
بیدگل بیمبرستبن سیدالشهداء آران و    

1399برنبمه زمبن بندی کمیته هبی بیمبرستبن سبل   

 اسفٌد بْوي دی آذر آببى هْر شْریَر هرداد تیر خرداد اردیبْشت فرٍردیي دبیر کمیته فواصل زمبنی ًبم کویتِ

 12/16/ 11/25/ 10/4/ 9/6/ 8/8/ 7/5/ 6/6/ 5/2/ 4/5/ 3/22/ - - دکتر مقداد راحتی ماهانه کمیتٍ تیم مدیزیت اجزایی

ماه یکبار 2هر کمیتٍ سىجص يپایص بُبًد کیفیت بیمارستان  - 11/2/ - 9/13/ - 7/3/ - 5/9/ - 3/27/ - - سارا نادری صفا 

 12/28/ 11/30/ 10/25/ 9/27/ 8/29/ 7/24/ 6/27/ 5/23/ 4/26/ - - - طیبه چیت ساز ماهانه کمیتٍ مدیزیت اطالعات سالمت يفىايری اطالعات

/ کمیتٍ بُداضت محیط  

کىتزل عفًوت بیمارستانکمیتٍ   
 ماهانه

/زهرا ابراهیمساده  

 مریم اکبرزاده
- - - /4/12 /5/9 /6/15 /7/10 /8/22 /9/20 /10/18 /11/23 /12/9 

 12/28/ 11/30/ 10/25/ 9/27/ 8/29/ 7/24/ 6/27/ 5/30/ 4/26/ - - - اعظم سادات شریفی ماهانه کمیتٍ مزگ يمیز،عًارض،آسیب ضىاسی يوسًج

تزیاص/ تعییه تکلیف بیماران /کمیتٍ ايرصاوس  12/14/ 11/16/ 10/11/ 9/13/ 8/15/ 7/3/ 6/01/ 5/02/ 4/28/ 3/29/ - - حمید نراقی پور ماهانه 

/کمیتٍ بحزان ي بالیا  

 کمیتٍ حفاظت فىی ي بُداضت کار
 ماهانه

/مریم اکبرزاده  

 سعیده محمدی
/1/9 /2/20 /3/22 /4/28 /5/30 /6/13 /7/19 /8/15 /9/8 /10/11 /11/25 /12/2 

ماه یکبار 3هر کمیتٍ اخالق پشضکی ي رفتار حزفٍ ای  - 11/9/ - - 8/1/ - - 5/16/ - 3/29/ - - سارا نادری صفا 

درمان،داري ي تجُیشات پشضکیکمیتٍ  ماه یکبار 2هر   12/25/ - 10/13/ - 8/1/ - 6/13/ - 4/12/ - 2/9/ - دکترالناز شیرمحمدی 

ي بُزٌ يری بیمارستان کمیتٍ اقتصاد داري درمان  12/14/ 11/9/ 10/4/ 9/1/ 8/8/ 7/5/ 6/6/ 5/9/ 4/12/ - - - دکتر مقداد راحتی ماهانه 

ماه یکبار 3هر کمیتٍ تغذیٍ با ضیز مادر  - - 10/13/ - - 7/12/ - - 4/26/ - - - مریم نوحیان 

ماه یکبار 3هر کمیتٍ طب اوتقال خًن  12/23/ - - 9/1/ - - 6/1/ - 4/05/ - - - صفیه هاشمی خواه 

ماه یکبار 3هر کمیتٍ خطاَای درماوی يایمىی  12/25/ - - 9/8/ - - 6/20/ - 4/19/ - - - اعظم سادات شریفی 

 12/23/ 11/23/ 10/18/ 9/20/ 8/22/ 7/19/ 6/20/ 5/23/ 4/19/ - - - اعظم سادات شریفی ماهانه کمیتٍ باسدید راودَای ایمىی

ماه یکبار 2هر کمیتٍ کارکىان  - 11/2/ - 9/6/ - 7/10/ - 5/16/ - - - - سارا نادری صفا 

/کمیتٍ دفتز پزستاری   

آمًسش بیمارستان   
ماه یکبار 3هر  

/محبوبه حیدریان  

 ابوالفضل صادقی
- /2/27 /3/26 /4/21 - - /7/19 - - - /11/25 - 

  کویتِ ّبی بیوبرستبى اطالع دادُ خَاّد شدٍ در صَرت تغییر تبریخ کویتِ ّب، تَسط هسئَل ّوبٌّگی (اطالع رسبًی شَد دستَر کبر جلسِ بِ اعضب لطفب از رٍز قبل (.کویتِ ّب برعْدُ دبیرّر کویتِ هی ببشد آییي ًبهِّوبٌّگی بب اعضبی کویتِ طبق. 

  (.راس سبعت حضَر یببید اعضبی هحترم طبق چبرت کویتِ ّب خَاّشوٌداست. )در دفتر ریبست بیوبرستبى برگسار هی شَد  11:30تب  10:00ٍ  تبین زهبًی دٍم سبعت      9:30تب  08:00تبین زهبًی سبعت  2کویتِ ّبی بیوبرستبًی در 

 بِ دفتر بْبَد کیفیت ارسبل گردد تْیِ ٍتَسط دبیر کیویتِ هربَطِ  سبعت 24صَرتجلسبت تب الکترًٍیکی فبیل  ، ازبرگساری کویتِ بعد الزم است. 

 

 دکتر علی یوسفیبن/ ریبست بیمبرستبن                     علی فیبضی                                / مدیریت بیمبرستبن                                        سبرا نبدری صفب/ مسئول بهبود کیفیت و مسئول کمیته هبی بیمبرستبنی 

 

 دفتر بهبود کیفیت

 


