يگَاّ ثس هؿتول يثْداؾت ؾٌبغٌبهِ كٌتسل ٍ ِيتْ

 .ؿبىيا غالهت دييتب ثساي نسٍزي ؿبتيآشهب ا ٍازي اًدبم ٍ وبزغتبىيث ِيتغر اهَز ييهبهَز

 . وبزغتبىيث  ز ِيتغر اهَز تيٍنؼ اش بًِيغبل گصازؼ ِيتْ

 يهكسف ٍ يي ازٍ هَا  اًجبز يپصؾك صاتيتدْ زٍشاًِ يثسزغ

  غاتَز  اغابظ  ثاس  يپصؾاك  صاتيتدْ كل ا ازُ يغَ اش ؾدُ اػالم ٍ دييتب هَز  فْسغت اش يپصؾك هلصٍهبت ٍ صاتيتدْ ِيتْ
 غالهت ًظبم تحَل الؼول

 غالهت ًظبهت تحَل ثسًبهِ يجق ّوساّبى ٍ وبزيث تَغى وبزغتبىيث خبزج اش هلصٍهبت ٍ  ازٍ ِيتْ ػدم ثس ًظبزت

 : کمیتٍ اقتصاد درمان ، داري يتجهیشات پششکی فشزح يظای

 حيًِ فؼبليت كويتِ ّبي ثيوبزغتبًي ؾبهل گسٍُ خدهبت ؾبيغ ، ًب ز ٍ گساًقيوت هي ثبؾد.-1

 گسٍُ خدهبت ؾبيغ ثِ خدهبتي گفتِ هيؿَ  كِ ثِ يَز ؾبيغ  ز ثيوبزغتبًْب ايدب  ّصيٌِ هي ًوبيد. ثِ ػٌَاى هثبل كبالّب-2

 ي ،  زخَاغتْبي تكَيس ثس ازي ٍ آشهبيؿبت تؿخيكي ٍ ًيص پسٍغيدس ؾبيغٍيب   ازٍّبي هكسف

گسٍُ خدهبت ًب ز گساى قيوت ثِ پسٍغيدسّب ٍيب اػوبل خساحي الكتيَ ٍ غيس زٍتيي كِ  ز آًْب ٍغيلِ هكسفي پصؾكي گساى  -3
هيليَى تَهابى ٍ ثابالتس (    قيوت) هدوَع قيوت ٍغبيل پصؾكي هكسفي  ز يك ػول خساحي يب يك هداخلِ  زهبًي هؼب ل   ُ

 اغٌفب ُ ؾَ .

كويتِ ثيوبزغتبًي هَظف اغت تب ايالػبت هسثَو ثِ حدن هداخالت تدَيص ؾدُ گسٍُ هداخالت تؿخيكي  زهبًي ؾبيغ ،   ز-4
ثبشُ ّبي تَغى پصؾكبى ؾبغل  ز ثيوبزغتبى زا هَز  ثسزغي قساز  ا ُ ٍ ثب اغتفب ُ اش زٍؾْبي آهبزي ٍ هديسيتي ، هَاز  خبزج اش 

 هؼوَل زا ؾٌبغبيي ٍ ػلت آى زا هَز  پيگيسي قساز  ٌّد.

هَاز  زا ثْوساُ ّوچٌيي الشم اغت ثساي توبم پصؾكبًي كِ هيصاى هداخالت تؿخيكي ٍ  زهبًي اًْب اش هيبًگيي ثبالتس اغت  -5
 هػتٌدات ثِ قَزت هكتَة ثِ پصؾكبى هسثَيِ ازائِ ٍ تركسات ٍ زاٌّوبيي الشم  ا ُ ؾَ .

ثاب    ز گسٍُ هداخالت  زهبًي ًب ز ٍ پس ّصيٌِ ، كويتِ ثيوبزغتبًي هَظف اغت خلػبت هَز  ًيبش زا قجل اش اًدبم هاداخالت   -6
 ػَت اش هتخككيي زؾتِ ّبي  هسثَيِ ٍ پصؾك هتخككي كِ قساز اغت هداخلِ  زهبًي زا اًدبم  ّد تؿكيل ٍ ثحث ّابي  
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كاِ   حاَي تؿاكيل ؾاَ    ًايي خلػبت هي ثبيػت ثِ دبم هداخلِ زا قب ز ًوبيد.فٌي هسثَو ثِ اًديكبغيَى زا ثسزغي ٍ هدَش اً
 ثبػث ّيچگًَِ تبخيس ثب تغييس  ز ثسًبهِ پريسؼ ثيوبزاًَ ًيص هؼًلي آًبى ًگس  .

 ز گسٍُ هداخالت تؿخيكي  زهبًي ؾبيغ، كويتِ ّبي ثيوبزغتبًي  هَظفٌد خلػبت كويتِ زا هبّيبًِ تؿكيل ٍ گصازؾاي اش   -7
 ب ٍ هداخالت اًدبم ؾدُ ٍ ًتبيح حبقل اش اًْب زا ثِ  ثيسخبًِ  اًؿگبُ ازغبل ًوبيد.ثسزغي ّ

 :   جلسٍ تشکیل ویهاقً

ثب  غتَز  ٍ تدْيصات پصؾكي تغريِ كويتِ  زهبى ،  ازٍٍ  كويتِ اقتكب   زهبى ،  ازٍ ٍ تدْيصات پصؾكيثسگصازي هؿتسک 
  كبزّبي هػتقل ثالهبًغ اغت.

 خلػبت كويتِ ّب ثب اّداف ٍ هبهَزيت  كويتِ ّب ٍ هؿكالت خبزي ٍ ٍاقؼي ثيوبزغتبى. ّوػَيي  غتَز كبز 

 .تكَيت زاُ حلْبيي ٍانح ٍ هؿخف ّوػَ ثب  غتَز كبز كويتِ

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

 .كٌد هي زكب ثِ ٍعؾس خلػِ ػالهيا غبػت زاظ ·

 . ؾَ هي اجخسا كويتِ اش ػهَ خلػِ غِ اش ثيؽ غيجت زتقَ  ز ·

 .از ًد زا خلػِ ثِ ٍزٍ  حق ػهَ ّس قيقِ 20 اش ثيؽ تبخيس زتقَ  ز ·

 ثبؾد هي غبػت  ٍ خلػِ ّس ىهبش ليَ ىهبش كثساحد ·

/  عياي ز سييا تغ قَزت  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 خْت يسيگ نيتكو كِيشهبً تب ػبهل سيهد

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

 وحًٌ ارسیابی عملکزد کمیتٍ :

 :  گيس هي زتقَ يلذ يّب ؾبخف يسيق اش ثِ قَزت فكلي 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

گزارش به تاریخ 
 دبیران کمیته ها

مصوبات انجام 
 نشده

تناوب  کمیته برگزار شده مصوبات انجام شده
برگزاری 

 کمیته

 نام کمیته
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تعداد  درصد 
 کل

تعداد  درصد
مصوبات 
انجام 
 شده

تعداد 
مصوبات 
پیگیری 
 شده

تعداد کل 
 مصوبات

هم راستایی 
مصوبات با دستور 

 العملها
  متوسط  )خوب
 ضعیف

موقع تشکیل به 
 جلسات

) خوب  متوسط  

(ضعیف  

تعداد 
 کل

اقتصاد  هر  ماه          
درمان ، 

دارو درمان 
و تجهیزات 

  پزشکی
بهبود کیفیت و کمیته های بیمارستانی :مسئول واحد   

 
 

 نام و امضا تکمیل کننده:

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

 :تٍیکم بزگشاري یتًال

 هبّيبًِ

 :اقتصاد درمان ، داري  درمان ي تجهیشات پششکی کمیتٍ يبىذ نماس وامٍ بز

 مکان تاریخ ردیف

 دفتر ریاست 4/2/96 1

 دفتر ریاست 1/3/96 2

 دفتر ریاست 3/4/96 3

 دفتر ریاست 1/5/96 4

 دفتر ریاست 1/6/96 5

 ریاستدفتر  1/7/96 6

 استیر دفتر 1/8/96 7

 استیر دفتر 1/9/96 8

 استیر دفتر 2/11/96 9

 استیر دفتر 1/11/96 11

 استیر دفتر 2/12/96 11

 

 وحًٌ مستىذ ساسي ي  پیگیزي مصًبات:

 

 تَغى  ثيس ّس كويتِ  كويتِ ّب يجق خدٍل شهبًجٌدي ثِ يَز هٌظن تؿكيل ٍ توبهي قَزتدلػبت  ز ّفتِ اٍل ثسگصازي -1

 هسكص گراؾتِ ؾَ .  ًسخه در اختیار هسَل ٍاحذ بهبَد کیفیت یكتٌظين ٍ 

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

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

 خلػِ ٍ شهبى ؾسٍع ٍ پبيبى خلػِ  ا ُ ؾَ .

 قَزتدلػبت ثبيد  ز فسهت هخكَـ ثجت ٍ ًَؾتي افسا  حبنس ٍ غبيجيي خلػِ الصاهي هي ثبؾد. -4
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 هكَثبت تحقق ػدم بي تحقق ٍ ؾًَد يسيگيپ ّب تِيكو ساىي ث تَغى  يثؼد خلػبت  ز ديثب خلػبت  ز هتخرُ وبتيتكو -5

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

 گس   يه انبفِ ػد  كي هسثَيِ كٌتَز ثِ ٍ ؾدُ يييتؼ هدد  ديزغ غس ًسغد اًدبم ثِ هكَثِ ؾدُ يييتؼ ديزغ غس

 ثبؾد يثؼد خلػبت  ز هؿخف دِيًت 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 کویته های بیوارستاًی که در ارتباط با ایوٌی بیوار ٍ ارتقای کیفیت خذهات باشذ ٍ ًیاس به تاهیي اعتبار * -8

بزرسی قزار خَاهٌذ گزفت لذا دبیزاى داشته باشٌذ جهت بزرسی  ٍ تاهیي اعتبار در کویته تین هذیزیت اجزایی هَرد 

 *رت جلسات کویته ها را در هَعذ هقزر به دفتز بهبَد تحَیل دهٌذ.هحتزم کویته 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 خسٍخي ّبي  غتَزالؼول ٍ هكَثبت ثب         -
 تحَيل ثيوبزغتبًي ّبي كويتِ هػَل يب كويتِ  ثيس ثِ  كويتِ ّس اّداف ٍ ٍظبيف ثِ تَخِ ثب زا خَ  ًظسات ٍ پيؿٌْب ات    -

 .  ًوبيٌد
 


