
 بیمارستانی هاي اهداف و وظایف کلی کمیته

 
 زمینه ایجاد و بیمارستانی هاي فعالیت هماهنگی و سازماندهی ، ریزي برنامه به کمک و بیمارستان اهداف تحقق جهت

 بیمارستانی هاي کمیته تمام فعالیت . گردد می تشکیل بیمارستانی هاي کمیته پرسنل فعال همه مشارکت جهت

 . بود خواهند آن مکمل و مدیریت بیمارستان بازوي منزله به ها کمیته و ضروریست

 :ها کمیته اصلی اهداف و کلی وظایف   

 وزارت رهنمودهاي و موازین براساس و اهداف تحقق براي بیمارستان عملکرد هاي زمینه و مشی خط تعیین -

 دانشگاه و متبوع

 مزبور اهداف تحقق جهت اجرایی ریزي برنامه و طراحی -

 آنها حل جهت رهیابی و بیمارستان عملکرد در اصلی معضالت و مشکالت شناسایی -

 خدمات گیرندگان رضایت و بیمارستان عملکرد بهبود و کیفیت افزایش جهت در مستمر تالش -

 و دانشگاه و متبوع وزارت رهنمودهاي و موازین براساس بیمارستانی هاي کمیته زیر ترکیب و اعضا پیشنهاد -

 ارزشیابی اجرایی دستورالعمل

 بیمارستان درونی مستمر و منظم ارزشیابی و بیمارستانی خدمات ارتقاءکیفیت روند پیگیري -

 : کمیته رئیس وظایف مهمترین   

 جلسه کار دستور از صیانت -

 اعضا کلیه مشارکت جهت مدبرانه تالش -

 بحث در شدن غرق از پرهیز -

 منتظره غیر موارد براي سریع و مناسب گیري تصمیم -

 مصوبات پیگیري و شده مطرح مطالب بندي جمع -

 اعضاء کلیه با عادالنه تعامل -

 محوري خود از پرهیز -

 

 

 

 

 



 :دبیر وظایف مهمترین  

 تدوین دعوتنامه جلسه و فراخوانی  اعضا منطبق بر تقویم جلسات بیمارستان -

 مقرر زمان در شرکت جهت اعضا کلیه با تماس -

 برمصوبات  جلسات  قبل و  شرح  وظایف  ابالغی کمیتهتدوین دستور کار جلسه منطبق  -

 گزارش حضور اعضاء کمیته به مدیر ارشد بیمارستان -

 جمع بندي پیگیري مصوبات و ارائه در هر جلسه -

 هدایت مجموع بحث هاي مطروحه  در جلسات با دستور کار و زمانبندي جلسه  -

 تهیه صورتجلسه کمیته و اخذ امضاء حاضرین در جلسه  -

نگی با دبیر اجرایی کمیته هاي  بیمارستان جهت تعامالت درون سازمانی در اجراي مصوبات و یا ارجاع به هماه -

 سایر کمیته ها

 پایش اجراي مصوبات کمیته  -

 کمیته صورتجلسات کلیه سوابق نگهداري  -

 

 :اعضاء وظایف مهمترین   
 

 کمیته جلسات کلیه در بموقع و منظم فعال، شرکت، حضور به موقع  -

 گویا و موثر و جامع ، رسا بحث ارائه و کارشناسی بحث در فعال مشارکت -

 موضوع با مرتبط غیر اي حاشیه و جانبی مطالب و کار دستور از خروج از پرهیز -

 دبیرکمیته و رئیس با همکاري و مساعدت -

 کارشناسی نظر اظهار جهت مطالعه انجام نیاز صورت در -

 

 

 

 

 

                  
 


