
 

 99سال  اولبرنامه زمانبندی برگزاری جلسات کمیته های بیمارستانی در شش ماهه 

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین نام دبیر نام کمیته ردیف
ساعت 

 جلسه

 03:8 1 4 2 7 6 - زادهفتحعلیخانم  کمیته اخالق بالینی 1

 03:8 : - 4 - 0 - خواه آقای حکمت پایش و سنجش کیفیتکمیته  2

3 
کمیته ارتقاء راهبردی خدمات 

 اورژانسی
 11 5 0 7 18 18 - خانم باقری

4 
مدیریت اطالعات سالمت و فناوری 

 اطالعات
 11 15 22 16 17 15 - آقای سیدان

5 
حوادث و بالیا و  ،مدیریت خطر

 حفاظت فنی و بهداشت کار

مهندس / آقای لیثی

 حیدرزاده
- 1: 12 14 15 12 1:-11 

6 
و تجهیزات پزشکی و  درمان، دارو

 اقتصاد سالمت
 03:8 17 28 21 11 28 - دکتر رهبر

7 
کمیته مرگ و میر و عوارض و زیر 

 کمیته های مربوطه
 03:8 22 :2 :2 21 22 - دکتر قائمی

8 
ترویج زایمان طبیعی و ایمن و ترویج 

 تغذیه با شیر مادر

خانم صاحب 

 /سلیمینوبختی
- 24 24 25 25 26 1:-11 

 03:8 24 - 20 - 27 - دکتر بهاروند کمیته طب انتقال خون 9

11 
کمیته پیشگیری و کنترل عفونت و 

 بهداشت محیط

/ پوریخانم محمد

 مهندس حیدرزاده
- 21 27 :8 20 21 1:-11 

 

 های بیمارستانقابل توجه دبیران محترم کمیته* 

 رساند که:سالم و خسته نباشید به استحضار میبا عرض 

توانند در صورت نیاز و در هماهنگی با باشد و لذا همکاران میر پیشنهادی دفتر بهبود کیفیت بیمارستان میضبرنامه حا .1

 مسئول محترم دفتر ریاست، جابجایی مقتضی در ساعت و تاریخ جلسه را اعمال فرمایند.

مکاتبه، تماس تلفنی و یا از طریق ) قبل از برگزاری توسط دبیر محترم و به روش مقتضیساعت  24دعوت از اعضاء جلسه  .2

 پیامک( به عمل آید.

 ضروری است که به همراه دعوت نامه دستور جلسه نیز به اعضاء ارسال گردد. .3

 آوری گردد.دگردد که یک ساعت قبل از شروع جلسه، مجددا ًٌ ساعت و محل آن به اعضاء محترم کمیته یاپیشنهاد می .4

 

 نتشکر دفتر بهبود کیفیت بیمارستا با

 



 

 99برنامه زمانبندی برگزاری جلسات کمیته های بیمارستانی در شش ماهه دوم سال 

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر نام دبیر نام کمیته ردیف
ساعت 

 جلسه

 03:8 4 6 6 0 : 5 زادهفتحعلیخانم  کمیته اخالق بالینی 1

 03:8 1 - 0 - 5 - خواه آقای حکمت کمیته پایش و سنجش کیفیت 2

3 
کمیته ارتقاء راهبردی خدمات 

 اورژانسی
 11 11 0 18 18 7 7 خانم باقری

4 
مدیریت اطالعات سالمت و فناوری 

 اطالعات
 11 :1 :1 17 15 12 12 آقای سیدان

5 
حوادث و بالیا و  ،مدیریت خطر

 حفاظت فنی و بهداشت کار

/ مهندس آقای لیثی

 حیدرزاده
14 14 11 15 15 16 1:-11 

6 
درمان، داروو تجهیزات پزشکی و 

 اقتصاد سالمت
 03:8 10 10 28 17 17 11 دکتر رهبر

7 
کمیته مرگ و میر و عوارض و زیر 

 کمیته های مربوطه
 03:8 25 28 22 22 11 21 دکتر قائمی

8 
و ایمن و  ترویج زایمان طبیعی

 ترویج تغذیه با شیر مادر

خانم صاحب 

 /سلیمینوبختی
2: 21 26 24 25 28 1:-11 

 03:8 11 - 27 - 20 - دکتر بهاروند کمیته طب انتقال خون 9

11 
کمیته پیشگیری و کنترل عفونت و 

 بهداشت محیط

/ پوریخانم محمد

 مهندس حیدرزاده
20 26 21 21 27 2: 1:-11 

 

 های بیمارستاندبیران محترم کمیتهقابل توجه * 

 رساند که:با عرض سالم و خسته نباشید به استحضار می

توانند در صورت نیاز و در هماهنگی با باشد و لذا همکاران میر پیشنهادی دفتر بهبود کیفیت بیمارستان میضبرنامه حا .1

 اعمال فرمایند.مسئول محترم دفتر ریاست، جابجایی مقتضی در ساعت و تاریخ جلسه را 

مکاتبه، تماس تلفنی و یا از طریق ) ساعت قبل از برگزاری توسط دبیر محترم و به روش مقتضی 24دعوت از اعضاء جلسه  .2

 پیامک( به عمل آید.

 ضروری است که به همراه دعوت نامه دستور جلسه نیز به اعضاء ارسال گردد. .3

 آوری گردد.دا ًٌ ساعت و محل آن به اعضاء محترم کمیته یادگردد که یک ساعت قبل از شروع جلسه، مجدپیشنهاد می .4

 

 با تشکر دفتر بهبود کیفیت بیمارستان


