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 : اول فصل

 برگزاری نحوه و ساختار 

 بیمارستانی های کمیته 
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 های بیمارستانینمودار سازمانی کمیته - 1مودارن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تیم مدیریت اجرایی

 قلب طبابت بالینیكمیته 

 

 كمیته پایش و سنجش كیفیت

 كمیته مدارك پزشكی

 كمیته بحران و بالیا
 

و رفتار حرفه  كمیته اخالق 

 پزشكیای 

 كمیته طب انتقال خون

 

 تعیین/بیمارستانی اورژانس

 تریاژ/  بیمار تکلیف

 كمیته ایمنی بیمار

 

 كمیته رسیدگی به شكایات 

 

 كمیته دارو ودرمان

 

 59-1كمیته مرگ و میر 

 ماهه

 كمیته سالمت نوزاد

 

 تغذیهكمیته 

 

 اطفال بالینی طبابتكمیته 

 

 مرگ و میر وعوارضكمیته 

 

 خریدكمیته 

 

 كمیته آموزش به بیمار 

 

   كنترل عفونت كمیته

 

 تشویق و تنبیهكمیته 

 

 استواردشیپكمیته 

كمیته حفاظت فنی و طب 

 كار
 كمیته بهداشت محیط

 

 247كد كمیته 

 

 نقل و انتقاالتكمیته 

 

 اقتصاد درمانكمیته 
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 بیمارستانیتعداد کمیته هاي  

 26تعداد  شهید آیت ا... مدنی )ره( مشخص شده است در مرکز آموزشی و درمانی 1همانگونه که در نمودار 

با  با ریاست بیمارستان و در نبود ایشان کمیته ها مسئولیت ریاست برگزاريکه  کمیته برگزار می گردد

 . بیمارستان است)جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها(  و معاون درمان معاون آموزشی

  کمیته بیمارستانی به شرح ذیل در این مرکز تشکیل می 12، استانداردهاي اعتباربخشیبطورکلی بر اساس

 گردد :

 میته پایش و سنجش کیفیت ک 
  حرفه ایکمیته اخالق  
 کمیته انتقال خون 
  کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوري اطالعات 
 کمیته کنترل عفونت بیمارستانی 
  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  
 کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج 
 کمیته بهداشت محیط  
 کمیته اقتصاد درمان ،دارو و تجهیزات پزشکی 
 کمیته درمان ،دارو و تجهیزات پزشکی 
 طر حوادث و بالیاکمیته مدیریت خ 
 کمیته اورژانس و تعیین تکلیف و تریاژ 

 

  سایر کمیته هاي بیمارستانی مصوب دستورالعمل هاي واصله از وزارت بهداشت و دانشگاه متبوعپیرو ،

 : عبارتند از

 کمیته ایمنی بیمار 

  به بیمارآموزش کمیته 
  742كمیته کد 

  ماهه 95-1كمیته مرگ و میر 

 نوزاد سالمت كمیته 

 شیپکمیته استوارد 

 کمیته تدوین راهنماهای طبابت بالینی قلب 

 کمیته تدوین راهنماهای طبابت بالینی اطفال 

  در بیمارستان برگزار می شود الزامات درون سازمانیهمچنین، کمیته ها و جلسات ذیل بر اساس : 

 جلسات تیم مدیریت اجرایی 

 كمیته خرید 

 كمیته تغذیه 

  كمیته رسیدگی به شکایات 

 كمیته تشویق و تنبیه 

 کمیته نقل و انتقاالت 
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 برگزاري کمیته هاي بیمارستانیهماهنگی 

، مسئولیت برگزاري کمیته هاي بیمارستانی بر عهده در مرکز آموزشی و درمانی شهید آیت ا... مدنی )ره( 

 .می باشد( واحد بهبود کیفیت مسئول هماهنگی کمیته ها ) مسئول 

  مسئول هماهنگی کمیته ها عبارتند ازعمده ترین فعالیت هاي: 

 

 تیم مدیریت اجراییماهه کمیته های بیمارستان با هماهنگی  6تنظیم برنامه 

 تعیین ترکیب اعضای کمیته های بیمارستانی و صدور ابالغ اعضاء بر اساس دستورالعمل های ابالغی و نظر

 روسای کمیته ها

 بیمارستانیصدور ابالغ برای دبیر کمیته های 

بوسیله فضای مجازی ) کانال کمیته ها(برگزاری جلسات به کلیه اعضای کمیته ها  هماهنگی روز و ساعت 

 دبیر کمیته ها از صورتجلسات کمیته های بیمارستانی تحویل 

 ارسال صورتجلسه به تمامی اعضای کمیته مربوطه و مسئولین پیگیری مصوبات با نامه رسمی 

خه از تمام صورتجلسات به تفکیک هر کمیتهنگهداری یک نس 

 تهیه گزارشات ماهیانه از وضعیت حضور و غیاب و تأخیر و تعجیل اعضای کمیته ها و اطالع رسانی به روسای

 کمیته ها

تهیه فرمت برای گزارش دهی عملکرد کمیته های بیمارستانی در کمیته های بهبود کیفیت. 

 ماه یکبار بر اساس شاخص های مصوب در کمیته های بهبود کیفیت3ارزیابی عملکرد کمیته ها هر 

 اخذ پیشنهادات اعضا و دبیران کمیته ها و انتقال آن به روسای کمیته ها برای بهبود فرایند برگزاری کمیته های  

 .بیمارستانی
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 اعضاء از دعوت نحوه و کمیته هر اعضاي ترکیب

ر اساس ، ترکیب اعضاي کمیته هاي بیمارستان بیت ا... مدنی )ره( در مرکز آموزشی و درمانی شهید آ

تعیین می  تیم مدیریت اجراییدبیران کمیته ها و دستورالعمل هاي اعتباربخشی و وزارت بهداشت و نظر 

 شود.

مشخص «   جدول ترکیب اعضاء کمیته هاي بیمارستانی » کامل ترکیب اعضاي ثابت هر کمیته در شرح 

دبیران کمیته ها و کانال کمیته ها  و  نزدشده است که نسخه اي از آن در واحدبهبود کیفیت ، نسخه اي 

 .نسخه دیگر آن نزد تیم مدیریت اجرایی بیمارستان است

جلسات از سایر افراد اعم از مسئولین، کارشناسان و کار  با توجه به دستورالزم به ذکر است در صورت نیاز، 

 مدعو در جلسات دعوت بعمل می آید. متصدیان انجام کار بصورت

یکبار به اعضاي  همچنین، با نظر اعضاي کمیته و موافقت نهایی رئیس کمیته تعدادي از افراد هر چند مدت 

 .ثابت کمیته ها اضافه و یا کم می شوند

با هماهنگی ریاست بیمارستان و را ماهه کمیته های بیمارستان  6های برنامه  مسئول هماهنگی کمیته های بیمارستانی

و در ابتدای هر ماه با تماس با دبیر کمیته های مذکور بر طبق زمانبندی  کرده تنظیمو دبیران کمیته ها  معاون درمان

می اطالع رسانی  از طریق پیام کوتاهرا ی هر هفته و نام کمیته ها، در صورت اعالم آمادگی ایشان ، زمان مشخص 

 موظف است اعضای کمیته خود را از طریق ارسال پیام کوتاه مطلع کند .نیز پس از آن هر دبیر نماید ، 

 

 ترکیب اعضاء کمیته هاي بیمارستانی مرکز آموزشی شهید مدنی 

اعضاءسایر دبیر کمیتهجلساتتعداد اعضاءکمیتهردیف

1ماهیانه 12 اخالق حرفه ايی،  حجت االسالم هاد دکتر  آرش امین، دکتر بابک عبدالکریمی   اناقاي عسگری 
،  لیال هوشنگپروین قبادي ،  ،  یری، هنگامه ام  یجودک یدون،  فرگراوند 

 سحر رشنو
 کنترل عفونت11سعیده پیري  ماهیانه  یبهرام ماریا    ،، هنگامه امیری  دکتر بابک عبدالکریمی  ،   شرف رومیانی 

 ، غعلیرضا سپهوند ، نعمت چراغّی ،  پروین قبادي  ، دکتر شرکت العباسیه، ، 

،  خاتون زارع    ، زهرا بیرانوند ،شهزاد غالمرضایی ، زهرا پرورده ،   بهاروند رضا

، )مسئول بخش  سحر رشنو ،   صبا حاتمی ، معصومه اشرفی خدیجه انصاري ،

مربوطه (

3سعیده پیري  ماهیانه 1 شیپداستوارمجید دکتر، العباسیه شرکت دکتر ، امیري هنگامه ،  عبدالکریمی بابک دکتر 

 رشنو سحر،  پیري سعیده ، یوسفی دکتر،  تیموري حسن دکتر،  فیروزي

4بهداشت محیط11زهرا پرورده ماهیانه  ماریا  بهرامی  ، ، هنگامه امیری  دکتر بابک عبدالکریمی  ،  شرف رومیانی   ،

،   ، سعیده پیري ،  صبا حاتمی رضا بهاروند   ،پروین قبادي ، نعمت چراغی

سحر رشنو

 حفاظت فنی و

 بهداشت کار 

11امین ویسی   ماهیانه  ماریا  بهرامی ،  ، هنگامه امیری  دکتر بابک عبدالکریمی  ،   شرف رومیانی 

سحر رشنو ،   صبا حاتمی ، بهرام  بهداد نیا ، زهرا پرورده ، نازنین میرزایی ، 
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طب انتقال خون11رضا بهاروند ماهیانه  ماریا  بهرامی  ، ، هنگامه امیری  دکتر بابک عبدالکریمی  ،  شرف رومیانی 

،  سحر رشنو صبا حاتمی  بیرانود(،  –،پروین قبادي   ، دکتر علی پوریا )زارع 

 مرگ و میر و

عوارض ، آسیب 

شناسی و نسوج

11یدريجا ینام ماهیانه دکتر بابک عبدالکریمی  ،   شرف رومیانی  ، دکتر مصطفی چراغی ،  دکتر قینی

، دکتر بهاروند ، دکتر نامداري ، دکتر مهوش کرموندي ، دکتر نصراله مرادي فر ، 

دکتر غالمرضا بیرانوند ، دکتر ارش امین  ، دکتر علی پوریا  ، دکتر حسن 

،  ماندانا سبزوار ،   صبا حاتمیبهرامی،   ماریا  ، ، هنگامه امیری  تیموري 

پروین قبادي ،  سحر رشنو

1 مدیریت اطالعات

سالمت  و فناوري 

اطالعات

12ماندانا سبزوار  ماهیانه  ماریا  بهرامی  ، ، هنگامه امیری  دکتر بابک عبدالکریمی  ،  شرف رومیانی  ،

  ناصر چراغی  ، ، امیر نصیري  ، مراد احمدي  ، دکتر علی پوریا ، پروین قبادي 

،  سحر رشنو  صبا حاتمی

1 مدیریت خطر

 حوادث و بالیا


24مژگان هومان ماهیانه  ماندانا بهرامی، ، هنگامه امیری  دکتر بابک عبدالکریمی  ،  شرف رومیانی   ،

زهرا کوشکی ، فرشته ساکی ، لیال خضري ، خاتون زارع   ، زهرا  پروین قبادي  ،

، فاطمه رحمانشاهی ، شهزاد غالمرضایی ، مهرناز راستی   بهاروند رضا بیرانوند ، 

فرد ، معصومه اشرفی ، خدیجه انصاري ، امین ویسی ، زهرا پرورده ، فریدون 

،   صبا حاتمی  ، یاآرزو مهرپوسحر رشنو ،  ، یمعصومه اشرفجودکی ، 

 سرپرست علمی اورژانس ها ) در صورت لزوم( 

11 1-91مرگ و میر 

ماهه

19ماهیانه 

 

دکتر بابک عبدالکریمی  ، شرف رومیانی  ، دکتر علیرضا نظامی، دکتر فریبا فرشته ساکی 

، سحر   ، پروین قبادي  ، صبا حاتمی ماریا بهرامی، هنگامه امیری  طرهانی، 

رشنو

11 سالمت نوزاد 


12معصومه اشرفی ماهیانه دکتر بابک عبدالکریمی  ،  شرف رومیانی  ، دکتر مجید فیروزي ، دکتر مریم

، پروین قبادي  ، شهزاد  ماریا  بهرامی  ، ، هنگامه امیری  جعفري 

، سحر رشنو صبا حاتمی  ، غالمرضایی ، سارا بازگیر 

12  پایش و سنجش

کیفیت

22سحر رشنو ماهیانه  ماریا بهرامی، ، هنگامه امیری دکتر بابک عبدالکریمی  ،  شرف رومیانی ،،

 پروین قبادي ، مژگان هومان ، شهزاد غالمرضایی  ، لیال خضري ، ماندانا سبزوار ، 

 ، شیبا تهذیبی ، زهرا بیرانوند ، زهرا کوشکی ،  فرشته ساکی ،  خاتون زارع   

اعظم  ، دیجه  انصاري ،معصومه اشرفی ، مهرناز راستی فرد ، خ  بهاروند رضا

. ، فاطمه رحمانشاهیصبا حاتمی ، یاآرزو مهرپو، شرفی   

اورژانس /تعیین  13

تکلیف بیمار /تریاژ

29ساناز رحیمی  ماهیانه

کیا  

دکتر بابک عبدالکریمی  ،  شرف رومیانی  ، دکتر علیرضا نظامی ،  دکتر مهناز 

عسکري  ، دکتر آرش امین ، دکتر فریبا طرهانی   ، هنگامه امیري  ،  ماریا 

بهرامی ، پروین قبادي ، مژگان هومان ، شهزاد غالمرضایی ،   لیال خضري 

هرا بیرانوند ،  زهرا کوشکی ،  ،خاتون زارع، مهرناز راستی فرد ، شیبا تهذیبی ، ز

 ، ماندانا سبزوار، یا،  آرزو مهرپو صبا حاتمی  ،   بهاروند رضا فرشته ساکی  ، 

سحر رشنو  ، یمعصومه اشرف

اقتصاد درمان دارو  14

 و تجهیزات پزشکی

،مراد  ماریا بهرامی دکتر بابک عبدالکریمی  ، هنگامه امیري  ،  شرف رومیانی  ، امیر کمالوند  ماهیانه 14

احمدي ، دکتر میترا ابول زاده  ،امیر نصیري  ، شاهی چگنی ،  ناصر چراغی، 

،  ماندانا سبزوار ، سحر رشنو ، مسئولین بخشها بر  صبا حاتمی نازنین میرزایی ،

 حسب مورد  

درمان دارو و  19

 تجهیزات پزشکی

هر سه ماه  12

 یکبار 

دکتر میترا 

 ابول زاده 
،پروین  ماریا بهرامی، ، هنگامه امیری  ، شرف رومیانی دکتر بابک عبدالکریمی  

 سحر رشنو،  صبا حاتمیقبادي ،دکترپوریا ، دکتر طرهانی، نازنین میرزایی ، 

اقاي شرف  ماهیانه 11 تیم مدیریت اجرایی 16

 رومیانی

، ، هنگامه امیری  ، ناصر جمشیدي شرف رومیانی  ، دکتر بابک عبدالکریمی  

 سحر رشنو،  صبا حاتمی، آقاي مراد احمدي، امیر نصیري ،  ماریا بهرامی

رسیدگی به  11

 شکایات

اقاي امیر  ماهیانه 6

 نصیري

  ماریا   بهرامی ، ، هنگامه امیری  ،   شرف رومیانی  دکتر بابک عبدالکریمی  

 سحر رشنو ، 
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مدیریت خطاو  11

 ایمنی بیمار

خانم صبا  ماهیانه 22

 حاتمی

  ، ، هنگامه امیری  ،   شرف رومیانی ، مراد احمدي دکتر بابک عبدالکریمی  
،  لیال خضري، فرشته ساکی  ،  یزهرا کوشک پروین قبادي ،    ماریا  بهرامی

فرد ، معصومه  ی، مهرناز راست یی، شهزاد غالمرضا یرانوند، زهرا بخاتون زارع 

،  فاطمه رحمانشاهی ،   بهاروند رضا ، یاو مهرپوآرز ،  يانصار یجه، خد یاشرف

 سحر رشنو .،  شیبا تهذیبی ،  مژگان هومان

هردو ماه  22 آموزش به بیمار 11

 یکبار 

خانم شکوفه 

 شرفی 

ماریا    ، ، هنگامه امیری  ،   شرف رومیانی  ، دکتر بابک عبدالکریمی  
خاتون ،  لیال خضري، فرشته ساکی  ،  یزهرا کوشک ، پروین قبادي ،  بهرامی

 یفرد ، معصومه اشرف ی، مهرناز راست یی، شهزاد غالمرضا یرانوند، زهرا بزارع 

آرزو  ،   صبا حاتمی ،   سحر رشنو  ، یمعصومه اشرف،  يانصار یجه، خد

 .لیال یوسف نیا شیبا تهذیبی ،  مژگان هومان ،   یامهرپو

آقاي مراد  ماهیانه 11 خرید  21

 احمدي 

، هنگامه امیری    ماریا بهرامی دکتر بابک عبدالکریمی  ،  شرف رومیانی   ،
 نعمت ،یی، ابراهیم جواهري ، علیرضا سپهوند ،  سحر رشنو ، نازنین میرزا

 یرانوندب  ، زیبا  یرينص  ، امیر یابهداد ن   ی ، بهرامچراغ

 ماه هردو 11 تغذیه 21

 یکبار

ماریا بهرامی،   ياحمد مراد  ، یانیروم  دکتر بابک عبدالکریمی  ، شرف زادهالهام بهار 

سجاد  غالمزاده، ترک زبان   ، آیدازهرا   پرورده ، ، هنگامه امیری  

 ،  سحر رشنو
ماهیانه  1 تشویق و تنبیه 22

 )موقتا (

ماریا بهرامی ،  یانی ، هنگامه امیريروم دکتر بابک عبدالکریمی  ، شرف وحید بیرانوند

 یچراغ سحر رشنو ، نعمت

تدوین راهنماهاي  23

 طبابت بالینی قلب 

هر سه ماه  14

)درصورت  یکبار

ابالغیه از 

 دانشگاه (

 ی، دکتر مصطف ، هنگامه امیری  یانی،   شرف رومدکتر بابک عبدالکریمی   آرزو مهرپویا 
غالمرضا بیرانوند، ، دکتر  ي، دکتر بهاروند ، دکتر نامدار ینی، دکتر ق یچراغ

دکتر حسن  ،، دکتر علی پوریا  مرادي فر هدکتر آرش امین ، دکتر نصرال
 سحر رشنو،  ماریا بهرامی،  یموريت

 يراهنماها ینتدو 24

 ینیطبابت بال

 اطفال

هر سه ماه  11

)درصورت یکبار

ابالغیه از 

 دانشگاه (

  یانیشرف روم، دکتر مجید فیروزي ،  دکتر بابک عبدالکریمی  هنگامه امیري  یاآرزو مهرپو
 ی،طرهان یبا، دکتر علیرضا نظامی، دکتر فر حمید رضا شرکت العباسه ، دکتر 

 سحر رشنو،  ماریا بهرامی

 ی، دکتر مصطف ، هنگامه امیری  یانی،   شرف رومدکتر بابک عبدالکریمی   زهرا کوشکی  ماهیانه 11 241کد  29
غالمرضا بیرانوند، دکتر آرش امین ، دکتر  ي، دکتر نامدار ینی، دکتر ق یچراغ

ماریا ،  یموريدکتر حسن ت ،، دکتر علی پوریا  مرادي فر ه، دکتر نصرال
 یبی ، سحر رشنوتهذ ، شیبا بهرامی

 ماه سه هر 6 نقل و انتقاالت 26

 یکبار

،  بهرامی ماریا ،  امیري هنگامه ، رومیانی شرف ،  عبدالکریمی بابک دکتر ناصر جمشیدي
 رشنو سحرسمیه کردعلیوند ، 



11 
 

 89برنامه زمانبندی کمیته های بیمارستان درشش ماهه اول سال 

 نام کمیته ردیف

 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

 چهارشنبه سه شنبه چهارشنبه سه شنبه چهارشنبه سه شنبه چهارشنبه سه شنبه

8::9 19 11 8::9 19 11 8::9 19 11 8::9 19 11 8::9 19 11 8::9 19 11 8::9 19 11 8::9 19 11 

                         بهداشت محیط 1

                        شیپکنترل عفونت و استوارد 2

                        اورژانس /تعیین تکلیف بیمار /تریاژ :

                         رسیدگی به شکایات 4

                         تیم مدیریت اجرایی 5

                         ماهه 1-91 میر و مرگ 6

                         حفاظت فنی و بهداشت کار 7

                         پایش و سنجش کیفیت 9

                         طب انتقال خون 8

                         آموزش به بیمار 19

                         مدیریت خطر حوادث و بالیا 11

                         اقتصاد درمان دارو و تجهیزات پزشکی 12

                         فناوري اطالعات ومدیریت اطالعات سالمت  :1

                         اخالق حرفه اي 14

                         مدیریت خطاو ایمنی بیمار 15

                         نقل و انتقاالت 16

                         241کد  17

                         اطفال و قلبطبابت بالینی تدوین راهنماهاي  19

                         مرگ و میر و عوارض ، آسیب شناسی  18

                         سالمت نوزاد  29

                         تنبیه و تشویق 21

                         خرید 22

                         تغذیه :2

                         درمان دارو و تجهیزات پزشکی 24
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جلسات یافتن رسمت براي اعضا حداقل  

 کمیته الزامی است.ثابت % اعضاي 11جلسات کمیته ها حضور  یافتن جهت رسمت

 

 جلسات برگزاري مکان

 ریاست است .ي بیمارستان در دفتر طور کلی محل برگزاري کمیته هاب

 

 ایشان وظایف شرح و کمیته دبیر تعیین

نفر دبیر  به منظور سهولت در پیگیری اجرای مصوبات، تعیین دستورجلسات و حداکثر استفاده از زمان برگزاری جلسات، یک

بیمارستان بوده و شرح وظایفی دارد که مفاد ریاست ابالغ مکتوب از  تعیین می شود. این فرد دارایتوسط تیم مدیریت اجرایی 

 .بیمارستان رسیده است تیم مدیریت اجراییآن به تصویب اعضای 

 : آورده شده استدر ذیل  دبیران کمیته هاوظیفه شرح 

) حتما از طریق پیامک اعضا اطالع رسانی به کمیته طیق جدول گانت و  برگزاریهماهنگی با مسئول کمیته ها جهت  .1

 دستور کار جلسه ذکر شود !( در پیامک

 کمیته طبق جدول زمانی و هماهنگی با مسئول کمیته ها جهت هماهنگی های بعدی  برگزاری .0

 مسئول هماهنگی: به کارتابل ارسال فرم صورتجلسات طبق فرم تحویل داده شده به صورت زیر وتنظیم  .3

 نام و مشخصات باالی فرم کامل باشند  -

 لت اجرا باذکر تعداد مشخص باشند.ها و دارای مهو نشده تعداد مصوبات جلسه قبل ثبت و اجرا شده   -

 ی که مهلت اجرای آنها گذشته است مشخص شود. علت عدم اجرای مصوبات -

گزارشی مستندات پیگیری مصوبات وجود داشته باشد و هر ماه در کمیته بعدی ذکر و علل بررسی و در نهایت  -

 به مسئول کمیته ها داده شود . هر سه ماه در خصوص مصوبات اجرا شده و نشده در پایان 

 .هر مصوبه دقیق ثبت شود  مهلت اجرای -

در پایان هر فصل تعداد مصوباتی که مهلت اجرای آنها گذشته و وارد سه ماهه بعد می شوند را در جدول باالی  -

 صفحه مشخص نمائید .

 یری ثبت شود .نام و سمت مسئول و یا مسئولین پیگ -

 ثبت شوند. 10B mitraمطالب با فونت  -

 در لیست حضور و غیاب طبق فرم اصلی اعضا حاضرین و غایبین دقیق ثبت و علت غیبت ذکر شود .  -
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 حتما مستندات پیگیری مصوبات را بایگانی کنید  .4

 م انجام بررسی شود . در هر جلسه مصوبات قبلی قبل از شروع کمیته مطرح و مصوبات اجرا نشده مطرح و علت عد  .5

در صورت اعالم زمان برگزاری کمیته مربوطه از طریق کانال و هر نوع روش اطالع رسانی حتما دبیر کمیته به موقع  .6

 و حتی قبل از حضور اعضائ حاضر شود . 

شما شده  لیست اعضاء کمیته و ابالغ آنها و ابالغ خود دبیر کمیته در پوشه هایی قبال توسط مسئول کمیته ها تحویل .7

 است در صورت اضافه شدن اعضاء جدید ابالغ ایشان نیز ضمیمه گردد . 

 سایر مستندات کمیته در این پوشه نگهداری شوند.  .9

 هنگام بازرسی ها دبیر کمیته جوابگوی کمیته مربوطه است . .8

مسئول  ساعت تایپ و جهت04پس از هر بار برگزاری کمیته مربوطه صورتجلسات با خصوصیات فوق ظرف مدت  .12

 کمیته ها ارسال گردد . 

 هنگام شروع کمیته دبیر کمیته از ذکر موارد غیر مرتبط پرهیز کنند .  .11

در صورت هرگونه مشکل در خصوص زمان برگزاری کمیته ها  و یا عدم امکان برگزاری کمیته در تاریخ مقرر با  .10

 مسئول کمیته ها هماهنگی شود تا به زمان دیگری موکول شود . 

 حترم در صورت ترک کانال کمیته ها  پاسخگو  خواهند شد . اعضاء م .13

 دبیران موظف به نگهداری مستندات پکیج کمیته که از طریق اتوماسیون ارسال شده است می باشند .  .14

 ه ، جهت تصحیح عودت داده می شود . در صورت عدم ثبت صحیح صورتجلس .15

 در باالی فرمت صورتجلسه کمیته بصورت هر سه ماه یکبار مربوطه کمیته عملکرد ارزیابی گزارش هیهت .16

 

 عبارتند از : سایر اعضای کمیته هاشرح وظیفه 

 زمان برگزاری  کمیته ها از طریق کانال  و پیامک  اطالع رسانی می شود . .1

 اعضای محترم موظفند راس تاریخ و ساعت  اعالم شده در محل برگزاری کمیته حاضر باشند .  .0

 طریق پیامک دبیر کمیته از موضوع دستور کار جلسه آگاه باشند.برگزاری کمیته از قبل از م کمیته اعضای محتر .3

 اعضای محترم کمیته هنگام برگزاری کمیته از پراکنده گویی و ذکر موارد غیر مرتبط خودداری فرمایند .  .4

 طرح موضوع در کمیته در صورتیکه نیاز به ذکر مورد خاصی میباشد با  دبیر کمیته مطرح نمایید جهت  .5

در صورتیکه هرکدام از اعضاء محترم در تاریخ مربوطه نمی توانند در کمیته حضور داشته باشند به مسئول کمیته ها و   .6

 دبیر کمیته مربوطه اطالع رسانی و جانشین خود را اعالم  نمایند .  

 غیر موجه در کمیته مربوطه توبیخی جهت ایشان فرستاده خواهد شد . جلسه  3 غیبتدر صورت  .7

همکاران محترم پزشکی که عضو کمیته خاصی می باشند در صورت عدم حضور از امتیاز گواهی حضور در کمیته ها   .9

 برخوردار نخواهند بود .
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 ها کمیته دبیران توسط ها کمیته عملکرد دهی گزارش

در استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها در ایران، به منظور نظارت  یش و سنجش کیفیتپار اساس شرح وظایف کمیته ب

 عملکرد ارزیابی زارشبا مطالعه گ مسئول هماهنگی کمیته ها اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی، مستمر بر تشکیل و

در فواصل نوشته می شود ،  توسط دبیر کمیتهها که  کمیته صورتجلسه فرمت باالی در یکبار ماه سه هر ها بصورت هکمیت

پایش و سنجش نموده و در جلسات کمیته صورت درصدگیری به  ها کمیتهکل اقدام به تهیه گزارش از عملکرد  هماهسه زمانی 

 د. نمایمی آن را ارائه  کیفیت

 

 شاخص هاي ارزیابی عملکرد کمیته ها

 درصد جلسات برگزار شده .1

 درصد مصوبات انجام شده .2

 درصد مصوبات انجام نشده .3

 

 مصوبات تحقق میزان و جلسات برگزاري نحوه اي دوره و مدون پایش

 اساس بر و بوده بیمارستان استراتژیک های برنامه پایش بیمارستانی های کمیته اصلی های ورودی از یکی اینکه به توجه با

 یک .شود می تدوین بیمارستان مختلف های بخش و واحدها بهبود های برنامه بیمارستانی، های کمیته(مصوبات)خروجی

 فواصل در بیمارستانی های کمیته صورتجلسات تمام کامل نسخه و جلسات برگزاری نحوه ماهیانه گزارشات تمام از نسخه

 و شده بیمارستان نگهداری کیفیت بهبود واحد در مصوبات تحقق میزان تا گرفته جلسات برگزاری درصد از ماهه سه زمانی

 گیرد می قرار استفاده مورد بیمارستان استراتژیک برنامه تدوین برای

 تعلیق و یا سلب عضویت

در صورت عدم حضور هریک از اعضا در سه جلسه در طول سال و یا استعفای کتبی ایشان دبیر کمیته موظف است حداکثر تا 

 که بدلیل موارد غیر موجه غیبت می کنند تذکر ) اعضایی .زمان جلسه بعدی فرد جایگزین را در جلسه کمیته معرفی نماید

 صورتجلسات فرمت

 آورده داخلی صورتجلسات فرمت0  شکل در. شود می نگهداری و شده تایپ یکسان فرمت یک در بیمارستانی های کمیته کلیه

 .است شده
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 کمیته های بیمارستانی صورتجلسات فرمت - 0  شکل

  كمیته: تاریخ برگزاری  عنوان كمیته:

 شماره جلسه:

  رئیس كمیته:

  دبیر كمیته :

  . شستشوی دست1لطفا تمام مطالبی را كه قرار است در جلسه مطرح كنید بصورت خالصه نام ببرید .مثال :  دستور كار جلسه:

 اطالع اعضا برسد .همسو باشد و قبل از برگزاری كمیته به  بیمارستان جاری و واقعی نكته : دستور كار باید با اهداف كمیته و مشكالت

 فصلی مصوبات خارج شده ماه فصلیسه  انجام نشدهمصوبات  انجام شده سه ماهه فصلیمصوبات  سه ماهه فصلی كل مصوباتتعداد 

 چهارم سوم دوم اول چهارم سوم دوم اول چهارم سوم دوم اول چهارم سوم دوم اول

                

در خانه مربوط به خود به را و نشده و مصوبات خارج شده  شده انجام مصوبات ، در پایان هر فصل تعداد كل مصوبات آن سه ماهه  در خصوص جدول باال :

 . كنیدترتیب ثبت 
 

تعداد مصوباتی كه بدلیل عدم  انجام نشده :          تعداد مصوبات كامال انجام شده  انجام شده :               تعداد كل مصوبات  تعداد مصوبات جلسه قبل:

 تعداد مصوباتی كه فعال در حال انجام هستند و مهلت دارند. دارای مهلت اجرایی:              بودجه و یا عدم همكاری انجام نشده اند

 

 :قبل  گزارش مصوبات جلسات
) دبیر .نشد خریداری بحران اعضاء ام مصوبه بنویسید . مثال : جلیقهدر این قسمت  پس از تایپ عنوان مصوبه ، گزارش عملكرد و فعالیت خود را در خصوص انج

  كمیته بحران درخواست خرید را پس از اخذ امضاهای الزم به مسئول انبار تحویل داد ولی تا كنون خریداری نشده اند (

  .نكته : هدف از این قسمت مطلع شدن خواننده صورتجلسه از میزان فعالیت دبیر كمیته در خصوص پیگیری مصوبات انجام شده و نشده است 

 

  علت عدم انجام مصوبه/مصوبات قبل :

 فضای فیزیكی ، عدم همكاری مسئول ... و غیرهجام مصوبه شده است نوشته شود .مثال : كمیود بودجه ، عدم استاندارد این قسمت علتی كه منجر به عدم اندر 
 قسمت دسته بندی مصوبات انجام نشده است تا عامل ریشه ای پیدا شده و در تجزیه و تحلیل فصلی كمیته ها مورد بررسی و اقدام  این از هدف

 اصالحی قرار گیرد .

ف
ردی

 

 مسئول پیگیرینام و سمت  مهلت اجرا جلسه مصوباتگزارش  

 و مباحث مطرح شده توسط اعضای كمیته نیز مطرح شود در این قسمت در خصوص موضوعات  

بطوری كه خواننده صورت جلسه ) كه میتواند بازرس باشد ( بتواند براحتی متوجه موضوع جلسه شود و 

  گویی خودش در جلسه حضور داشته است. مثال :

صحبت شد و تصاویر  ها بخش كلیه رقیب نواقص و مشكالت كردن در این جلسه در خصوص  برطرف

، آقای بهداد نیا مسئول تاسیسات مربوط به این نواقص به نمایش درآمد . پس از طرح مشكالت 

 گفتند : ....

 سپس دكتر عبدالكریمی افزودند :....

 تصویب شدند :زیر موارد  رفع مشكالت نهایتا جهتو 

  ها برق تابلو كلیه برای برق عایق پوش كف تهیه و نصب .1

 ها برق تابلو كلیه برای ارت سیستم نصب .2
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 : شدند تصویب موارد زیر همچنین در خصوص الزام سیستم ارت و ایمنی كاركنان صحبت شد و

  كار طب دوم مرحله آزمایشات انجام .1

 ایمنی كفش و لباس خریداری و تهیه .2

  ها برق تابلو كلیه برای ارت سیستم نصب .3

  كار طب دوم مرحله آزمایشات انجام .4

 سمت اسامی حاضرین

 

 علت غیبت سمت اسامی غایبین امضاء

ذكر اسامی حاضرین  را با 

سمت و امضا حتما 

 بنویسید .

اسامی غائبین را با ذكر سمت   

 بنویسید.

علت غیبت می تواند  

یكی از این موارد 

باشد : با هماهنگی 

قبلی ،حضور در جلسه 

ستاد ، مرخصی ، غیر 

 ...موجه و 
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 : دوم فصل

 ها کمیته وظایف شرح و اهداف
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 تیم مدیریت اجرایی کمیته

 : کمیته اهداف( الف

 گیری تصمیم در ارشد مدیران هماهنگی و انسجام .1

 اطالعات بررسی واسطه به مصلحت و واقعیت بر مبتنی تصمیمات اخذ .0

 بیمارستان اجرایی محیط از شده پردازش .3

 جمعی خرد بر تکیه و تیمی کار فرهنگ ترویج .4

 سازی فرآیند تصمیم در ذینفعان مشارکت به توجه با تصمیمات اجرای در تسریع و تسهیل .5

 بر مبتنی و فردی تصمیمات از و دوری اجرایی مدیریت تیم در اطالعات جریان به توجه با اثربخشی هزینه بهبود .6

 کیفیت سنجش و پایش کمیتهمدیران شخصی تجربه

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 جامعه سالمت ارتقاء در مرکز ماموریت راستای در سازمان رسالت سازی وشفاف مشی خط تبیین .1

 خدمت گیرندگان حقوق رعایت جهت در خدمات وپایش اجرا ، ریزی برنامه .0

 منابع وتخصیص وتامین بودجه بر نظارت و مرکز فیزیکی ، انسانی مالی منابع از وری بهره وارتقا مالی ریزی برنامه .3
 بصورت و الویت ترتیب به

 اختصاصی .4

 جامعه و دانشگاه سطح در بخشی بین های همکاری وارتقاء ریزی برنامه .5

سازمانی وظایف وشرح ،اختیارات ها ،مسئولیت روابط سطح سازی مستند ، سازمانی ساختار اصالح .6

 محیط سازی وسالم زیست محیط حفظ جهت در ها وطرح ها برنامه سعه تو ، سازی سالم .7

 سازی ومستند سازمان داخلی های مشی وخط ها العمل دستور وارتقاء طرح .9

 کیفی های برنامه بر نظارت بیمارو وایمنی کیفیت ارتقای جهت در سازی بستر .8

 سطوح کلیه در اثربخشی ارتقا و سازمان فرآیندی و عملکردی ی ها شاخص وپایش تعیین .12

 بخشی اعتبار های استاندارد از تبعیت با وپژوهشی آموزشی های فعالیت مدیریت .11

اصالحی اقدامات تعیین و شاخصها ارتقاء جهت هدف گذاری و بیمارستانی های کمیته بازخورد بررسی .10

 ماهه سه حداقل های دوره در مرکز عملکرد گزارش بررسی .13

شده سپاری برون واحدهای عملکرد بررسی .14

 ساله بیمارستان  5تا  3تدوین برنامه استراتژیک  .15
 بازنگری برنامه  استنراتژیک بیمارستان ) حداقل ساالنه ( .16
 نشر بیانیه رسالت بیمارستان در تمامی قسمت ها به نحوی که تمام کارکنان از ان اگاهی داشته باشند  .17
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بیمار و ارتقای مستمر کیفیت  به عنوان اولویتهای استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای ان در قالب   تعیین ایمنی .19
 برنامه عملیاتی در کل بیمارستان 

 تخصیص منابع به بخشها و واحدها  به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان   .18
برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و دستیابی به اهداف  نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان .02

 استراتژیک بیمارستان
 مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیماران  .01
نظارت برتعیین و تحلیل شاخصهای کلیدی  عملکرد و انجام اقدامات اصالحی بر اساس انها در تمام  بخشها و  .00

 رون سپاری شده واحدهای بیمارستان  از جمله واحدهای ب
کسب اطمینان از انجام اقدامات الزم در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمانهای قانون گذار  از جمله اعتبار  .03

 بخشی  
 انتصاب یکی از مدیران  میانی بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار و مدیریت خطر  .04
 اسب به عنوان مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی  بیمار در بیمارستان انتصاب یکی از کارکنان با اختیارات من .05
بازدید منظم مدیریتی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار ،  شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله    .06

 جهت ارتقای فرصتها
 

 :کمیته برگزاري توالی( ج

 شد خواهد برگزار ماهانه صورت به تیم این جلسات

 

 د( اعضاي ثابت کمیته:

 بابک عبدالکریمی دکتر:  بیمارستان رئیس 
 آرش امین دکتر مرکز: سالمت و آموزش معاون  
  خانم هنگامه امیری و جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها معاون درمان بیمارستان : 
 مرکز: آقای شرف رومیانی )دبیر کمیته (   مدیر 
 پرستاری: خانم ماریا بهرامی  خدمات مدیر 
 کیفیت: خانم سحر رشنو بهبود مسئول 
 مالی: آقای مراد احمدی  امور مدیر 
   مسئول مدیریت منابع انسانی :آقای ناصر جمشیدی 
 بیمارستان: خانم سحر رشنو  های کمیته مسئول 
  کارشناس فعالیتهای ایمنی بیمار : صبا حاتمی 
  مسئول واحد فناوری اطالعات : آقای امیر نصیری 
 الهه رحمتی: خانم  کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  
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 پایش و سنجش کیفیت کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 :از عبارتست کیفیت سنجش و پایش کمیته جلسات برگزاری از هدف کلی، بطور

های  ارزیابی از حاصل نتایج از استفاده با پشتیبانی و مدیریتی اصلی، از اعم بیمارستان فرایندهای کلیه عملکرد بهبود .1

 .ثالث شخص و باالدستی های سازمان بیرونی و درونی

و  مالی اداری پرستاران، پزشکان، از اعم داخلی)کارکنان و همراهان( )بیماران، بیرونی مشتریان رضایتمندی افزایش .0

 فراگیران( .

 اعتباربخشی بیمار، ایمنی استانداردهای اجرای راستای در بیمارستان بهبود های برنامه اجرای پیشرفت میزان پایش .3

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 بیمارستان کل در کیفیت بهبود های فعالیت سازی یکپارچه و هماهنگی .1

 ارشد مدیریت تیم به بیمارستان کل در کیفیت بهبود های شاخص و ها اولویت فهرست ارائه .0

 فرآیند صاحبان مشارکت با شده آوری جمع های داده تحلیل و بازنگری .3

 کارکنان و مدیران به مداخالت و ها تحلیل اطالعات،نتایج گزارش ارائه .4

 زمینه در کاربردی و مفهومی های آموزش شامل بیمارستان کارکنان تمام به کیفیت بهبود به مربوط مباحث ارائه .5

 کیفیت بهبود

 بیمارستان کل کیفیت بهبود برنامه ارزشیابی و پایش .6

 بیمارستانی های کمیته سایر مصوبات اجرای و تشکیل بر مستمر نظارت .7

  دانشگاه درمان معاونت در بالینی حاکمیت اداره مصوبات اجرای .9

 بیمارستان در اعتباربخشی استانداردهای سازی پیاده اجرایی مراتب تدوین .8

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل یکبار هرماه حداقل

 

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 
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 رئیس کمیته(  بابک عبدالکریمی : دکتر رئیس بیمارستان ( 

   مدیر بیمارستان: آقای شرف رومیانی 

 امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین و بیمارستان درمان معاون 

   مدیر خدمات پرستاری: خانم ماریا بهرامی 

  مسئول واحد بهبود کیفیت : خانم سحر رشنو 

  سوپروایزر آموزشی: خانم پروین قبادی 

 تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان 

  کمیته ها و دبیر کمیته: خانم سحر رشنوهماهنگی مسئول 

 صبا حاتمی  خانم:  ربیما ایمنی فعالیتهای کارشناس 
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 پزشکی وتجهیزات ودارو درمان کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 .های مناسب حل راه ارئه و ها دارو بموقع تامین مشکالت و ها کاستی کمبودها، به رسیدگی .1

 معالج پزشک دستور با داروخانه از ها بخش شده درخواست داروی تعداد انطباق از اطمینان .0
 .ایشان صورتحساب در مندرج بیماران مصرفی پزشکی لوازم و دارو میزان صحت از اطمینان .3

 و بیمار ایمنی استانداردهای اساس بر مصرفی پزشکی لوازم و دارو با مرتبط بندهای اجرای نحوه بر نظارت .4
 .اعتباربخشی استانداردهای

 .مصرفی پزشکی لوازم و دارو توزیع و نگهداری دارو، منطقی مصرف دارو، تجویز روش بر نظارت .5

 بیوتیک آنتی داروهای از استفاده شامل دارو مصرف و تجویز روند اصالح .6

 میکروبی های مقاومت مدیریت .7

 بیمار مراقبت کیفیت بهبود .9
 کارکنان و بیماران آگاهی افزایش .8

 پزشکی دارو خطاهای و دارویی ی ناخواسته های واکنش کاهش .12

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 فرموالری بیمارستانی و به روزرسانی آنتدوین  .11

تدوین لیستی از داروهای خودبه خود متوقف شونده، داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و  .10
 باید به پزشک معالج اطالع داده شود.

 تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع) مثال آنتی بیوتیک ها( .13

بینی و ارزشیابی خط مشی در استفاده صحیح از داروها جهت اطمینان از اینکه داروی درست، به روش تنظیم، پیش   .14
 درست و از راه صحیح، در زمان درست و به مقدار درست به فرد درست داده می شود.

اهات تدوین خط مشی ها و روش هایی برای کاهش اشتباهات تجویزی داروها و عوارض جانبی ناخواسته آنها) اشتب .15
 دارویی از ابتدای تجویز پزشک تا تحویل به بیمار(

 طراحی و اجرای مداخالت و اقدامات اصالحی به منظور رفع مشکالت و اشتباهات دارویی گزارش شده .16

 تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هر یک از بخش ها موجود باشند .17

 با احتمال خطر باالتهیه فهرستی از داروهای پر خطر یا داروهای  .19

تدوین فرایندی برای تعیین، تصویب و تهیه داروهایی که جزو فرموالری بیمارستانی نیستند) مثال در مواردی که  .18
 بیمارستان به داروی ویژه ای نیاز داشته باشد(

 ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان .02

 انجام تلفیق دارویی .01
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 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل یکبار هرسه ماه

 

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 رئیس کمیته( بابک عبدالکریمی رئیس بیمارستان : دکتر ( 

 قائم مقام ریاست : دکتر آرش امین 

 ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 

   مدیر بیمارستان: آقای شرف رومیانی 

 مدیر خدمات پرستاری: خانم ماریا بهرامی 

  مسئول واحد بهبود کیفیت: خانم سحر رشنو 

  سوپروایزر آموزشی: خانم پروین قبادی 

 (و یکنفر از پزشکان و کارکنان بیمارستان آشنا به امور مسئول فنی داروخانه: دکتر میترا ابول زاده  )دبیر کمیته 

  دکتر فریبا طرهانی  –سه نفر از پزشکان متخصص: دکترعلی پوریا 

 مسئول کمیته ها : خانم سحر رشنو 

   مسئول تجهیزات پزشکی :خانم نازنین میرزایی 

 صبا حاتمی خانم:  بیمار ایمنی فعالیتهای کارشناس 
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 ، دارو و تجهیزات پزشکی اقتصاد درمان کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 خرید تجهیزات مصرفی وسرمایه ای بر اساس صرف وصالح واصول کارشناسی  .1

 تجویز منطقی خدما ت تشخیصی ودرمانی پر هزینه ونادر  .0

 بهبود اقتصاد دارو ودرمان .3

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 تعیین وضعیت اقتصادی بیمارستانها با بررسی وضعیت هزینه و درآمد .1

 واحدهای بیمارستانافزاری کردن دریافت اطالعات از  نرم .0

 بررسی و تعیین تعرفه واقعی )قیمت تمام شده( خدمات .3
 پیگیری، بررسی و عملیاتی نمودن مصوبات کمیته اقتصاددرمان .4

 های آموزشی مرتبط با واحد ها و دوره برگزاری کارگاه .5

 های بیمارستانی بررسی پرونده .6

 ها پروندهبازدید از بخش ها و مراکز تابعه و مرتبط جهت بررسی  .7

 

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 رئیس کمیته( یمیعبدالکر بابک رئیس بیمارستان : دکتر ( 

 ( کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین 

   مدیر بیمارستان: آقای شرف رومیانی 
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  مدیر خدمات پرستاری: خانم ماریا بهرامی 

  روسای بخشهای بالینی حسب موضوع : در صورت نیاز دعوت میشوند 

   ناظر دارویی بیمارستان  : دکتر میترا ابول زاده 

  کارشناس فعالیتهای ایمنی بیمار :خانم صبا حاتمی 

 خانم ماندانا سبزوار  -قای نصیری مسئول واحد اطالعات و آمار : آ 

  مسئول امور مالی : آقای مراد احمدی 

  مسئول کسورات : خانم شاهی چگنی 

 مسئول کمیته ها و بهبود کیفیت : سحر رشنو  

  : آقای امیرکمالونددبیر کمیته  
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 حرفه اي اخالق کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 خدمت گیرندگان حقوق استانداردهای اجرای .1

 انطباق نامه آیین اجرای .0

 نماز فریضه احیای و شرعی احکام تسهیالت نمودن فراهم .3

 کارکنان سطح در انسانی و اسالمی اخالق سطح اعتالی .4

 موازین بر منطبق درمانی تشخیصی امکانات و تجربی های یافته از مطلوب استفاده زمینه در الزم های رهیافت ارائه .5

 مقدس شرع

 در اسالمی شعائر ترویج و اسالمی مناسبتهای برگزاری در بیمارستان بیمارستان مذهبی کانون فعالیت هماهنگی .6

 بیمارستان محیط

 خدمت گیرندگان رضایت ارزیابی و شکایات به رسیدگی کارآمد نظام سازی پیاده .7

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 :راهبری و ریزی برنامه( الف

 بیمارستان در بالینی اخالق استانداردهای رعایت  ارتقا برنامه اجرای و  تدوی 

 ای حرفه اخالق  موازی رعایت لحاظ به بیمارستان ضوابط اخالقی ممیزی 

 ،آن اجرای بر نظارت و اخالقی های دستورالعمل و فرآیندها ها، مشی خط بهبود و ممیزی  تدوی 

 مرتبط بخشهای سایر به پیشنهاد ارائه و منابع عادالنه توزیع برای هایی حل راه پیشنهاد 

 :نظارت و پایش( ب

 مناسب بازخورد ارائه و بیمارستان اعتباربخشی در بیمار حقوق های سنجه با مرتبط گزارشهای بررسی  

 بازخورد ارائه و بیمارستان در مندان حرفه سوی از ای حرفه اخالق ضوابط رعایت وضعیت با مرتبط گزارشهای بررسی 

 مناسب بازخورد ارائه و بیمارستان در ای حرفه اخالق با مرتبط وارده شکایات با مرتبط گزارشهای بررسی 

 بیمارستان در جاری پژوهشهای در آزمودنیها حقوق رعایت پایش 

 بیمارستان در منافع تعارض مدیریت وضعیت پایش 

 بیماران حقوق منشور اجرای  حس بر نظارت 

 :پژوهش و آموزش( ج
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 بیمارستان  شاغلین کلیه ی و فراگیران به حرفه ای اخالق آموزش 

 ،در سالمت خدمات ارائه دهندگان و فراگیران برای حرفه ای اخالق آموزش برنامه ارزیابی و اجرا برنامه ریزی 

 انجام شده نیازسنجی های با بیمارستان متناسب

 بیمارستان در خود تکالیف و حقوق با آنها همراهان و بیماران کردن آشنا 

 بیمار حقوق و ای حرفه اخالق با مرتبط های پژوهش از ایتحم و انجام 

 :خدمت ارائه( د

 اخالقی های کشمکش و چالشها با برخورد در بیمارستان مندان حرفه و مدیریت به اخالقی مشاوره ارائه 

 گیری تصمیم در آنها همراهان و بیماران به بالینی اخالق مشاوره ارائه 

 مندان حرفه به مشاوره ارائه 

 بیمارستان مختلف واحدهای از ارجاعی ای حرفه اخالق تخلفات های پرونده بررسی در مشاوره ارائه 

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 :است ذیل افراد شامل و عضو13  از متشکل بیمارستانی اخالق کمیته

 (کمیته رئیس)  عبدالکریمی بابک دکتر: بیمارستان رئیس .1

 :دکتر آرش امین آموزشی مراکز آموزشی معاون .0

  امیری هنگامه خانم:  (ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین )بیمارستان درمان معاون .3

 : محمد رضا عسگریان حرفه ای اخالق دبیر کمیته .4

 : فریدون جودکیمسئول حراست بیمارستان .5

 : سحر رشنو بیمارستان اعتباربخشی مسئول یا کیفیت بهبود واحد مسؤول .6

 : حجت االسالم گراوند بالینی اخالق مسائل به آشنا روحانی نفر یک .7

 : پروین قبادی سوروایزر آموزشی .9

 : لیال هوشنگ مسئول آموزش پزشکان .8
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 اطالعات فناوري و سالمت اطالعات مدیریت کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 بخشی اعتبار در اطالعات فناوری استانداردهای اجرای .1

 بخشی اعتبار در پزشکی مدارک استانداردهای اجرای  .0

  منظم گزارشات و علمی و صحیح نویسی پرونده نظام اجرای پایش .3

  بایگانی نظام پایش و شده طراحی بیمارستانی فرمهای تأیید .4

 اطالعات فناوری نوین اصول استقرار .5

 ذیریط افراد توسط بالینی های پرونده به دسترسی سطوح تعیین و بالینی های پرونده نگهداری و بایگانی اصول رعایت .6

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 اعتباربخشی در اطالعات فناوری پزشکی و مدارک استانداردهای اجرای .1

 (اصلی برگ 19 بر عالوه) شده طراحی بیمارستانی های فرم تایید .0
 آنها رفع جهت پیگیری و انعکاس و اطالعات فناوری و پزشکی مدارک واحد از شده اعالم نقایص گزارش ارائه .3

 از ماهه سه و ماهیانه منظم گزارشات بودن دسترس در منظور به علمی و صحیح نویسی پرونده نظام اجرای پایش .4
 بیمارستان عملکرد

 کمیته در بیمارستان عملکردی شاخصهای گزارش .5

 های پرونده در شده ثبت های داده انطباق میزان افزایش برای راهکار ارائه و پزشکی های پرونده کمی ارزیابی .6
 بیمار ایمنی استانداردهای ، باالدستی های سازمان الزامات با پزشکی

 ها داده دقیق استخراج و اماری اطالعات از بهینه استفاده امکان منظور به اطالعات فناوری نوین اصول استقرار .7

 بر نظارت ، ها داده ثبت فیلدهای در تغییر یا افزایش طریق از( HIS) بیمارستانی اطالعات سیستم نمودن روز به .9
 استفاده میزان افزایش و شده ثبت اطالعات امنیت حفظ منظور به دسترسی سطوح تعیین ، اطالعات ورود صحت

 HIS سیستم از حاصل گزارشات از کارکنان و مدیران

 ، کارکنان ، مدیران نظر مد الزامات اساس بر بیمارستان نیاز مورد افزاری سخت و افزاری نرم های سیستم تامین .8

 HIS سیستم با ارتباط ایجاد امکان و ، کاربران

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر
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 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 رئیس کمیته( بابک عبدالکریمی رئیس بیمارستان : دکتر ( 

   مدیر بیمارستان: آقای شرف رومیانی 

   (کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین 

 مسئول دفتر پرستاری: خانم ماریا بهرامی 

 )سرپرست بخش مدارک پزشکی: خانم سبزوار) دبیر کمیته 

  سرپرست بخش فناوری اطالعات: اقای نصیری 

  یک نفر مطلع از امور حسابداری: آقای مراد احمدی 

  مسئول واحد بهبود کیفیت: خانم سحر رشنو 

 :یکنفر مطلع یا کارشناس آمار حیاتی-  

 حداقل یکنفر از پزشکان بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان: دکتر پوریا 

  مسئول کمیته ها : سحر رشنو 

 حاتمیصبا  خانم:  بیمار ایمنی فعالیتهای کارشناس 
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 کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 کار بهداشت و فنی حفاظت مقررات اجرای حسن بر نظارت و مدیران و کارکنان مشارکت تأمین .1

 (  ها بیمارستان) درمانی بهداشتی مراکز در کشور مادی منابع و انسانی نیروی صیانت .0

  کاری های محیط سازی سالم و کارکنان سالمتیی ارتقا و ،حفظ کار از ناشی های بیماری و حوادث از پیشگیری .3

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 اعتباربخشی در ای حرفه بهداشت و نشانی آتش ایمنی، استانداردهای اجرای .1

 ای حرفه بهداشت و ایمنی زمینه در کارکنان آموزشی برنامه تدوین .0

 شده شناسایی مشکالت رفع جهت مناسب مداخالت نمودن اجرایی و تصویب .3

 بیمارستان در کار بهداشت و فنی حفاظت مقررات اجرای .4

 بیمارستان در پرتوها بهداشت بر نظارت .5

 شغلی سالمت معاینات انجام و شغلی شناسنامه تنظیم و تهیه .6

 کار محیط آور زیان عوامل کاهش جهت مناسب مداخالت نمودن اجرایی و تصویب .7

 بیمارستان در حفاظتی اجرایی های دستورالعمل نمودن اجرایی و تصویب .9

 

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر
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 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 (کمیته رئیس)  عبدالکریمی بابک دکتر:  بیمارستان رئیس 

 ( کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین 

 رومیانی شرف آقای: بیمارستان مدیر   

 بهرامی ماریا خانم: پرستاری خدمات مدیر  

 رشنو سحر خانم: کیفیت بهبود واحد مسئول 

 ( کمیته دبیر)   ویسی امین:  ای حرفه بهداشت مسئول 

 نیا بهداد  بهرام آقای: مرکزی تاسیسات مسئول  

 میرزایی نازنین خانم: پزشکی تجهیزات مهندسی کارشناس 

 رشنو سحر خانم:  ها کمیته مسئول 

 حاتمی صبا:  بیمار ایمنی فعالیتهای کارشناس    

 پرورده زهرا:  محیط بهداشت ولمسئ 
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  سالمت نوزاد کمیته

 : کمیته اهداف( الف

  نوزاد احیای استانداردهای اجرای .1

  نوزاد احیای زمینه در وکمبودها تجهیزات تامین .0

  نوزاد احیاء اجرای در خاصی های ریزی برنامه اجرای .3

 نوزاد ومیر مرگ کاهش در تالش .4

  ومیر مرگ عوامل شناسایی دنبال به خاص عوارض کاهش .5

 نوزادان مرگ از پیشگیری جهت در امکانات وکمبود خطاها کاهش جهت ریزی برنامه .6

 

 :کمیته وظایف شرح(  ب

 شناسایی عوامل مرگ ومیر  و تحلیل وبررسی مرگهای نوزادی در کل بیمارستان .1

 برنامه ریزی جهت کاهش خطاها وکمبود امکانات در جهت پیشگیری از مرگ نوزادان .1

 احیاء نوزاد  استانداردهایاجرای  جهت اجرای برنامه ریزی های خاصی در .0

 کاهش مرگ ومیر نوزاد وکاهش عوارض خاص جهت تالش در  .1

 

 

 

 :کمیته برگزاري توالی( ج

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 

 :کمیته ثابت اعضاي( د

 رئیس کمیته (  بابک عبدالکریمی دکتر :رئیس بیمارستان( 

 ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 

 آقای شرف رومیانی   بیمارستان مدیر : 
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 پرستاری: خانم ماریا بهرامی  مدیر 

 هنگامه امیری درمان: خانم معاون 

 خانم دکتر مریم جعفری  –: دکتر مجید فیروزی  نوزادان و متخصص اطفال 

 خانم شهزاد غالمرضایی   نوزادان و بخش اطفال مسئول : 

 آموزشی: خانم پروین قبادی  سوپروایزر 

  خانم سحر رشنو و بهبود کیفیت ها کمیته مسئول : 

 کمیته: خانم معصومه اشرفی                دبیر 
  مسئول پایش شیر مادر : خانمها : سارا بازگیر 

 صبا حاتمی  خانم:  بیمار ایمنی فعالیتهای کارشناس 
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 محیط بهداشت کمیته

 کمیته : اهداف الف(

وزارت بهداشت، (ظارت مستمر بر حسن اجرای موازین بهداشتی بر اساس دستورالعمل های سازمان های باالدستی ن .1

،آشپزخانه، بوفه، تعاونی،  CSRدانشگاه متبوع و..( در کل قسمت های بیمارستان شامل بخش های بستری، اتاق عمل، 
 رختشویخانه و آزمایشگاه می باشد

نظارت مستمر بر حسن اجرای موازین بهداشتی توسط پیمانکاران مستقر در بیمارستان مشتمل بر پیمانکاران طبخ و   .0

  ...غذا، تامین دارو، آزمایشگاه وتوزیع 

نظارت مستمر بر بهداشتی بودن نحوه جمع آوری، تفکیک، دفع پسماندهای عفونی و غیر عفونی و امحاء صحیح زباله  .3
 های عفونی

نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری، شستشو، ذخیره سازی و توزیع صحیح و بهداشتی پارچه، ملحفه،  .4
 ...البسه، شان و

نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضدعفونی کننده و شوینده و ارائه آموزش های الزم به   .5

 .ایشان

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 اجرای دستورالعمل های بهداشت محیط در اعتباربخشی .6

 نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان .7

 نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان .9

 رت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله هانظا .8

 آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرستاران و پرسنل و کارکنان .12

نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری، شستشو، ذخیره سازی و توزیع صحیح  و بهداشتی پارچه، ملحفه،  .11
 البسه،گان، شان و...

 اشیاء پارچه ای عفونی از غیرعفونینظارت بر تفکیک  .10

نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضدعفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه  .13
 آموزشهای الزم به ایشان

 

 :کمیته برگزاري ج( توالی

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 



35 
 

 د( اعضاي ثابت کمیته:

  رئیس کمیته( بابک عبدالکریمی بیمارستان : دکتررئیس( 

  ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 

   مدیر بیمارستان : آقای شرف رومیانی 
  مدیر خدمات پرستاری: خانم ماریا بهرامی 
  مسئول واحد بهبود کیفیت : خانم سحر رشنو 
  پروین قبادی سوپروایزر آموزشی: خانم 

   مسئول آزمایشگاه: آقای مهرزاد هرسینی 

   مسئول خدمات بیمارستان: آقای نعمت چراغی 

  کارشناس کنترل عفونت: خانم سعیده پیری 

 )کارشناس بهداشت محیط :خانم زهرا پرورده ) دبیر کمیته 

  مسئول کمیته ها : خانم سحر رشنو 

 حاتمیصبا  خانم:  بیمار ایمنی فعالیتهای کارشناس 
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  بیمارستانی عفونت کنترل کمیته

 :کمیته اهداف (الف

 کاهش نرخ عفونت های بیمارستانی .1

 کاهش هزینه های ناشی از بروز این عفونت ها ) برای بیمارستان و بیماران( .0

 ارتقاء و حفظ سالمتی کارکنان ، بیماران و کلیه کارکنان .3

 

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 دستورالعمل های کنترل عفونت در اعتباربخشیاجرای  .1
به روزرسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت ، حداقل هر دو سال یکبار) این بازنگری براساس  .0

 متون حرفه ای رایج، صورت می گیرد(

 ی برنامهجمع آوری منظم و تحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده از بیمارستان و اثربخش .3
 نظارت بر اجرای خط مشی ها و روش ها تأیید شده در کمیته،در تمامی بخش ها/ واحدهای مربوطه .4

 نظارت بر انتقال نتایج اطالعات عفونت های بیمارستانی به مدیران ارشد بخش ها/واحدهای مربوطه .5

رستان ) در چارچوب قوانین و گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمان های سالمت و بهداشت عمومی خارج از بیما .6
 مقررات(

 گزارش بیماری های واگیر،غیرواگیر و موارد جدید،مطابق دستورالعمل وزارت متبوع .7

 پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیطهای بیمارستانی و روش های صحیح استرلیزاسیون در بیمارستان .9

 ن عفونینظارت و پیگیری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیمارا .8

 انجام واکسیناسیونهای ضروری برای کلیه پرسنل .12

 

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و تشکیلکمیته  ماه هر
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 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 بابک عبدالکریمی دکتر( : کمیته رئیس) بیمارستان رئیس 

   عضو کمیته (جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری( 

 مدیر بیمارستان : آقای شرف رومیانی 

  متخصص یا فوق تخصص بیماریهای عفونی : دکتر شرکت العباسیه 
  مدیر خدمات پرستاری: خانم ماریا بهرامی 

 مسئول واحد بهبود کیفیت: خانم سحر رشنو 
  سوپروایزر آموزشی: خانم پروین قبادی 

   مسئول آزمایشگاه:  آقای مهرزاد هرسینی 

 ه نفر از سر پرستاران بخشهای مختلفس 

  مسئول واحد لندری :خانم زهرا پرورده 

   مسئول تدارکات: علیرضا سپهوند 

   مسئول خدمات : آقای نعمت چراغی 

  کارشناس بهداشت محیط: خانم زهرا پرورده 

   کارشناس کنترل عفونت) دبیر کمیته( :خانم سعیده پیری 

 مسئول کمیته ها : خانم سحر رشنو 

    کارشناس فعالیتهای ایمنی بیمار : صبا حاتمی 
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 استوارد شیپ کمیته

 :کمیته اهداف (الف

 آنتی بیوتیک پرهزینه 9کاهش هزینه های  .1

 کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران .0

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 تهیه لیست گزارش آنتی بیوتیک های مصرف شده در یک ماه به تفکیک پزشک و بخش .1

 تهیه لیست هزینه آنتی بیوتیک های مصرف شده در یک ماه .0

 اقدامات اصالحی جهت کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها .3

 

 :کمیته برگزاري ج( توالی

 .گردد نگهداری مستندات و تشکیل کنترل عفونتکمیته  همزمان با ماه هر 

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 عبدالکریمیبابک  دکتر( : کمیته رئیس) بیمارستان رئیس 

  ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 

  متخصص یا فوق تخصص بیماریهای عفونی : دکتر شرکت العباسیه 

  مسئول فنیNICU دکتر مجید فیروزی : 

  مسئول فنی اتاق عمل وICU دکتر حسن تیموری : 

 مسئول فنی داروخانه : دکتر یوسفی 

  کنترل عفونت) دبیر کمیته( :خانم سعیده پیریکارشناس 

   مسئول واحد بهبود کیفیت و کمیته ها: خانم سحر رشنو 
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 . نسوج و شناسی آسیب عوارض، و میر و مرگ کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 آن روند و  بررسی علل مرگ و میر .1

 عوارض بیمارستانی و روند آنهاجلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب، ابعاد قانونی موضوع،  .0

 تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض بیمارستانی و روند آنها .3

 تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده .4

 اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب  .5

 

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 بویژه موارد مرگ و میر غیرمنتظره( بررسی منظم همه موارد مرگ و میر) .1

 بررسی دوره ای عوارض .0
 پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی .3

 اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان .4

 بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان .5
 برگزاری کنفرانس های مرتبط .6

 ه به مقررات وزارت بهداشت(گزارش تمامی بیماری ها در صورت نیاز) با توج .7

 

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر
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 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 رئیس کمیته(  بابک عبدالکریمی رئیس بیمارستان: دکتر ( 

   ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 

  مدیر بیمارستان: اقای شرف رومیانی 

  مدیر پرستاری : خانم ماریا بهرامی 

  یک نفر متخصص آسیب شناسی: دکتر کرموندی 

  یک نفر متخصص جراحی عمومی: دکتر پوریا 

  یک نفر متخصص داخلی:دکتر نصراله مرادی فر 

  سوپروایزر آموزشی: خانم قبادی 

  مسئول واحد بهبود کیفیت: خانم سحر رشنو 

 کارشناس مسئول مدیریت اطالعات سالمت  و فناوری اطالعات : خانم سبزوار 

 دبیر کمیته( پوریا رئیس کادر پزشکی یا نماینده تام االختیار : دکتر ( 

 کارشناس هماهنگ کننده کمیته با پزشکان : آقای مجید طرهانی 

 مسئول کمیته ها : خانم سحر رشنو 

 م صبا حاتمیکارشناس فعالیتهای ایمنی بیمار : خان 
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 ماهه 1-99میر  و مرگ کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 آن روند ماهه و  1-58بررسی علل مرگ و میر .1

 جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب، ابعاد قانونی موضوع، عوارض بیمارستانی و روند آنها .0

 تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض بیمارستانی و روند آنها .3

 تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتادهتجزیه و  .4

 اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب  .5

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 و علل آن ماهه 1-58بررسی منظم همه موارد مرگ و میر .1

 بررسی دوره ای عوارض .0
 پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی .3

 تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستاناتخاذ  .4

 برگزاری کنفرانس های مرتبط .5
 گزارش تمامی بیماری ها در صورت نیاز) با توجه به مقررات وزارت بهداشت( .6

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 دکتر بابک عبدالکریمی )رئیس کمیته ((بیمارستانرئیس )ایمنی / فنی مسوول : 

 ( کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین 

 بیمارستان: آقای شرف رومیانی   مدیر 

 خانم ماریا بهرامی  پرستاری مدیر : 

 دکتر طرهانی  –دکتر طایی: کودکان متخصص نفر یایک کودکان بخش رییس 

 خانم قبادی  آموزشی سوپروایزر : 
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 خانم سحر رشنوو بهبود کیفیت  ها کمیته مسئول : 

 (کمیته دبیر): خانم فرشته ساکیکودکان بخش سرپرستار 

 بیمارستان ماهه 58 تا 1 کودکان مرگ بررسی مسوول کارشناس 

 صبا حاتمی خانم: بیمار ایمنی کننده هماهنگ کارشناس 
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 کمیته تغذیه

 : کمیته اهداف (الف

 فرآیند پخت ، توزیع و  و ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران و افزایش رضایتمندی بیماران با نظارت بر کیفیت غذاها

 تحویل غذا  

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 سطح در کیفی و کمی نظر از غذاها سایر و رژیمی غذاهای از اعم غذایی مواد انواع تهیه زمینه در مطالعه و بررسی .1

 بیمارستانی تغذیه سوء از جلوگیری و بیماران جهت ای تغذیه تعادل ایجاد منظور به بیمارستان

 همزمان ویزیت اجرای امکان و بیماران تغذیه وضعیت ارزیابی زمینه در موجود مشکالت با رابطه در مطالعه و بررسی .0

 بیمار غذایی سینی چینش همچنین بستری بیماران به ای تغذیه مشاوره خدمات ارائه و معالج پزشک و کارشناس

  چهارچوب در کیفیت تضمین یا و استاندارد منابع از آماده غذاهای یا غذایی اولیه مواد تهیه برای منسجم برنامه تهیه .3

 بیمارستان مقررات سایر و بودجه

 غذایی اولیه مواد انبارش و نگهداشت ، بهداشت بر نظارت .4

 شده تغذیه یا و لوله با تغذیه تحت بیماران به یژه ای تغذیه های مراقبت ارائه زمینه در موجود مشکالت بررسی و مظالعه .5

 وریدی تغذیه یا و لوله با تغذیه اجرای جهت اولیه مواد تهیه شامل ورید طریق از

 پرسنل و بیماران رضایتمندی فرمهای تکمیل طریق از غذا کیفی کنترل از حاصل نتایج زمینه در موجود مشکالت .6

 بیمارستان در تغذیه امور وضعیت از سالیانه گزارش نتایج از حاصل موجود مشکالت بررسی .7

 روزانه کالری که صورتی به رژیمی غذاهای کننده مصرف بیماران ویژه به بیماران روزانه غذایی برنامه تهیه به کمک .9

 .گردد تامین وجه بهترین به نیاز مورد

 سال فصول برحسب غذایی تنوع اعمال .9

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیلیکبار  ماهدو  هر

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 
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 رئیس کمیته( بابک عبدالکریمی رئیس بیمارستان : دکتر ( 

 ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 

  مدیر بیمارستان : آقای شرف رومیانی 

 ) مسئول امور مالی : آقای مراد احمدی )دبیر کمیته 

  مسئول دفتر پرستاری:خانم ماریا بهرامی 

  زبان ترک دایآکارشناس تغذیه : خانم  

  یاحمد   مرادمسئول امور مالی  : اقای    

  غالمزاده  سجادمسئول امور حقوقی  : آقای        

 زاده بهار     الهامو دبیر کمیته : خانم  مسئول تغذیه  

  پرورده  زهرامسئول بهداشت محیط : خانم  

  خانم سحر رشنو و بهبود کیفیت مسئول کمیته ها : 
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 کمیته رسیدگی به شکایات

 : کمیته اهداف (الف

 افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان 

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 واصله و ارائه راه حلهای موجود قانونیرسیدگی به شکایات  .1

 بررسی عملکرد واحد رسیدگی به شکایات .0

 بازخوراند به سایر بخشها ارائه راهکارها و نقطه نظرات مشورتی و .3

 . شکایت شده است تحلیل مشکالتی که باعث بروز نارضایتی و ریشه یابی و .4

 تعیین چالشهای اداره امور بیمارستان .5

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 بابک عبدالکریمی دکتر ریاست 
 ( جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 

 بیمارستان آقای رومیانی  مدیر 
 پرستاری )خانم ماریا بهرامی ( مدیر 
   دبیر کمیته : اقای امیر نصیری 
 خانم سحر رشنو ها و بهبود کیفیت :  کمیته مسئول 
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 کمیته آموزش به بیمار

 : کمیته اهداف (الف

  مختلف  های بخش در بیمار آموزش های سنجه شدن جاری نحوه بر نظارت و اجراارتقای کیفیت مراقبت از بیمار با

  بیمارستان

 

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 ارائه و خانواده و بیمار به آموزش برنامه اجرای درخصوص بیمارستان در موجود موانع تحلیل و تجزیه و بررسی .1

 ای مداخله راهکارهای

 آموزشی های برنامه و مراقبتی فرآیندهای در اش خانواده و بیمار مشارکت جلب برای گذاری سیاست .0

 .بیمار به آموزش برنامه از پیراپزشکی و پزشکی های گروه مشارکت جلب و بسترسازی .3

 بیماران آموزشی نیازهای خصوص در ریزی برنامه و کارشناسی و بررسی .4

  ها ارزش بر مبتنی آموزش های برنامه های اولویت با ارتباط در نظر تبادل و بحث .5

 بیمار به آموزش های برنامه با مرتبط کارکنان سازی توانمند خصوص در ریزی برنامه .6

  ماهانه گزارشات دریافت با ارزشیابی تا نیازسنجی از بیمار به آموزش واحد عملکرد بر نظارت .7

 مراقبتی و بالینی خدمات ارائه راستای در شده تهیه های رسانه سایر و آموزشی های تراکت  پمفلت، تهیه بر نظارت .9

 مرکز

 مدون آموزشهای لیست بازبینی و تدوین .8

 مدون آموزشهای برای کد تدوین .12

 بیمار به آموزش محتواهای و ها رسانه بازبینی و رسانی روز به .11

 

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیلیکبار  ماهدو  هر
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 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 بابک عبدالکریمی : دکتر ریاست 
 ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 
  بیمارستان : بابک عبدالکریمیمعاون آموزشی 
 رومیانی شرف اقای: بیمارستان مدیر 
 پرستاری :خانم ماریا بهرامی  مدیر 
 آموزشی :خانم پروین قبادی سوپروایزر 
 بخشها سرپرستاران 
 (کمیته دبیر) بیمار : خانم شکوفه شرفی  به آموزش مسئول پرستار  
 سرپائی  بیماران ویژه کلینک یا درمانگاه سرپرستار 
 هاو بهبود کیفیت :خانم سحر رشنو  کمیته مسئول 
 (لزوم درصورت مهمان بصورت) : بیمارستانی واحدهای مسئولین  
 صبا حاتمی  خانم:  بیمار ایمنی فعالیتهای کارشناس 
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 .. بالیا و حوادث خطر مدیریت کمیته

 : کمیته اهداف (الف

  آماده سازی بیمارستان برای مقابله با بحرانهای ناخواسته و مدیریت آن به منظور کاهش عوارض و تبعات ناشی از آن 

 
 
 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 بررسی و تعیین بحران ها و بالیا محتمل در منطقه 
 تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بالیا 
  پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شدهتدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم 
 نظارت بر انجام وظایف،مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران 
 فعالسازی برنامه در زمان بروز بحران 
 نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی، مانور آتش نشانی و تخلیه 
  به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه مربوطهنظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان 

 دارد وجود کارکنان برای های خطرآفرین موقعیت یا و حوادث گزارش جهت فرایندی. 

 میشود اجرا و شده تدوین های الکتریکی، سیستم امنیت و نگهداری ارزیابی، برنامه. 

 میشود اجرا و شده تدوین بیمارستان و ساختمان تأسیسات امنیت و نگهداری ارزیابی، برنامه. 

 

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 

 

 



49 
 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

  :  رئیس کمیته( بابک عبدالکریمی دکتررئیس بیمارستان( 

 ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 
   مدیر بیمارستان : آقای شرف رومیانی 

  مدیر خدمات پرستاری: خانم ماریا بهرامی 

  واحد بهبود کیفیت: خانم سحر رشنو کمیته ها و مسئول 
  سوپروایزر آموزشی: خانم پروین قبادی 

   خانم زهرا کوشکی   –سرپرستار بخش اورژانس: خانم فرشته ساکی 

 )سرپرست علمی اورژانس) در صورت لزوم 

 عدادی از روسای بخش های مختلف با نظر رئیس بیمارستانت 

  مسئول امور حراستی یا انتظامات بیمارستان :  فریدون جودکی 

  کارشناس فعالیتهای ایمنی بیمار :خانم صبا حاتمی 

  مسئول بهداشت حرفه ای : آقای امین ویسی 
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 خون انتقال طب کمیته

 : کمیته اهداف (الف

  مراقبت و ایمنی بیمارانارتقای 

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

  اجرای دستورالعمل های طب انتقال خون در اعتباربخشی 
 بررسی عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خونی در بیمارستان 
  تصویب و اجرای مداخالت کاهش دهنده عوارض انتقال خون 
 تقال خونارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه طب ان 

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

  رئیس کمیته( بابک عبدالکریمی : دکتر رئیس بیمارستان( 

 ( کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین 

    مدیر بیمارستان: آقای شرف رومیانی 
  مدیر خدمات پرستاری: خانم ماریا بهرامی 

  مسئول واحد بهبود کیفیت: خانم فروزان گوهری 
  سوپروایزر آموزشی: خانم پروین قبادی 

  جانشین خانمها زارع )حداقل یکنفر از هریک از گروه پزشکان متخصص جراحی و داخلی بیمارستان: دکتر پوریا– 
 بیرانوند (

  بهاروند ) دبیر کمیته(مسئول آزمایشگاه : آقای رضا 

  خانم سحر رشنو و بهبود کیفیتمسئول کمیته ها : 

 صبا حاتمی خانم:  بیمار ایمنی فعالیتهای کارشناس 

 

 



51 
 

 کمیته تشویق و تنبیه

 : کمیته اهداف (الف

 افزایش انگیزه کارکنان  .1

 در جهت ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان ارتقای کیفیت و کارایی کارکنان .0

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 جمع آوری موارد تشویقی یا تنبیهی واحدها و بخشها  .1

 طرح در کمیته و دریافت علت تشویق یا تنبیه  .0

 اعمال تشویق و تنبیه و ابالغ به فرد مورد تشویق یا تنبیه  .3

 نده فرد پروبایگانی در  .4

 ثبت مصوبات هر جلسه در فرم مورد نظر  .5

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هرموقتا 

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 رئیس کمیته( بابک عبدالکریمی رئیس بیمارستان : دکتر ( 

 ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 

  مدیر بیمارستان : آقای شرف رومیانی 

  مسئول دفتر پرستاری:خانم ماریا بهرامی 

   کارگزین و دبیر کمیته : آقای وحید بیرانوند 

 مسئول خدمات : آقای نعمت   چراغی 

 مسئول کمیته ها : خانم سحر رشنو 
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 .. بیماران تکلیف تعیین و اورژانس کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس ارتقای .1

 کاهش طول اقامت بیماران بستری و اورژانس و عوارض ناشی از اقامت بی دلیل  .0

 افزایش سرعت و دقت در تعیین تکلیف بیمار اورژانسی  .3

 اورژانستحلیل نتایج حاصل از زمان سنجی بیماران و فرم های تریاژ تکمیل شده به منظور بهبود فرایند های درمان  .4

رسیدگی به   ناشی از دست رفتن زمان طالئی (morbidity) و ناتوانی  (mortality) کاهش میزان مرگ و میر .5

 (golden time) بیماران

 

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

  تدوین پروتکلهای مربوط به تعیین تکلیف بیماران بخش اورژانس و سایر بخشها و نظارت بر حسن اجرای آن 

 هماهنگی و بستر سازی مناسب برای اجرای تریاژ بیمارستانی 

  پیش بینی فضای فیزیکی و تجهیزات مناسب برای اجرای تریاژ و پیگیری جهت آماده سازی آن 

 تعیین پرستاران مناسب جهت بکار گیری در تریاژ 

   هماهنگی جهت انجام آموزش پرستاران تریاژ 

  معرفی سامانه تریاژ به سایر پرسنل مرتبط بر حسب نیاز 

  آزمونهای استاندارد و اخذ گزارشاتنظارت بر نحوه آموزش پرستاران از طریق 

  هماهنگی و نظارت کامل بر نحوه تریاژ از طریق ارزیابی منظم 

  تشکیل ماهیانه جلسات کار گروه تریاژ و ارائه گزارش عملکرد حداقل سه ماه به کار گروه تریاژ دانشگاه مربوطه 

 ار گروه تریاژ دانشگاه  برسی موارد خاص و موانع اجرای تریاژ و ارائه راه کار با هماهنگی ک 

  هماهنگی با معاونت درمان جهت آموزش پرسنل منتخب تریاژ 

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر
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 اعضاي ثابت کمیته:د( 

  :  رئیس کمیته( بابک عبدالکریمی دکتررئیس بیمارستان( 
   مدیر بیمارستان : آقای شرف رومیانی 

   مدیر خدمات پرستاری: خانم ماریا بهرامی 

  سوپروایزر آموزشی: خانم پروین قبادی 

   خانم زهرا کوشکی  –سرپرستار بخش اورژانس: خانم فرشته ساکی 

 دکتر نظامی ( –سرپرست علمی اورژانس) دکتر آرش امین 

 و... ( دونفر از پزشکان اورژانس  )دکترعسکری 

 سوپروایزرهای بیمارستان 

  مسئولین بخشها 

  متخصص طب اورژانس یا متخصص جراحی یا متخصص داخلیBed manager) ) : دکتر فریبا طرهانی  –دکتر امین  

 خانم سحر رشنو و بهبود کیفیت مسئول کمیته ها : 

   کارشناس فعالیتهای ایمنی بیمار : خانم صبا حاتمی 

  دبیر کمیته :خانم ساناز رحیمی کیا 

 ر ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته (جانشین تام االختیا 
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 بیمار ایمنی کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان .1

 اجرای استانداردهای اساسی ایمنی بیمار  .0

 اجرای برنامه ایمنی بیمار .3

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 خطر و ایمنی بیمارفرهنگ سازی و زمینه سازی در زمینه مدیریت  .1
 شناسایی خطرات به صورت پیشگیرانه .0

 ( خطرات و مشکالت بوجود آمدهRCAتحلیل ریشه ای وقایع ) .3
 ایجاد سیستم گزارش وقوع خطاهای پزشکی  .4

 استقرار نظام ارزیابی و کاهش خطاهای پزشکی .5

 تدوین استراتژی های الزم جهت کاهش، حذف، انتقال خطرات از طریق :  .6

 (8Sراه حل ایمنی بیمار ) 8خط مشی تدوین مجموعه  .7
 ارزیابی ارتقای ایمنی جراحی .9

 تدوین دستورالعمل جهت جداسازی و تفکیک پسماندها .8

 CPRایجاد نظام  .12
 تدوین دستورالعمل مدون جهت کالیبراسیون، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات پزشکی .11

 ایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده .10

 توسط مدیریت بیمارستان به منظور تثبیت اهمیت مدیریت خطر و ایمنی بیمار Walk Roundانجام  .13

 تهیه گزارش عملکرد و ارائه به مسئولین مربوطه .14

 بیمار ایمنی برنامه بر جانبه همه نظارت تضمین .15

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر
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 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 بابک عبدالکریمی ریاست: دکتر 
 ) جانشین تام االختیار ریاست در کمیته ها : خانم هنگامه امیری )عضو کمیته 
 رومیانی شرف اقای: بیمارستان مدیر 
 پرستاری )خانم ماریا بهرامی  ( مدیر 
  مسئول امور مالی : آقای مراد احمدی 
 مسئول ایمنی بیمار : دکتر بابک عبدالکریمی 
 خانم سحر رشنو و بهبود کیفیت : ها کمیته مسئول 
 صبا حاتمی خانم:  بیمار ایمنی فعالیتهای دبیر و کارشناس 
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 قلب بالینی طبابت تدوین کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 ی پزشکیاخطاه کاهش .1

   سالمت خدمات اثربخشی  و کارایی ایش افز .0

 ها هزینه کاهش .3

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

  بالینی گیری تصمیم حوزه با مرتبط مسائل پاسخگویی به .1

 بالینی اقدامات بندی اولویت .0

  خدمات صحیح ارائه با مرتبط مسائل به پاسخگویی .3
  بالینی فرآیندهای مدیریت با مرتبط مسائل به پاسخگویی .4

 و اجرایی های دستورالعمل بالینی، های سازی تصمیم: شامل) ترکیبی اقدامات به نیاز که مسائلی به پاسخگویی .5
 دارند( نظارتی های دستورالعمل

 - عملکرد ارزیابی - اهداف به دستیابی میزان گیری اندازه - تغییرات میزان گیری اندازه) شاخصها تحلیل و تدوین .6
 (دهد نشان را مشکالت شاخص - بندی اولویت

 اصلی و کلیدی فرآیندهای کردن مانیتور .7

 کارکنان ، بیماران رضایتمندی میزان کردن مشخص .9
 کارکنان عملکرد میزان کردن مشخص .8

 پایدار عملکرد بهبود از اطمینان .12

 سالمت خدمات برای مناسب راهنماهای ین تدو  حی طرا .11
   راهنماها رعایت بر نظارت .10

  مناسب صورت به ذینفع افراد کردن دخیل .13

  سازی پیاده برای محیط بودن آماده ارزیابی .14

  منابع اساس بر ریزی برنامه .15

 سازی پیاده فرآیند ای دوره ارزشیابی .16

 
 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیلیکبار  ماهسه  هردر صورت ابالغ دستورالعمل جدید از دانشگاه بصورت 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 
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 رئیس کمیته(  بابک عبدالکریمی رئیس بیمارستان: دکتر ( 

 ( کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین 

 (کمیته عضو)نوزادان تخصص فوق فیروزی  مجید دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال قلب تخصص فوق نظامی  علیرضا دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال عفونی تخصص فوق العباسیه شرکت  حمیدرضا  دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال عفونی تخصص رزالنسری فوق اکبر علی دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال گودرزی متخصص فرجی مژگان دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال طائی متخصص  نادره دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال متخصص طرهانی  فریبا دکتر 
 (کمیته عضو) رومیانی شرف اقای: بیمارستان مدیر 
 (کمیته عضو) ماریا بهرامی:  پرستاری مدیر 

  (کمیته عضو)مسئول کمیته ها و واحد بهبود کیفیت: خانم سحر رشنو 

 )دبیر اجرایی کمیته : خانم آرزو مهرپویا  ) دبیر کمیته 
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 اطفال بالینی طبابت تدوین کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 پزشکی خطاهای کاهش .1

   سالمت خدمات اثربخشی  و کارایی ایش افز .0

 ها هزینه کاهش .3

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

  بالینی گیری تصمیم حوزه با مرتبط مسائل ی بهپاسخگوی .17

 بالینی اقدامات بندی اولویت .19

  خدمات صحیح ارائه با مرتبط مسائل به پاسخگویی .18

  بالینی فرآیندهای مدیریت با مرتبط مسائل به پاسخگویی .02
 و اجرایی های دستورالعمل بالینی، های سازی تصمیم: شامل) ترکیبی اقدامات به نیاز که مسائلی به پاسخگویی .01

 دارند( نظارتی های دستورالعمل

 - عملکرد ارزیابی - اهداف به دستیابی میزان گیری اندازه - تغییرات میزان گیری اندازه) شاخصها تحلیل و تدوین .00
 (دهد نشان را مشکالت شاخص - بندی اولویت

 اصلی و کلیدی فرآیندهای کردن مانیتور .03

 کارکنان ، بیماران رضایتمندی میزان کردن مشخص .04
 کارکنان عملکرد میزان کردن مشخص .05

 پایدار عملکرد بهبود از اطمینان .06

 سالمت خدمات برای مناسب راهنماهای ین تدو  حی طرا .07

   راهنماها رعایت بر نظارت .09
  مناسب صورت به ذینفع افراد کردن دخیل .08

  سازی پیاده برای محیط بودن آماده ارزیابی .32

  منابع اساس بر ریزی برنامه .31
 سازی پیاده فرآیند ای دوره ارزشیابی .30

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل یکبار ماه سه هر بصورت دانشگاه از جدید دستورالعمل ابالغ صورت در
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 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 رئیس کمیته(  بابک عبدالکریمی رئیس بیمارستان: دکتر ( 

 ( کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین 

 (کمیته عضو)نوزادان تخصص فوق فیروزی  مجید دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال قلب تخصص فوق نظامی  علیرضا دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال عفونی تخصص فوق العباسیه شرکت  حمیدرضا  دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال عفونی تخصص رزالنسری فوق اکبر علی دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال گودرزی متخصص فرجی مژگان دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال طائی متخصص  نادره دکتر 
 (کمیته عضو)اطفال متخصص طرهانی  فریبا دکتر 
 (کمیته عضو) رومیانی شرف اقای: بیمارستان مدیر 
 (کمیته عضو) ماریا بهرامی:  پرستاری مدیر 

  (کمیته عضو)مسئول کمیته ها و واحد بهبود کیفیت: خانم سحر رشنو 

 )دبیر اجرایی کمیته : خانم آرزو مهرپویا  ) دبیر کمیته 
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 نقل و انتقاالت کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 ماموریت مطرح شده از سوی کارکنان دانشگاههای انتقال و یا  بررسی درخواست .1

 بررسی وضعیت نیروهای طرحی شاغل در بیمارستان .0

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل یکبار ماه سه هردر پایان هر فصل بصورت 

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 رئیس کمیته(  بابک عبدالکریمی رئیس بیمارستان: دکتر ( 

 ( کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین 

  (کمیتهدبیر): آقای ناصر جمشیدیکارگزین 
 (کمیته عضو) رومیانی شرف اقای: بیمارستان مدیر 
 در صورت تعیین تکلیف نیروهای درمانی ( ماریا بهرامی:  پرستاری مدیر ( 

  (کمیته عضو)مسئول کمیته ها و واحد بهبود کیفیت: خانم سحر رشنو 
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 خرید کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 مدیریت منابع مالی و هزینه ها

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

   فرایند طبق خرید جهت شده داده درخواستهای بررسی و نظارت .1

  وسایل عملکرد بازیابی و وسایل تعمیر لزوم ویا خرید لزوم تایید .0

   فرایند طبق وسایل تحویل و توزیع بر نظارت .3

  :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 (کمیته رئیس)  عبدالکریمی بابک دکتر:  بیمارستان رئیس 

 ( کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین 
 رومیانی شرف آقای:  بیمارستان مدیر  
 ( کمیته دبیر) احمدی مراد آقای:  مالی امور مسئول 
 بهرامی ماریا خانم:پرستاری دفتر مسئول  
 میرزایی نازنین خانم:  پزشکی تجهیزات مسئول   
 جواهری ابراهیم آقای:  انبار مسئول  

  : چراغی نعمتمسئول خدمات 

  : نیا بهداد   بهراممسئول تاسیسات 

 مسئولIT : نصیری  امیر   

  : بیرانوند  زیباامین اموال 
 سپهوند علیرضا:  کارپردازی مسئول  
 رشنو سحر خانم:  ها کمیته مسئول  
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 117کد  کمیته

 : کمیته اهداف (الف

 میوکارد حاد ایسکمی مشخصه ئمالع با بیماران درمان مدیریت

 

 :کمیته وظایف ب ( شرح

 و رفع آنها انجام مداخالت اولیه قلبی در بیماران مبتال به سکته حاد قلبیبررسی مشکالت  .1

( در زمینه هفته در روز 7 و ساعته 04) وقت تمام صورت به اولیه آنژیوپالستی خدمات ارائه مشکالت بررسی .0

 آنها رفع و تجهیزات و نیروی انسانی و ...

 047 آمار ثبت شده در سامانهبررسی  .3

 

 :کمیته برگزاري توالیج( 

 .گردد نگهداری مستندات و جلسه تشکیل ماه هر

 

 اعضاي ثابت کمیته:د( 

 رئیس کمیته(  بابک عبدالکریمی رئیس بیمارستان: دکتر ( 

 ( کمیته عضو) امیری هنگامه خانم:  ها کمیته در ریاست االختیار تام جانشین  

 (کمیته عضو) رومیانی شرف اقای: بیمارستان مدیر 
 ماریا بهرامی:  پرستاری مدیر  

 نامداری مهرداد دکتر:  اینترونشن و قلب متخصص  
 بهاروند  بابک دکتر:  عروق و متخصص قلب  
 زاده مومنی امیر دکتر :عروق و قلب متخصص 

 شیبا تهذیبی لب کت واحد مسئول : 

 (دبیرکمیته): زهرا کوشکی  قلب اورژانس بخش مسئول 

  (کمیته عضو)مسئول کمیته ها و واحد بهبود کیفیت: خانم سحر رشنو 
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 )ره( مدنی شهید بیمارستان اجرایی مدیریت تیم اعضای
 

 )ریاست بیمارستان(دکتر بابک عبدالکریمی 

 

 (قائم مقام ریاست ) آرش امیندکتر 
 

 هنگامه امیری ) معاون درمان و جانشین ریاست در امر کمیته ها (
 

 شرف رومیانی )مدیریت بیمارستان(
 

 (مدیر خدمات  پرستاری )ماریا بهرامی 

 

 (ITمسئول  )امیرنصیری
 

 مراد احمدی)مدیر امور مالی(
 

 ناصر جمشیدی) مسئول مدیریت منابع انسانی(  

 

 ( بیمار ایمنی فعالیتهای کارشناس هماهنگ کنندهصبا حاتمی ) 

 

 کیفیت(سحر رشنو )مسئول بهبود 

 


