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 بخش ها/ واحدهاتهیه و تنظیم: دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی با همکاری مسئولین 

 

 

1-Action Planning   

AP
1 

 



 

 جدول اهداف اصلی / اهداف اختصاصی / استراتژی ها / شاخص هدف

 G1:حفظ و ارتقای ایمنی بیمار 

 شاخص هدف استراتژی هدف اختصاصی ردیف

1 : G1O1  از ای حرفه خطاهایارتقاء فرایند گزارش دهی 
 1031 سال پایان تا% 5/2  به   % 30/2

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت 

 خدمات
 ای حرفه خطاهای شاخص : درصد گزارش دهی

2 : G1O2 11/1از  بیماران اطفال جددم بستری کاهش میزان 

 1031تا پایان سال  %  5/1%   به 

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت 

 خدمات
 شاخص : درصد  بستری مجدد بیماران

0 : G1O3   تا%  5/1% به 30/2کاهش مخاطرات دارویی از 
 1031   سال پایان

ار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت استقرار استانداردهای ایمنی بیم

 خدمات

 RPN کاهش شاخص : درصد کاهش خطاهای دارویی/درصد
RPNr –RPNi                           *100 

RPNi                    

0 : G1O4   12/3کاهش میزان سقوط از تخت بیماران از  %

    1031% تا پایان سال  35/3به 
نی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت استقرار استانداردهای ایم

 شاخص : میزان سقوط بیماران خدمات

5 : G1O5  مورد به  131کاهش تعداد خطاهای کاربری از

 1031مورد  تا پایان سال ≤ 53

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر  .1

 کیفیت خدمات 

 کارکنان آموزش مستمر ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت .2

 شاخص : تعداد خطاهای کاربری تجهیزات پزشکی

ارتقای مستمر کیفیت خدمات بر مبنای استانداردهای اعتباربخشی:   G2 



6 : G2O3 کلیه بخش های در عفونی پسماند مدیریت بهبود 
 1031بیمارستان تا پایان سال 

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت 

 دمات خ
 تفکیک پسماندهای بیمارستانیشاخص : میزان تطابق 

 -پایش با چک لیست –براساس دستورالعمل 

7 
: G2O5  13درصد به  71ارتقاء کیفیت تصاویر دیجیتال از 

 1031درصد تا پایان سال 
استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت 

 اویر رادیولوژی با استانداردشاخص : میزان تطابق تص خدمات 

ظرفیت و توان بیمارستان در مواجهه با بحران و بالیاارتقاء :   G3 

1 
: G3O2 و حوادث در بیمارستان ایمنی سالیانه ارزیابی 

ای تا غیرسازه و ایسازه عملکردی، ایمنی حیطه سه در بالیا

 1031پایان سال 

 خطر کاهش برنامه های اجرای و برنامه ریزی

 اخص : ش

 ای بیمارستان درصد ایمنی سازه .1

 ای بیمارستان   درصد ایمنی غیرسازه .2

 درصد ایمنی عملکردی بیمارستان .0

 G4 و توانمند سازی کارکنان مداوم آموزش: 

1 
: G4O1 به 15رایت از  7ارتقاء فرآیند دارودهی براساس %

 1031% تا پایان سال 13

نان و بهبود مستمر استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارک .1

 کیفیت خدمات

 آموزش مستمر ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت کارکنان .2

رایت در کل بخش  7 اصول با  دارودهی  تطابق  شاخص :  درصد

 های بستری

13 
: G4O2 به 15ارتقاء فرآیند گزارش نویسی پرستاری از %

 1031% تا پایان سال 15
 مهارت کارکنان آموزش مستمر ، توانمند سازی و ارتقاء

 -شاخص :  درصد تطابق گزارش نویسی پرستاری با استاندارد

 -ارزیابی با چک لیست

11 

: G4O3  توسعه% کارکنان در زمینه  73آموزش حداقل 
و رعایت حقوق  محوری بیمار فرهنگ ترویج و ای حرفه اخالق

در مرکز تا  پایان سال  -منشور حقوق بیمار -گیرنده خدمت

1031 

 مستمر ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت کارکنانآموزش  .1

تکریم ارباب رجوع ، استقرار کامل منشور حقوق بیمار و ارتقاء  .2

 رضایتمندی بیماران

 توسعه. درصد کارکنان آموزش دیده در زمینه   1شاخص :  
و رعایت حقوق  محوری بیمار فرهنگ ترویج و ای حرفه اخالق

 منشور حقوق بیمار -گیرنده خدمت

. تعداد شکایات گیرندگان خدمت  در حیطه اخالق حرفه 2

 رفتاری-ای

12 

: G4O4  افزایش  آگاهی کارکنان در زمینه استانداردهای

پیشگیری و کنترل عفونت در مراقبت از بیماران بخش 

PICU  1031%  تا  پایان سال 13% به 61و اتاق عمل از 

 کنانآموزش مستمر ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت کار

 

شاخص : میزان آگاهی کارکنان در زمینه استانداردهای 

پیشگیری و کنترل عفونت در مراقبت از بیماران بخش 

PICU و اتاق عمل 



بیماران و توانمند سازی  مداوم آموزش:   G5 

10 : G5O1 10% به  11ه بیمار از  بارتقاء اثربخشی آموزش  %

 1031تا پایان سال 

 شاخص : درصد  اثربخشی آموزش یه بیمار بیماران  آموزش و توانمند سازی 

 G6  بیمارانمت در حیطه سالپیشگیری و ارتقاء : 

10 : G6O1 برنامه تقویم سالمت ابالغی از وزارت 133اجرای %

 1031بهداشت تا پایان سال 

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر  .1

 کیفیت خدمات

 نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمتاستقرار الزامات  .2

درصد اجرای برنامه های تقویم سالمت و استانداردهای شاخص : 

 اعتباربخشی مرتبط با ارتقاء سالمت بیماران

 G7  مت در حیطه کارکنانسالپیشگیری و ارتقاء : 

15 : G7O1 در بخش های ویژه  دست رعایت بهداشت  ء ارتقا 
  1031 سال  پایان  ات % 62 به %  6/57  از

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر  .1

 کیفیت خدمات

 استقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت .2

 شاخص :  میزان رعایت بهداشت دست

16 

: G7O2  وسایل حفاظت فردی مورد نیاز 133تامین %

رالعمل بخش ها/ واحدهای مرکز طبق آخرین دستو

پیشگیری و مدیریت بیماری کرونا ویروس تا پایان سال 

1031 

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر  .1

 کیفیت خدمات

 استقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت .2

 . میزان رعایت وسایل حفاظت فردی 1شاخص : 

حفاظت فردی بر . میزان دسترسی کارکنان به وسایل 2 

 اساس چک لیست

17 
: G7O3   53تشکیل پرونده سالمت جهت حداقل %

) تعداد پرسنل بجز نیروهای  1031 سالکارکنان تا پایان 

 نفر 010شرکتی و طرحی= 

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر  .1

 کیفیت خدمات

 هنده سالمتاستقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء د .2

 شاخص : درصد تشکیل پرونده سالمت

11 
: G7O4  رعایت اسکراب جراحی دست در اتاق عمل  ءارتقا

 1031 سال  پایان  تا % 15 به %  1/77  از

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر  .1

 کیفیت خدمات

 استقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت .2

 شاخص : میزان رعایت اسکراب جراحی دست



افزایش رضایتمندی ذینفعان  :   G8 

11 
: G8O1 به  %63/12 از خدمت گیرندگان مندی رضایت ارتقا 

 1031 سال پایان تا 15%

تکریم ارباب رجوع ، استقرار کامل منشور حقوق بیمار و ارتقاء رضایتمندی 

 بیماران
 شاخص : درصد رضایتمندی بیماران

بهبود مدیریت مالی بیمارستان :  G9 

23 

: G9O1  درصد  57کاهش هدر رفت اکسیژن حداقل به میزان

لیتری در  03کپسول  27- 1041مصرف جاری تا پایان تیرماه 

 -هفته

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر  .1

 کیفیت خدمات

یزیکی و اطالعاتی بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی ف .2

 بیمارستان

 درآمد شیافزا و منابع اتالف کاهش یها استیس اعمال 

 1بازبینی مسیر انتقال گازهای طبی به بلوک  .0

 . میزان کاهش هدر رفت اکسیژن 1 شاخص :

هر  –. میزان صرفه جویی در هزینه تهیه کپسول بصورت ماهیانه 2

 -هزار ت 113الی  13لیتری حدودا  03کپسول 

21 
: G9O2  تا پایان 1% به 8/1کاهش کسورات بیمارستان از %

 1041سال 

بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی 

 بیمارستان
 درآمد شیافزا و منابع اتالف کاهش یها استیس اعمال 

 بیمارستان درصد کسورات شاخص :

 G10 ارتقاء سیستم های اطالعاتی بیمارستان :

22 
: G10O7 های آنالیز موجود به سیستم  لینک تمام دستگاه

 1031اطالعات بیمارستانی تا پایان سال 

بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی 

  بیمارستان

 اطالعات یفناور از استفاده با ستمیس ارتقاء و توسعه 

 

 HISهای لینک شده به  درصد دستگاهشاخص : 

G11 : بیمارستان خصصی و فوق تخصصیتبخش های  و تجهیزاتی فضای فیزیکی منابع انسانی،  ارتقا و بهبود استاندارد 



20  : G11O1  تا  1اکسیژن رسانی به کل ساختمان بلوک

 1031پایان سال 

بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی 

 بیمارستان
 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 

 شاخص : اکسیژن سانترال/ اتصال منیفولد به شبکه مصرف در

 1بلوک 

20 
: G11O2  تعویض تمامی کنسول های بخشNICU   تا

 1041پایان سه ماهه دوم 

بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی  .1

 بیمارستان

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یسازاستاندارد و بهبود 
 

از طریق اصالح رنگ بندی  NICUاستانداردسازی کنسول های . 2
 های گازطبی و آتلت های اکسیژن، وکیوم و هوای فشرده شیلنگ

 درصد کنسول های تعویض شدهشاخص : 

 

25 
: G11O3  تجهیزات لیبل قرمز و زرد و 133اصالح %

 1031تا پایان آبان ماه سال بازگشت به چرخه استفاده 

بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی 

 بیمارستان

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 

 

 تعداد تجهیزات لیبل قرمز اصالح شده. 1شاخص : 

 .  تعداد تجهیزات لیبل زرد اصالح شده2

26 
 : G11O4 کپسول های 133و انتقال ایمن  انبارش %

 1031گازهای طبی تا پایان اردیبهشت ماه سال 

بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و  .1

 اطالعاتی بیمارستان

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 
 ارتقاء ظرفیت و توان بیمارستان در مواجهه با بحران و بالیا .2

درصد تطابق انبارش و انتقال ایمن کپسول گازهای شاخص : 

 -چک لیست -طبی با استاندارد

27 
 : G11O5  ارتقاء سیستم تصویربرداری آنالوگ به دیجیتال

 1031تا پایان سال 

بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی 

 بیمارستان

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 

نصب و راه اندازی سیستم دیجیتال در واحد شاخص : 

 تصویربرداری

21 

: G11O6 کنترل عوامل زیان آور باالتر از حد مراقبت )بر

اساس نتایج اندازه گیری( به میزان ... درصد تا پایان سال 

1031 

استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر  .1

 یفیت خدماتک

بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و  .2

 اطالعاتی بیمارستان

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 
 استقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت .3

 درصد کنترل عوامل زیان آورشاخص : 

21 
: G11O7  دهای ساختمانی در % استاندار133تحقق

 1031آشپزخانه تا پایان سال 

بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی 

 بیمارستان

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 

 درصد تحقق استانداردهای ساختمانی در آشپزخانهشاخص : 



G12 : آموزشی استانداردهای اعتباربخشی بر مبنایآموزش ارتقای مستمر 

 
: G12O1  برنامه جامع ارزیابی عملکرد  %133اجرای

 1031سیستم آموزشی بیمارستان تا پایان سال 
 استقرار و اجرای استانداردهای بیمارستانهای آموزشی

درصد اجرای برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم شاخص : 

 آموزشی

 
: G12O2 به 71/71زشی فراگیران از ارتقاء اثربخشی آمو %

     1031% تا پایان سال 15
 شاخص : درصد اثربخشی آموزشی فراگیران استقرار و اجرای استانداردهای بیمارستانهای آموزشی

 
 : G12O3 کیفی و کمی های سطح شاخص ارتقای 

 1031 %تا پایان سال15% به 10علمی از   هیئت اعضای
 بیمارستانهای آموزشیاستقرار و اجرای استانداردهای 

 هیئت اعضای کیفی و کمی های شاخص شاخص : میزان ارتقای
 علمی

 
 : G12O4  اعضای هیات علمی افزایش میزان رضایتمندی

 1031سال درصد تا پایان  %13به  %22/70و فراگیران از
 علمی و فراگیران تهیا اعضای شاخص : درصد رضایتمندی استقرار و اجرای استانداردهای بیمارستانهای آموزشی

G13 :بهبود و توسعه تحقیقات بالینی 

 
 : G13O1 شده بیمارستان از    منتشر مقاالت ارتقاء تعداد

 1031مورد تا پایان سال  13به  1033مورد در سال  53
 شده منتشر مقاالت تعدادشاخص :  توسعه تحقیقات کاربردی

 
 : G13O2  53از ارتقاء فعالیت های پژوهشی بیمارستان 

 1031 مورد تا پایان سال 13به حداقل 1033مورد در سال 
 توسعه تحقیقات کاربردی

انجام شده اعضای هیات  پژوهشی های شاخص : درصد فعالیت

 علمی و فراگیران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 AP-1کد : 0410سال   ایمنی واحد/ بخشبهبود برنامه 

 در دست اقدام ای حرفه خطاهایارتقاء فرایند گزارش دهی عنوان برنامه :

 حفظ و ارتقای ایمنی بیمار  هدف کالن

 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات  استراتژی

 1031سال ایانپ تا% 5/2 به%30/2از ای حرفه خطاهایارتقاء فرایند گزارش دهی  هدف اختصاصی

 یا حرفه خطاهای درصد گزارش دهی شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

  - بازبینی شدن فرم 20/30/1031 20/30/1031 یمنیکارشناس ا بازبینی فرم گزارش خطا 1
           

2 
طرح و تصویب فرم گزارش خطا در کمیته مدیریت 

 اطالعات سالمت

ی/ منیکارشناس ا

 اعضای کمیته
  تصویب فرم 01/30/1031 1/30/1031

 
           

0 
وب سایت گزارش خطا در آنالین *ثبت ایجاد فرم 

       × ×      ایجاد فرم آنالین 01/6/1031 1/35/1031 یمنیکارشناس ا بیمارستان

0 
 نیمسئول سوپروایزرین، خطا بهآنالین نحوه ثبت  آموزش

 وب سایت بیمارستانو واحدها در بخش 
 36/37/1031 1/7/1031 یمنیکارشناس ا

نحوه ثبت  آموزش

به  خطاآنالین 

 گروههای هدف

       ×      

5 
 پایش موارد ثبت اختیاری و اجباری خطا 

نه ماهیا 1/31/1031 یمنیکارشناس ا

  انجام پایش مستمر
       

× ×    

6 
 طرح نتایج پایش در کمیته ایمنی بیمار

  طرح در کمیته مستمر فصلی یمنیکارشناس ا
        ×    

7 
 تشویق موارد ثبت اختیاری خطا

 اعمال تشویق  مستمر فصلی یمنیکارشناس ا
% 1از محل 

 ریاست / کتبی

        × 
   



د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی –مهسا صالح زاده
 مدیریت خدمات پرستاری  –منیره صمدی 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 صورت می گیرد. Me boxز فرم کاغذی/ دفتر ثبت خطا /تلفنی و در حال حاضر ثبت گزارش خطا با استفاده ا*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ای حرفه خطاهایارتقاء فرایند گزارش دهی عنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مهسا صالح زاده مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4    تاریخ پایش

    %3 %3 %3 %3 %033 %033    درصد تحقق

    %3 %66/66  سه ماهه

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

  - - - %5/2 30/2 بعد از اجرای طرح ای حرفه خطاهای درصد گزارش دهی

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

  *   

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

  AP-2 کد : 0410ال  س ایمنی واحد/ بخشبهبود برنامه 

 اطفال مجدد بستری کاهش میزانعنوان برنامه :

 حفظ و ارتقای ایمنی بیمار  هدف کالن

 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات استراتژی

 1031تا پایان سال % 5/1% به 11/1از  اطفال مجدد بستری کاهش میزان هدف اختصاصی

 بستری مجدد درصد اخص هدفش

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

مسئول واحد  شناسایی و استخراج موارد بستری مجدد 1
HIM 1/1 موارد کردن  شناسایی مستمر روزانه

   - بستری مجدد
          

   انجام تحلیل مستمر ماهیانه *تیم ایمنی تحلیل دالیل مراجعه مجدد  2
 

           

ماهیانه  1/2 تیم ایمنی تدوین برنامه بهبود  0

 مستمر
              برنامه بهبود  شدن تدوین

 اجرای اقدامات اصالحی 0
مسئولین بخش ها 

انه ماهی 1/0 / واحدها

 مستمر

اقدامات  شدن اجرا

 اصالحی
 

 
           

5 
های مرتبط و پایش و سنجش و  تیم ارائه گزارش در کمیته

 رهبری و مدیریت

 کارشناس

 کننده هماهنگ

 ماربی ایمنی
  ارائه گزارش در کمیته مستمر فصلی

  

 

  

 

  

    

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

      ده نهایی : ریاست بیمارستانتایید کنن گانتایید کنند تهیه کنندگان
   

 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی –مهسا صالح زاده
 مدیریت خدمات پرستاری  –منیره صمدی 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

     
 

  
 



         
   

 

 ن : ریاست، قائم مقام مسئول فنی، مدیر گروه درمان، معاون آموزشی مرکز، مدیریت، مترون و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی*اعضای تیم ایمنی بیمارستا

 اطفال مجدد بستری کاهش میزانعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مهسا صالح زاده مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( ق فعالیت هادرصد تحق

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    0/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4 03/0 03/2 03/0 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %83 %033 %033 %83 %033 %033 درصد تحقق

    %033 %00/90 %00/90 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری برنامه شاخص
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

   %8/0 %6/4 %5/0 %80/0 درصد  بستری مجدد اطفال

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

* * * *  

 

 

 



 

 

 

 

 هوالشافی

 موزشی درمانی شهید مطهری ارومیهمرکز آ

 AP-3 کد : 0410سال   ایمنیواحد/ بخشبهبود برنامه 

 کاهش مخاطرات داروییعنوان برنامه :

 حفظ و ارتقای ایمنی بیمار  هدف کالن

 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات استراتژی

 1031سال پایانتا %5/1%به 30/2ارویی از کاهش مخاطرات د هدف اختصاصی

 RPNدرصدکاهش. 2   درصد کاهش مخاطرات دارویی .1 شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 طرخ پیشگیرانه وروش مدیریت مشی بازبینی خط 1
کارشناس ایمنی / 

مسئول دفتر بهبود 

 کیفیت
  بازبینی انجام شده 20/30/1031 20/30/1031

 

           

  ابالغ خط مشی 1/30/1031 1/30/1031 ریاست مرکز ابالغ خط مشی وروش مدیریت پیشگیرانه خطر 2
            

0 
گام شناسایی برای  برای فرآیند دارودهی HFMEAانجام 

 (RPNi)ره آمیزهای مخاط
کارشناس ایمنی / 

مسئول دفتر بهبود 

 کیفیت
1/35/1031 7/5/1031 

گام های شناسایی 

 مخاطره آمیز
             

 تدوین برنامه بهبود یا عملیاتی برای ارتقای فرایند دارودهی 0
کارشناس ایمنی / 

مسئول دفتر بهبود 

 کیفیت
              تدوین برنامه بهبود 15/35/1031 13/35/1031

 برنامهاجرای  5
مسئولین بخش/ 

 ؟؟؟ HFMEAاجرای  15/36/1031 15/35/1031 واحدها
         

   

 پایش اجرا 6
کارشناس ایمنی / 

مسئول دفتر بهبود 
  پایش انجام شده 15/36/1031 15/35/1031

         
   



کیفیت/ دفتر 

 پرستاری

 تحلیل نتایج 7
کارشناس ایمنی / 

فتر بهبود مسئول د

کیفیت/ دفتر 

 پرستاری
  نتایج تحلیل شده 13/37/1031 1/37/1031

         

   

 (RPNr)انجام پایش مجدد   1

کارشناس ایمنی / 

مسئول دفتر بهبود 

 کیفیت/ دفتر پرستاری
1/31/1031 13/31/1031 r) (RPN  انجام

  شده
         

   

 (RPN r)بر اساس انجام مداخالت اصالحی 1
ولین بخش/ مسئ

  مداخالت انجام شده 03/13/1031 11/31/1031 واحدها
         

   

ایمنی، پایش و در کمیته  (RPNr)ارائه گزارش نتایج   13

 سنجش کیفیت
کارشناس ایمنی /  "

مسئول دفتر بهبود 

 کیفیت/ دفتر پرستاری
  گزارش ارائه شده 13/13/1031 1/13/1031

         

   

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی –مهسا صالح زاده 

 

 مدیریت خدمات پرستاری  –منیره صمدی 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در دست اقدام بیمارستانیکاهش مخاطرات عنوان برنامه :  

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  م.صالح زادهمسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4 03/0   تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033   درصد تحقق

    %033 %033 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 درصد کاهش مخاطرات دارویی
30/2% 5/0% 60/3% 56/3%   

       RPNدرصدکاهش

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

*  *   

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 AP-4 کد : 0410سال  ایمنی  واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 نکاهش سقوط بیماراعنوان برنامه :

 حفظ و ارتقای ایمنی بیمار  هدف کالن

 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات استراتژی

 1031% تا پایان سال 35/3% به 12/3کاهش میزان سقوط از تخت بیماران از   هدف اختصاصی

 میزان سقوط بیماران شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان شروع تاریخ مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 
آموزش به بیماران و همراهان در زمینه پیشگیری از سققوط  

 و رعایت الزامات ایمنی بیمار

سوپروایزر آموزش 

  31/31/1031 سالمت
21/12 /1031 

 مستمر

بیماران و همراهان 

یافت کرده آموزش در

 اند
             

 تهیه پمفلت پیشگیری از سقوط 2
کارشناس 

همامنگ کننده 

 ایمنی بیمار

پمفلت پیشگیری از  31/30/1031 31/30/1031

 سقوط تهیه شده

 

            

0 
پایش وضقعیت ایمنقی ویلهرهقا و برانکاردهقای موجقود در      

 بخش های بالینی با چک لیست  
انجام پایش با چک  23/0/1031 31/30/1031 تواحد تاسیسا

 لیست
             

 21/12/1031 31/5/1031 واحد تاسیسات اصالح وضعیت کفپوش های بخش و واحد های پاراکلینیکی  0
اصالح وضعیت 

 کفپوش ها
             

ارائه گزارش موارد  مستمر فصلی واحد تاسیسات ارائه گزارش موارد سقوط از تخت در کمیته های مرتبط   5

 سقوط
 

  
 

    
     



د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی –مهسا صالح زاده

 

 مدیریت خدمات پرستاری  –منیره صمدی 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرست بیمارستان : ریا

 

 کاهش سقوط بیمارانعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  م. صالح زاده مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4 03/0 03/2 03/0 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %66/66 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

     %033 %033 سه ماهه

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 ماهه چهارمسه  سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

   %23/3 %09/3 %35/3 %02/3 میزان سقوط بیماران

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

*  * *  

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP  5 کد : 0410سال   تجهیزات پزشکی  واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

  آموزش اثربخش کاربری تجهیزات پزشکی :عنوان برنامه 

 هدف کالن
 G4 کارکنان و توانمند سازی مداوم آموزش: 

 G1:حفظ و ارتقای ایمنی بیمار 

 استراتژی

 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات  .1

 کارکنانآموزش مستمر ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت  .2

 1031تا پایان سال   مورد≤ 53مورد به  131از خطاهای کاربری  تعدادکاهش  هدف اختصاصی

 خطاهای کاربری تجهیزات پزشکی تعداد شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

         √    هزینه ندارد انجام برنامه ریزی 31/30/1031 31/30/1031 سوپروایزر آموزش برنامه ریزی آموزشی* 1

 تهیه متون آموزشی 2
مسئول تجهیزات 

پزشکی و سوپروایزر 

 آموزش

  تدوین محتوا 31/30/1031 30/30/1031

 

  √         

0 
کاربری تجهیزات انجام یک ارزیابی از نحوه 

         √     اجرای پره تست 10/30/1031 10/30/1031 " )پره تست( زشکیپ

         √     بررسی نتایج آزمون 10/30/1031 10/30/1031 " بررسی نتایج پره تست  0

 آموزش حضوری 5
مسئول تجهیزات 

  اجرای برنامه 03/30/1031 15/30/1031 پزشکی
   

√ 
     

   

6 
 انجام آزمون پست تست

 
سئول تجهیزات م

پزشکی و سوپروایزر 

 آموزش
  اجرای پست تست 31/35/1031 31/35/1031

    

√ 

    

   



 بررسی نتایج  7
مسئول تجهیزات 

پزشکی و سوپروایزر 

 آموزش
  بررسی نتایج آزمون  13/35/1031 2/35/1031

    

√ 

    

   

 بررسی اثربخشی آموزش با پایش خطاهای کاربری 1
مسئول تجهیزات 

 شکیپز
پایش خطاهای  مستمرماهیانه  31/35/1031

 کاربری
 

    
√ √ √ √ √    

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 مسئول تجهیزات پزشکی -مهندس بهنام نکوفر

 سوپروایزر آموزشی -حوریه رحیمی
 دکتر جعفر کیاست فراست بیمارستان : ری مسئول تجهیزات پزشکی -مهندس بهنام نکوفر

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آموزش اثربخش کاربری تجهیزات پزشکیعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مهندس بهنام نکوفر مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد شتاردیبه فروردین ماه

    0/03 0/9 0/8 0/7/0430 0/6/0430 0/5/0430 - - - تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033    درصد تحقق

    %033 %033  سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم ه ماهه دومس سه ماهه اول

   7 6 53 039 خطاهای کاربری تجهیزات پزشکی تعداد

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 √ √ √   

 

 

 

 

 



 

 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP 6  کد : 0410سال    هداشت محیطب واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 عفونی پسماند مدیریت بهبود عنوان برنامه :

 ارتقای مستمر کیفیت خدمات بر مبنای استانداردهای اعتباربخشی هدف کالن

 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات استراتژی

  1031بیمارستان تا پایان سال  کلیه بخش های در عفونی پسماند مدیریت بهبود هدف اختصاصی

 -پایش با چک لیست – براساس دستورالعمل تفکیک پسماندهای بیمارستانیمیزان تطابق  شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 
های بیمارستانی دفع و دستورالعمل خظ مشی بازبینی

 پسماند
 مسئول واحد

 03/7/1031 1/7/1031 محیط بهداشت
مشی و خط

 بازبینیدستورالعمل 

 شده
 

      √      

 آموزش چهره به چهره برگزاری کالسهای آموزشی و 2
مسئول واحد 

و محیط بهداشت 

 سوپروایزر آموزشی
  آموزش جامان مستمر ماهیانه

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   

 مسئول واحد نظارت بر نحوه تفکیک پسماند 0

  نظارت انجام شده  مستمر ماهیانه محیط بهداشت
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   

0 
جمع آوری، انتقال و ذخیره اصولی و بهداشتی پسماندهای 

 بیمارستانی

پرسنل خدماتی 

 لجمع آوری و انتقا مستمر ماهیانه بیمارستان

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  پسماند اصولی
   

 توزین و ثبت روزانه میزان زباله عفونی 5
 مسئول واحد

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  توزین پسماند مستمر روزانه محیط بهداشت
   

 خطرسازیانجام مراحل بی 6
-کاربر دستگاه بی

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  خطربیپسماند  مستمر روزانه خطرساز
   



7 
 شهرداری سایتبه  خطر شدههای بیل زبالهتحوی رنظارت ب

 جهت دفع نهایی

 مسئول واحد

تحویل زباله به سایت  مستمر روزانه محیط بهداشت

      √ √ √ √ √ √ √  شهرداری

1 
ارائه گزارش موارد عدم انطباق با استانداردها در کمیته 

 بهداشت محیط
 مسئول واحد

 محیط بهداشت
در صورت 

وجود مورد 

 انطیاقعدم 
ماهیانه 

 مستمر
      √ √ √ √ √ √ √  در کمیته ارائه گزارش

 اجرای اقدامات اصالحی 1
ها/ مسئولین بخش

 واحدها
در صورت 

وجود مورد 

 عدم انطیاق
      √ √ √ √ √ √ √  انجام اقدام اصالحی مستمر

 پایش مجدد 13
 مسئول واحد

 محیط بهداشت
پس از 

اجرای اقدام 

 اصالحی
 مستمر

شی اقدام اثربخ

      √ √ √ √ √ √ √  اصالحی

 مسئول واحد گزارش نتایج اجرای مداخالت در کمیته بهداشت محیط 11

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  در کمیته ارائه گزارش مستمر ماهیانه محیط بهداشت
   

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 مسئول بهداشت محیط -رزادهمهندس حید
 مدیریت مرکز -معراج جلیلی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عفونی پسماند مدیریت بهبود  عنوان برنامه :

 مصاحبه / بررسی مستنداتمشاهده / روش پایش :  حیدرزاده مهندس مسئول پایش : ماهیانهره پایش :  دو

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4 03/0 03/2 03/0 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

    %033 %033 %033 ماهه سه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

  %033 %033 %033 %033 %033 براساس دستورالعمل تفکیک پسماندهای بیمارستانیمیزان تطابق 

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات ضایتمندیر ایمنی کارایی اثربخشی

  *   

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP 7  کد : 0410سال   تصویربرداری   واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 ارتقاء کیفیت تصاویر دیجیتال عنوان برنامه :

ستانداردهای اعتباربخشی: ارتقای مستمر کیفیت خدمات بر مبنای ا هدف کالن  G2 
 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات استراتژی

 1031درصد تا پایان سال  13درصد به  13ارتقاء کیفیت تصاویر دیجیتال از  هدف اختصاصی

 تصاویر رادیولوژی با استانداردکیفیت میزان تطابق  شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری یت هاشرح فعال
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت تصاویر دیجیتال 1
مسئول 

فنی/مسئول واحد 

 تصویربرداری
23/31/1031 25/31/1031 

شناسایی شدن 

 - عوامل
√ 

           

 یه چک لیستته 2

مسئول واحد 

بهبود کیفیت و  

 تصویربرداری

 - تدوین چک لیست 13/32/1031 26/31/1031
√ √ 

          

کارشناسان  تکمیل چک لیست 0

 25/30/1031 15/30/1031 تصویربرداری
تکمیل کردن چک 

          √   - لیست

 تحلیل نتایج 0

مسئول 

فنی/مسئول واحد 

 تصویربرداری
         √    - تحلیل نتایج 35/30/1031 32/30/1031

 اجرای اقدامات اصالحی 6
کارشناسان 

         √    - انجام مداخالت 03/30/1031 13/30/1031 تصویربرداری



 پایش مجدد 7

مسئول 

فنی/مسئول واحد 

 تصویربرداری

  انجام بازبینی 03/7/1031 1/7/1031
      √   

   

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 فریبا جودت  مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 شکراله جنگجو  مسئول تصویربرداری

 مریم صمصامی  کارشناس رادیولوژی

 فریبا جودت  مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 شکراله جنگجو  مسئول تصویربرداری
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارتقاء کیفیت تصاویر دیجیتالعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  ش. جنگجو مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

      03/7  - 03/4 03/0 03/2 03/0 تاریخ پایش

      %033 - - %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

    %033 %033 %033 سه ماهه

 

 

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 - %8/80 - %83 %93 %83 تصاویر رادیولوژی با استاندارد کیفیت میزان تطابق

 عادالنه به خدماتدسترسی  رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

  * * *  



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP 8  کد : 0410سال   مدیریت بحران و بالیا   واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 بالیا و حوادث در بیمارستان ایمنی ارزیابی عنوان برنامه :

 هدف کالن
یادر مواجهه با بحران و بال ظرفیت و توان بیمارستانارتقاء   

 خطر کاهش های برنامه اجرای و ریزی برنامه استراتژی

 1031تا پایان سال ای غیرسازه و ایسازه عملکردی، ایمنی حیطه سه در بالیا و حوادث در بیمارستان ایمنی سالیانه ارزیابی هدف اختصاصی

 . درصد ایمنی عملکردی بیمارستان0ای بیمارستان    صد ایمنی غیرسازه. در2ای بیمارستان    .  درصد ایمنی سازه1 شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 تیم تشکیل 01/31/1031 31/31/1031 مسئول مدیریت خطر بیمارستان ایمنی ارزیابی تیم تشکیل 1
 

√ 
           

 ارزیابی انجام 01/32/1031 31/32/1031 تیم ارزیابی ایحیطه سازه در بیمارستان ایمنی ارزیابی انجام 2
 

 √           

 ارزیابی انجام 01/32/1031 31/32/1031 تیم ارزیابی ایحیطه غیرسازه در بیمارستان ایمنی ارزیابی انجام 0
  √           

           √   ارزیابی انجام 01/32/1031 31/32/1031 تیم ارزیابی عملکردی حیطه عناصر در بیمارستان ایمنی ارزیابی انجام 0

5 
 نهایی نمره تعیین و اکسل فایل در ارزیابی نتایج ثبت

 بیمارستان ایمنی شاخص
  ارزیابی نتایج ثبت 01/30/1031 31/32/1031 مسئول مدیریت خطر

 
√ √ 

      
   

6 
گزارش نتایج در کمیته مدیریت خطر و تیم رهبری و 

 مدیریت
  گزارش نتایج 01/30/1031 31/30/1031 مسئول مدیریت خطر

  
√ 

      
   

7 
تعیین و تصویب اقدامات پیشگیرانه و اصالحی در صورت 

 نیاز در کمیته مدیریت خطر
  صویب اقداماتتعیین و ت 01/30/1031 31/30/1031 کمیته مدیریت خطر

  
√ √ 

     
   



 

 

  .شود نصب ها، برنامه پایش و بررسی جهت فوریت عملیات مرکز اتاق و پرستاری خدمات مدیر بیمارستان، مدیرعامل/رئیس اتاق در بیمارستان ایمنی ارزیابی *نتایج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصالحی 1
ها/ مسئولین بخش

 واحدها
 مستمر 31/35/1031

  اجرای اقدامات
    √ √ √ √  

   

 پایش مجدد وضعیت ایمنی بیمارستان و ارائه گزارش 1
تیم ارزیابی/ مسئول 

 مدیریت خطر
  پایش مجدد 01/37/1031 01/37/1031

      √   
   

13 
نصب نتایج نهایی ارزیابی ایمنی بیمارستان در مکان های 

 مربوطه*
  نصب نتایج 03/31/1031 31/31/1031 مسئول مدیریت خطر

        
√    

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :  ریاست بیمارستان -ردکتر جعفر کیاست ف مسئول مدیریت خطر -جواد لیثی



 بالیا و حوادث در نبیمارستا ایمنی ارزیابیعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  جواد لیثی مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 00/6 00/5 00/4 00/0 00/2 00/0 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

    %033 %033 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

  %00/70 - -   ای بیمارستان    .  درصد ایمنی سازه1

  %74/56 - -   ای بیمارستان    . درصد ایمنی غیرسازه2

  %04/63 - -   . درصد ایمنی عملکردی بیمارستان0

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

   √   

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP  9کد : 0410سال   دفتر پرستاری    واحد/ بخش/ بهبود تیبرنامه عملیا

 ارتقا فرایند دارودهی   عنوان برنامه :

 هدف کالن
 G4 کارکنان و توانمند سازی مداوم آموزش: 

 G1:حفظ و ارتقای ایمنی بیمار 
 استراتژی

 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات .1

 وزش مستمر ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت کارکنانآم .2

 1031% تا پایان سال 13% به 15رایت از  7ارتقاء فرآیند دارودهی براساس  هدف اختصاصی

 در کل بخش های بستری رایت 7 اصول  با دارودهی تطابق درصد شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه ظارنتیجه مورد انت تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

  - ارتقا تشکیل تیم 23/0/1031 15/0/1031 مدیریت پرستاری ارتقا تشکیل تیم 1
 √          

 تشکیل جلسات 2
سوپروایزر آموزشی و مسئولین 

 بخش ها
  - تشکیل جلسات 25/0/1031 21/0/1031

 √          

0 
و پوستر های  تهیه فایل

 آموزشی)داروهای پرمصرف بخش ها (

سوپروایزر اموزشی و سوپروایزر 

 بالینی و داروساز بالینی
      √ √ √ √    - تهیه فایل 7/7/1031 26/0/1031

         √     برگزاری کارگاه همان روز 1/0/1031 سوپروایزر آموزشی برگزاری کارگاه آموزشی 0

 برنامه ریزی آموزشی 5
وپروایزر آموزشی و مسئولین س

 بخش ها
 همان روز 0/0/1031

برنامه ریزی 

 آموزشی
    √         

     √ √ √ √ √    -آموزش گروههای  23/1/1031 11/0/1031سوپروایزر ناظر و مسئولین بخش  آموزش گروههای آموزشی دورن بخشی 6



 دورن بخشی  ارتقا ها

 مستمر مستمر بخش ها  و خبره هامسئولین  آموزش چهره به چهره پرسنل 7
آموزش چهره به 

 چهره پرسنل
-    

√ √ √ √ √ √    

             - پرسش در شیفت مستمر مستمر سوپروایزرین بالینی انجام پرسش و پاسخ 1

 نظارت بر دارودهی بخش ها 1
سوپوایزر آموزشی ، سوپروایزر 

 بالینی ، کارشناس ایمنی
 - تنظار 13/7/1031 25/0/1031

   
√ √ √ √ 

  
   

 سوپروایزرین بالینی تکمیل چک لیست دارودهی 13

طبق برنامه 

 تقسیم کار

 مستمر

طبق برنامه 

 تقسیم کار

 مستمر

    √ √ √ √ √ √    - چک لیست

11 
تحلیل چک لیست دارودهی پایش 

 نتایج با محوریت مدیریت پرستاری
 سوپروایزر آموزشی

 پایان پایش

 مستمر

 تا یک هفته

 تمرمس
    √ √ √ √ √ √     نتایج در اکسل

 پایان تحلیل سوپروایزر آموزشی تهیه گزارش 12

 مستمر
 پایان تحلیل

    √ √ √ √ √ √     گزارش کار مستمر

 سوپروایزر آموزشی ومسئولین انجام مداخالت اصالحی 10

بعد از آماده 

 شدن گزارشات

 مستمر
 تا یک هفته

 مستمر
    √ √ √ √ √ √     اقدام اصالحی

       گزارش کار - پایان هر سه ماه مدیر پرستاری تانسارائه گزارش به ریاست بیمار 10
√ 

  
√    

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی  و ابالغ کننده : تایید کنندگان :  تهیه کنندگان:

 سوپروایزر آموزشی -حوریه رحیمی

کارشناس هماهنگ  –مهسا صالحی 

 کننده ایمنی 

 مدیریت پرستاری -یره صمدیمن

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :

 

 



 

 ارتقا فرایند دارودهیعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  ح . رحیمی مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( ادرصد تحقق فعالیت ه

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

   03/03 03/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4 03/0 - - تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 - - درصد تحقق

    %033 %033 %033 سه ماهه

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

   %0/92 %9/86 %93 %85 در کل بخش های بستری رایت 7 اصول  با دارودهی تطابق درصد

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 √ √ √   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الشافیهو

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP 10  کد : 0410سال   دفتر پرستاری    واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 ارتقاء فرآیند گزارش نویسی پرستاری عنوان برنامه :

 G4 کارکنان و توانمند سازی مداوم آموزش:  هدف کالن
 ارتقاء مهارت کارکنانآموزش مستمر ، توانمند سازی و  استراتژی

 1031% تا پایان سال 15% به 15ارتقاء فرآیند گزارش نویسی پرستاری از  هدف اختصاصی

 -ارزیابی با چک لیست -درصد تطابق گزارش نویسی پرستاری با استاندارد شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 فت زمانیجدول پیشر

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 

 تشکیل تیم اموزش

 )سوپروایزرین و مدیر پرستاری ( 
 تشکیل تیم 23/2/1031 11/2/1031 مدیریت پرستاری

 

 

√           

 برگزاری جلسات 20/0/1031 20/0/1031 سوپروایزر اموزشی تشکیل جلسات توجیهی و هماهنگی آموزشی  2
 

  √          

 تنظیم برنامه 26/0/1031 25/2/1031 سوپروایزر آموزشی برنامه ریزی آموزشی 0
  √ √          

 03/0/1031 26/2/1031 مسئولین بخش ها آموزش چهره به چهره پرسنل  0
برگزاری راند های 

          √ √   بالینی

         √ √ √   ر بخشآموزش د 5/0/1031 01/2/1031 سوپروایزرین ناظر انجام پرسش و پاسخ 5



       √       برگزاری کالس 03/6/1031 1/6/1031 سوپروایزر آموزشی برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی  

 چک لیست مستمر مستمر سوپروایزرین بالینی تکمیل چک لیست گزارش نویسی 
یک بسته کاغذ 

 ماه 12* 
      

√ √ √    

  مستمر فصلی روایزر آموزشیسوپ تحلیل چک لیست گزارش نویسی  

ریال*133333

 12*7ساعت

 ماه

        

√    

    √          گزارش کار مستمر فصلی سوپروایزر آموزشی تهیه گزارش 

سوپروایزر آموزشی  انجام مداخالت اصالحی 

  اقدام اصالحی مستمر مستمر ومسئولین
        

√    

    √          گزارش کار مستمر فصلی ستاریمدیر پر ارائه گزارش به ریاست بیمارستان 

ید
تای

و 
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی تایید کنندگان تهیه کنندگان

 سوپروایزر آموزشی -حوریه رحیمی

 سوپروایزر بالینی  –خانم خرسندی 

 سوپروایزر بالینی  –صالح زاده  –خانم 

 

 مدیر پرستاری  –خانم صمدی 

 ت مسئول بهیود کیفی –خانم جودت 
 دکتر جعفر کیاست فر : ریاست بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ارتقاء فرآیند گزارش نویسی پرستاریعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  ح. رحیمی مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 03/6 - 03/4 03/0 03/2 - تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 - %033 %033 %033 - درصد تحقق

    %033 %033 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم مسه ماهه دو سه ماهه اول

   %8/93 %5/85 95 85 ثبت صحیح گزارشات پرستاری در پرونده بیماران  

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 
√ 

√ √   

 

 



 

 

 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP 11  کد : 0410سال    حقوق گیرنده خدمت  واحد/ بخش برنامه عملیاتی

 و رعایت حقوق گیرنده خدمت محوری بیمار گنفره ترویج و ای حرفه اخالق توسعه آموزش  در زمینه عنوان برنامه :

 / فراگیرانو توانمند سازی کارکنان مداوم آموزش هدف کالن

 استراتژی
 کنانآموزش مستمر ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت کار .1

 تکریم ارباب رجوع ، استقرار کامل منشور حقوق بیمار و ارتقاء رضایتمندی بیماران .2

 1031در مرکز تا  پایان سال  -منشور حقوق بیمار -و رعایت حقوق گیرنده خدمت محوری بیمار فرهنگ ترویج و ای حرفه اخالق توسعه% کارکنان در زمینه  73آموزش حداقل  هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 -منشور حقوق بیمار -و رعایت حقوق گیرنده خدمت محوری بیمار فرهنگ ترویج و ای حرفه اخالق توسعهرصد کارکنان آموزش دیده در زمینه   د .1

 -رفتاری-خدمت  در حیطه اخالق حرفه ای گانشکایات گیرند تعداد .2

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 ول پیشرفت زمانیجد

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 
برنامه ریزی آموزشی برای گروههای هدف / همکاران و 

 دانشجویان پزشکی/ پیراپزشکی
مسئول حقوق 

گیرنده خدمت و 

 معاون آموزشی
 - انجام برنامه ریزی 30/30/1031 30/30/1031

 

 √          

 تدوین متون آموزشی 2
مسئول حقوق 

رنده خدمت و گی

 معاون آموزشی
متون شدن تدوین  0/30/1031 0/30/1031

 آموزشی
 

 

 √          

 اجرای برنامه آموزشی 0

مسئول حقوق 

گیرنده / 

سوپروایزر 

 آموزشی

 √ √ √ √ √ √    اجرا شدن برنامه در طول سال مستمر 
√    



0 

پایش میزان رعایت اخالق بالینی، فرهنگ بیمار محوری و 

در قالب  -منشور حقوق بیمار -قوق گیرنده خدمترعایت ح

 نظرسنجی از گیرندگان خدمت

مسئول حقوق 

گیرنده خدمت، 

کارشناس 

 نظرسنجی
 √ √ √ √ √ √    پایش اجرا مستمر ماهیانه

√    

 تحلیل نتایج نظرسنجی 5

دفتر بهبود  

کیفیت و مسئول 

حقوق گیرنده 

 خدمت
  ارزیابی و تحلیل نتایج مستمر فصلی

  √   √   √ 

   

6 
اخالق، پایش و  -ارائه گزارش در کمیته های مرتبط

 -سنجش کیفیت و تیم رهبری و مدیریت

مسئول حقوق 

ارائه گزارش در کمیته  مستمر فصلی گیرنده خدمت

 های مرتبط
 

  √   √   × 
   

7 
انجام  ارزیابی های تدوین برنامه های بهبود بر پایه تحلیل

 شده

مسئول حقوق 

مت/ گیرنده خد

دفتر بهبود 

 کیفیت
  تدوین برنامه  مستمر مستمر

  

√ √ √ √ √ √ 

× 

   

 بهبود اجرای برنامه 1
مسئول حقوق 

 گیرنده خدمت
  اجرای برنامه  مستمر مستمر

  √ √ √ √ √ √ × 
   

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 ایزر آموزشیسوپرو -حوریه رحیمی

 مسئول حقوق گیرنده خدمت -فاطمه عباس پور

 مدیریت پرستاری -منیره صمدی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ت حقوق گیرنده خدمتو رعای محوری بیمار فرهنگ ترویج و ای حرفه اخالق توسعه آموزش  در زمینه عنوان برنامه :

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  ف. عباس پور مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4 03/0 - - تاریخ پایش

    %53 %033 %033 %033 %033 %033 %033 - - درصد تحقق

    %00/80 %033 %033 فصلی

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 محوری بیمار فرهنگ ترویج و ای حرفه اخالق توسعهدرصد کارکنان آموزش دیده در زمینه   

 -منشور حقوق بیمار -و رعایت حقوق گیرنده خدمت
- 73% - 03% 53%  

        )رفتاری(خدمت در حیطه اخالق حرفه ای گانشکایات گیرند تعداد

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 √   √  

 

 



 

 

 

 هوالشافی

 آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه مرکز

  AP-12کد :  0410سال    کنترل عفونت بیمارستانی  واحد/ بخش برنامه عملیاتی

 عمل ، نفرولوژی و اتاق PICUبه تفکیک در بخش های  میزان آگاهی کارکنان در زمینه استانداردهای پیشگیری و کنترل عفونت در مراقبت از بیمارانافزایش  عنوان برنامه :

 / فراگیران/ بیمارانو توانمند سازی کارکنان مداوم آموزش هدف کالن

 آموزش مستمر ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت کارکنان استراتژی

 1031%  تا  پایان سال 13به  %61از  اتاق عمل ، نفرولوژی و PICUبخش  افزایش  آگاهی کارکنان در زمینه استانداردهای پیشگیری و کنترل عفونت در مراقبت از بیماران هدف اختصاصی

 اتاق عمل ، نفرولوژی و PICU های بخشبه تفکیک در  میزان آگاهی کارکنان در زمینه استانداردهای پیشگیری و کنترل عفونت در مراقبت از بیماران شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

          √    1/0/1031 1/0/1031 سوپروایزر کنترل عفونت برنامه ریزی آموزشی* 1

          √    0/0/1031 2/0/1031 ״ تهیه متون آموزشی 2

0 
انجام یک ارزیابی درونی از نحوه استقرار 

 استانداردهای مربوط با کنترل عفونت)پره تست( 
نت و مسئولین سوپروایزر کنترل عفو

         √     1/0/1031 1/0/1031 بخش ها

         √     13/0/1031 1/0/1031 ״ بررسی نتایج پره تست  0

        √      27/5/1031 11/5/1031  سوپروایزرین آموزش و کنترل عفونت آموزش غیر حضوری 5

سوپروایزر کنترل عفونت و مسئولین  انجام آزمون پست تست 6
   √       13/6/1031 2/6/1031 هابخش 

 
   

       √       15/6/1031 15/6/1031 ״ بررسی نتایج  7

تهیه و تایید 
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تاییدکنندگان تهیه کنندگان

 سوپروایزر آموزشی-حوریه رحیمی

 سوپروایزر کنترل عفونت-مهناز محمدپوری
 اریمدیریت پرست -منیره صمدی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 *   برنامه ریزی آموزشی : تعیین برنامه زمانبندی، انتخاب مدرس،تعیین گروه های هدف



 و اتاق عمل PICUبخش قبت از بیماران افزایش  آگاهی کارکنان در زمینه استانداردهای پیشگیری و کنترل عفونت در مراعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  م . محمدپوری مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

       9/7/0430 4/6/0430 4/5/0430 4/4/0430 - - تاریخ پایش

       %033 %033 %033 %033   درصد تحقق

   %033 %033 سه ماهه

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

و کنترل عفونت در مراقبت از میزان آگاهی کارکنان در زمینه استانداردهای پیشگیری 

 -بخش 0میانگین  – بیماران
66% 93%     

    - PICU 75% 93%بخش 

    - %93 %5/52 نفرولوژی

    - %93 %73 اتاق عمل

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 √ √ √ √  

 



 

 

 هوالشافی

 مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی شهید 

 -AP 13  کد : 0410سال  آموزش به بیمار  واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 ارتقاء اثربخشی آموزش یه بیمار عنوان برنامه :

 / فراگیران/ بیمارانو توانمند سازی کارکنان مداوم آموزش هدف کالن

 آموزش و توانمند سازی بیماران   استراتژی

 1031% تا پایان سال  10% به  11اثربخشی آموزش یه بیمار از  ارتقاء  هدف اختصاصی

 درصد  اثربخشی آموزش یه بیمار شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 و اعضاء کارگروهبازنگری رابطین جهت آموزش گروهی  1
سوپروایزر آموزش 

 به بیمار

 مسئولین بخش ها
15/1/1031 21/12/1031 

بازنگری رابطین 

  آموزش
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   

سوپروایزر آموزش  تشکیل جلسات تیمی با کارگروه آموزشی 2

 0333333 تشکیل جلسات  شش ماهه شش ماهه  به بیمار

 ریال

 
√      √ √    

 ع آموزشیبازبینی مناب 0

سوپروایزر آموزش 

به بیمار و روسای 

 بخش ها
31/32/1031 21/12/1031 

بازبینی منابع 

 آموزشی

63333333 

ریال بابت 

پمفلت آموزشی 

 جهت هر بیمار

 √ √ √ √ √ √ √ √    

 نیاز سنجی آموزش به بیمار در بخشها 0
سوپروایزرآموزش به 

 بیمار/

 مسئولین بخش ها
 مشخص شدن مستمر ماهیانه

 √  نیازهای آموزشی
√ √ √ √ √ √ √ √    

 اولویت بندی نیازهای آموزشی هر بخش 5
سوپر وایزرآموزش 

 به بیمار/

 سوپر وایزرآموزشی
    √ √ √ √ √ √ √ √ √  نیازها اولویت بندی مستمر ماهیانه



 برنامه ریزی آموزش به بیمار 6

سوپر وایزرآموزش 

 به بیمار/

 سوپر وایزرآموزشی
    √ √ √ √ √ √ √ √ √  اجام برنامه ریزی مستمر 23/1/1031

 اجرای برنامه آموزش به بیمار در بخشها 7

سوپر وایزرآموزش 

 به بیمار/

 پرستار مسئول بیمار
    √ √ √ √ √ √ √ √ √  اجرای برنامه مستمر مستمر

 پایش اثر بخشی آموزش به بیمار 1

سوپر وایزرآموزش 

به بیمار /رابط 

 آموزش به بیمار و

 مسئول بخش
 پایش برنامه مستمر ماهیانه

13333333 

 ریال
√ √ √ √ √ √ √ √ √    

 گزارش نتایج  به مدیر پرستاری 1
مدیر خدمات 

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  گزارش نتایج مستمر ماهیانه پرستاری

 برنامه ریزی جهت اقدامات اصالحی 13

سوپر وایزرآموزش 

 به بیمار

سوپروایزرآموزشی 

 مسئول بخش
    √ √ √ √ √ √ √ √ √  برنامه ریزی مستمر مستمر

 انجام اقدامات اصالحی 11

سوپر وایزرآموزش 

 به بیمار

سوپر وایزرآموزشی 

 مسئول بخش
اجرای اقدامات  مستمر مستمر

 اصالحی 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √    

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 نتایید کننده نهایی : ریاست بیمارستا گانتایید کنند تهیه کنندگان

 سوپروایزر آموزش سالمت -شیرین مجللی

 سوپروایزر آموزشی -حوریه رحیمی
 مدیریت پرستاری -منیره صمدی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 



   ارتقاء اثربخشی آموزش یه بیمارعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  ش مجللی ئول پایش :مس ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4 03/0 03/2 03/0 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

    %033 %033 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

  %90/95 %97/94 %30/95 %94 %89 درصد  اثربخشی آموزش یه بیمار

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

√  √    

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

  AP-14کد :   0410سال    کنترل عفونت بیمارستانی  واحد/ بخش برنامه عملیاتی

 در بخش  های ویژه دست رعایت بهداشت  ءارتقا عنوان برنامه :

 مت در حیطه کارکنانسالپیشگیری و ارتقاء  هدف کالن

 استراتژی
 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات .1

 استقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت .2

 1031 سال  پایان  تا % 62 به %  6/57  از در بخش های ویژه  دست رعایت بهداشت  ء ارتقا هدف اختصاصی

 میزان رعایت بهداشت دست شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 نیازسنجی  از اقالم بهداشتی مورد نیاز 1
سوپروایزر کنترل 

  مستمر ماهیانه عفونت
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   

 133333333 مستمر ماهیانه مسئول فنی داروخانه و توزیع امکانات بهداشت دست تامین 2

 ریال

√ √ √ √ √ √ √ √ √    

تیم آموزشی دفتر  آموزش مداوم نحوه استفاده از امکانات بهداشت دست 0

  مستمر ماهیانه پرستاری
√ √ √ √ √ √ √ √ √    

نترل سوپروایزر ک نظارت بر دسترسی و رعایت بهداشت دست 0

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر روزانه عفونت

 اندازه گیری شاخص بهداشت دست 5
سوپروایزر کنترل 

       √       مستمر شش ماه یکبار عفونت

6 
ارائه گزارش مشکالت مرتبط با بهداشت دست در کمیته کنترل 

 عفونت و کمیته های مرتبط

سوپروایزر کنترل 

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر ماهیانه عفونت

 تعیین و تصویب مداخالت اصالحی در کمیته مربوطه 7
سوپروایزر کنترل 

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر ماهیانه عفونت



 اجرای مداخالت 1
سوپروایزر کنترل 

 مستمر عفونت
در طول 

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  سال
تهیه و تایید 

 

 ی : ریاست بیمارستانتایید کننده نهای تاییدکنندگان تهیه کنندگان

 سوپروایزر کنترل عفونت -مهناز محمدپوری
 مدیریت پرستاری -منیره صمدی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 در بخش های ویژه دست رعایت بهداشت  ءارتقاعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  م. محمدپوری مسئول پایش : اهیانهمدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    00/03 00/9/0430 00/8/0430 00/37/0430 00/36/0430 34/35/0430 34/34/0430 30/30/0430 30/32/0430 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

    %033 %033 %033 سه ماهه

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 شش ماه ر بخش های ویژهد میزان رعایت بهداشت دست

 %03محدوده نرمال  
6/57% 62% 00/57%  

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

√  √ √ √ 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

  AP-15کد :   0410سال    کنترل عفونت بیمارستانی  واحد/ بخش برنامه عملیاتی

 در کارکنان بالینی رعایت استفاده از وسایل حفاظت فردی ء ارتقا عنوان برنامه :

 مت در حیطه کارکنانسالپیشگیری و ارتقاء  هدف کالن

 استراتژی
 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات .1

 ء دهنده سالمتاستقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقا .2

 1031% وسایل حفاظت فردی مورد نیاز بخش ها/ واحدهای مرکز طبق آخرین دستورالعمل پیشگیری و مدیریت بیماری کرونا ویروس تا پایان سال 133تامین  هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 : میزان رعایت وسایل حفاظت فردی 1شاخص 

 بر اساس چک لیست کرونا رعایت احتیاط قطره ای در پاندمی : میزان  2شاخص  

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 نیازسنجی  از وسایل حفاظت فردی مورد نیاز 1

مسئولین بخش 

ها/سوپروایزر کنترل 

 عفونت
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ میلیارد ریال 0 مستمر ماهیانه

   

2 
تامین و توزیع  وسایل حفاظت فردی مورد نیاز به تفکیک نوع 

  مستمر ماهیانه مسئول فنی داروخانه خدمات هر بخش / واحد
√ √ √ √ √ √ √ √ √    

تیم آموزشی دفتر  آموزش مداوم نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 0

  مستمر ماهیانه پرستاری
√ √ √ √ √ √ √ √ √    

سوپروایزر کنترل  دسترسی و رعایت وسایل حفاظت فردی کارکناننظارت بر  0

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر ماهیانه عفونت

 اندازه گیری شاخص حفاظت فردی 5
سوپروایزر کنترل 

    *   √   √    مستمر فصلی عفونت

6 
در کمیته  مشکالت دسترسی به حفاظت فردی ارائه گزارش

 تبطکنترل عفونت و کمیته های مر

سوپروایزر کنترل 

 √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر ماهیانه عفونت
√    



 تعیین و تصویب مداخالت اصالحی در کمیته مربوطه 7
سوپروایزر کنترل 

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر ماهیانه عفونت

 اجرای مداخالت 1
سوپروایزر کنترل 

 مستمر عفونت
در طول 

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  سال

تهیه و تا
یید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تاییدکنندگان تهیه کنندگان

 سوپروایزر کنترل عفونت -مهناز محمدپوری
 مدیریت پرستاری -منیره صمدی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   عایت استفاده از وسایل حفاظت فردیر ء ارتقاعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  م. محمدپوری مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    00/03 00/9 00/8 00/37/0430 00/36/0430 34/35/0430 34/34/0430 30/30/0430 30/32/0430 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

  %033 %033 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 ماهه چهارم سه سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

  %033 %033 %033 %033 %033 میزان دسترسی کارکنان به وسایل حفاظت فردی بر اساس چک لیست

 )شش ماهه( بر اساس چک لیست رعایت احتیاط قطره ای در پاندمی کرونا میزان 

 
9/80% 033% 60% 5/67 % 

 خدماتدسترسی عادالنه به  رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 *  * * * 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

   AP-16کد :   0410آموزش سالمت  سال    واحد/ بخشبرنامه عملیاتی

 بیماران / مراجعه کنندگان    ارتقاء سالمتعنوان برنامه :

 مراجعه کنندگانو  مت در حیطه بیمارسالپیشگیری و ارتقاء  هدف کالن

 ستراتژیا
 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات .1

 استقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت .2

 1031% برنامه تقویم سالمت ابالغی از وزارت بهداشت تا پایان سال 133اجرای  هدف اختصاصی

 و استانداردهای اعتباربخشی مرتبط با ارتقاء سالمت بیماران درصد اجرای برنامه های تقویم سالمت شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 تیم ارتقاء سالمت تشکیل 1
سوپر وایزر 

 سالمتآموزش 
31/32/1031  31/32/1031   

 
√  

 
        

2 

وضوع ارتقاء سالمت بیماران ، ارزیابی طرح م

سیستماتیک و اولویت بندی نیاز های پیشگیری و 

در جلسات ارتقاء ارتقاء سالمت بیماران و مراجعین 

 سالمت

سوپر وایزر 

 سالمتآموزش 
37/32/1031  37/32/1031   

 
√  

 
    

    

03/32/1031 13/32/1031 تیم ارتقاء سالمت  مرتبط با تقویم سالمت عملیاتی برنامه تدوین 0    
√           

0 
آموزش  بهداشت دست/نصب پوستر  در محوطه 

 بیمارستان در  هفته سالمت و بهداشت دست 

 سوپر وایزر 

 کنترل عفونت 
17/32/1031   03/32/1031  

ریا5333333

 ل 
 

√           

5 

بازدید از مدرسه مهر جهت آموزش دانش آموزان در 

پروتکل های بهداشتی در زمینه بهداشت دست و 

 ایام کرونا به مناسبت هفته سالمت 

تیم آموزش دفتر 

 پرستاری 
16/32/1031   16/32/1031     

√           



 

6 
برگزاری جشن )بیماران هموفیلی و تاالسمی ( و 

 ارایه جوایز به بیماران در هفته سالمت 

مدیر خدمات 

پرستاری ،مدیر 

سوپر  مرکز ،

آموزش وایزر 

 ،متسال

11/32/1031 25/32/1031 
اهدایی 

  مددکاری
 √           

7 
پیگیری بیماران از طریق فراخوانی در جشن و ارایه 

 پمفلت آموزشی به بیماران هموفیلی و تاالسمی

سوپر وایزر 

، سالمتآموزش 

مسئول درمانگاه 

 خون اطفال 

11/32/1031 25/32/1031   √           

1 
از هماهنگی با پزشکان فوق  تهیه فیلم آموزشی بعد

 تخصصی  

سوپر وایزر 

آموزش 

،پزشکان سالمت

 مطهری 

31/32/1031 21/12/1031   √ √ √ √ √ √ √ 
√    

1 
آموزش تصویری در درمانگاه سرپایی  و بخش 

 و عفونی یک   , NICUنوزادان و 

سوپر وایزر 

، سالمتآموزش 

مسئول درمانگاه  

 اطفال

31/32/1031 21/12/1031 
ر03333333

 یال 
√ √ √ √ √ √ √ √ √    

13 
برگزاری کالس های آموزش گروهی بیماران 

 )دیابت، نوزادان نارس و یبوست و...(

سوپر وایزر 

، سالمتآموزش 

مسئول  بخش 

 های بالینی 

31/32/1031 21/12/1031  √ √ √ √ √ √ √ √ √    



11 

برگزاری دوره آموزشی دیابت در چهار پانل با دعوت 

تر احساسات وطن ،کارشناس تغذیه ، از دک

 روانشناس و کارشناس دیابت 

سوپر وایزر 

، سالمتآموزش 

مسئول درمانگاه  

 اطفال

25/31/1031 25/31/1031         √     

12 
درج پیام های بهداشتی در برد های آموزشی بخش 

 های بالینی 

سوپر وایزر 

 سالمتآموزش 
    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مطابق تقویم سالمت

10 
تهیه پوستر های آموزشی و نصب در محوطه 

 بیمارستان مطابق تقویم سالمت

سوپر وایزر 

  سالمتآموزش 
 مطابق تقویم سالمت

03333333 

 ریال
√ √ √ √ √ √ √ √ 

√    

10 

آموزش خود مراقبتی  در منزل جهت تمامی 

بیماریهای کودکان و بیماری های غیر واگیر به  

بیماران و مراجعه کنندگان  طبق برنامه زمانبندی 

 شده در بخش ها/ واحدها

سوپر وایزر 

 سالمتآموزش 
    √ √ √ √ √ √ √ √ √ رایگان 21/12/1031 31/30/1031

15 
بیماریها و تهیه پمفلت های آموزشی در خصوص 

 خودمراقبتی

سوپر وایزر 

، سالمتآموزش 

 پزشکان مطهری

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ رایگان 21/12/1031 31/30/1031

16 
 در خانواده بیمار وبه  آموزش اثربخشی ارتقاء

 ) ایمن ترخیص(ترخیص فرآیند

مسئولین بخش 

ها و پزشکان 

 معالج

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  ماهانه

17 
فرآیند  صحیح اجرای بر مستمر تنظار و پایش

 آموزش به بیمار و ارتقاء سالمت بیماران 

سوپر وایزر 

 سالمتآموزش 
31/32/1031 21/12/1031  √ √ √ √ √ √ √ √ √    

11 
ارائه گزارش نتایج  در کمیته پایش و سنجش 

 کیفیت و تیم رهبری و مدیریت

سوپر وایزر 

 سالمتآموزش 
   √   √    مستمر فصلی

√    

تهیه و تایید 
 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تاییدکنندگان تهیه کنندگان 

 سوپروایزر آموزش سالمت -شیرین مجللی

 سوپروایزر آموزشی -حوریه رحیمی

 پزشک ارتقاء سالمت -دکتر خدیجه علیان

 مدیریت پرستاری -منیره صمدی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فریاست بیمارستان : ر

 



 

 بیمارانارتقاء سالمت عنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مسئول پایش : ش. مجللی ماهیانهدوره پایش : 

 درصد تحقق فعالیت ها )ستون شرح فعالیت(

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    25/39 25/38 29/37 25/36 25/35 35/34 29/30 25/32 - تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 - درصد تحقق

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

برنامه های تقویم سالمت و استانداردهای اعتباربخشی مرتبط با ارتقاء  درصد اجرای

 سالمت بیماران
- 033% 00% 07% 40%  

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

   AP-17کد :   0411آموزش سالمت  سال    واحد/ بخشبرنامه عملیاتی

 ارتقاء سالمت کارکنانعنوان برنامه :

 مت در حیطه کارکنانسالپیشگیری و ارتقاء  هدف کالن

 استراتژی
 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات .1

 استقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت .2

 نفر( 010) تعداد پرسنل بجز نیروهای شرکتی و طرحی=  1031سال% کارکنان تا پایان 53تشکیل پرونده سالمت جهت حداقل  هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 درصد تشکیل پرونده سالمت 

 

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 تیم ارتقاء سالمت تشکیل 
آموزش سوپر وایزر 

 سالمت
27/32/1031  27/32/1031   

 √  
 

    
    

1 
تشکیل پرونده سالمت و انجام معاینات طرح موضوع 

27/32/1031 " در کمیته بهداشت حرفه ای دوره ای پرسنل  27/32/1031   
 √  

 
    

    

 21/12/1031 31/30/1031 پزشک ارتقاء سالمت تشکیل پرونده سالمت 2

13333*533

=03333333 

 ریال

   
√ √ √ √ √     

     21/12/1031 31/30/1031 " انجام معاینات دوره ای شغلی 0
√ √ √ √ √ √    

0 
غربالگری از نظر فشارخون، چاقی، دیابت، آنمی، پوکی 

 استخوان ، سرطان و سایر بیماری های غیر واگیر
" 31/32/1031 21/12/1031   √ √ 

√ √ √ √ √ √ 
   

    √ √ √ √ √ √ √ √   21/12/1031 31/32/1031 " شناسایی کارکنان پرخطر 5



6 
در صورت صالحدید پزشک مربوطه ارجاع به متخصص 

 ارتقاء سالمت مرکز
" 31/32/1031 21/12/1031   √ √ √ √ √ √ √ √    

7 
ارجاع به واحدهای پاراکلینیکی جهت انجام اقدامات 

 مربوطه
" 31/32/1031 21/12/1031   √ √ √ √ √ √ √ √    

 01/36/1031 31/32/1031 مسئول تغذیه توزیع صبحانه سالم 1
03333333 

 ریال
- √ - √ √ - - -     

1 
آموزش خود مراقبتی از نظر بهداشت حرفه ای / بهداشت 

روان/ بیماری های غیر واگیر به تمامی کارکنان طبق 

 خش ها/ واحدهابرنامه زمانبندی شده در ب

آموزش سوپر وایزر 

/ مسئول سالمت

بهداشت روان و 

 بهداشت حرفه ای
31/31/1031 21/12/1031  √ √ √ √ √ √ √ √ √    

 و قرص آهن  Dتوزیع پرل ویتامین  13
آموزش سوپر وایزر 

 √ √ √ √ √ - √ - - رایگان 21/12/1031 31/30/1031 سالمت
   

11 

وص ارگونومی، تهیه پمفلت های آموزشی در خص

مخاطرات شغلی)پرستار، خدمات، آزمایشگاه، رادیولوژی(، 

 ترک سیگار، استرس و اضطراب و افسردگی

آموزش سوپر وایزر 

/ مسئول سالمت

بهداشت روان و 

 بهداشت حرفه ای

31/30/1031 21/12/1031  - - √ 
√ √ √ √ √ 

√ 

   

 اردوی طبیعت به مناسبت هفته سالمت  12
ش آموزسوپر وایزر 

 - √ -  01/36/1031 31/32/1031 سالمت
√ √ - - -     

 کمیته بهداشت حرفه ایارائه گزارش نتایج  در کمیته  13
آموزش سوپر وایزر 

   √   √    مستمر فصلی سالمت
√    

تهیه و تایید 
 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تاییدکنندگان تهیه کنندگان 

 آموزش سالمتسوپروایزر  -شیرین مجللی

 سوپروایزر آموزشی -حوریه رحیمی

 پزشک ارتقاء سالمت -دکتر خدیجه علیان

 مدیریت پرستاری -منیره صمدی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 



 ارتقاء سالمت کارکنانعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  پایش : ش. مجللیمسئول  ماهیانهدوره پایش : 

 درصد تحقق فعالیت ها )ستون شرح فعالیت(

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    25/9 25/38 29/37 25/36 25/35 35/34 29/30 25/32 03/0 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

  %س033 %033 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 %53 -  نفر( 010درصد تشکیل پرونده سالمت ) تعداد پرسنل بجز نیروهای شرکتی و طرحی= 
 نفر  77

09% 

 نفر88

22 % 
  

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

√  √ √ √ 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

  AP-18کد :   0410سال    کنترل عفونت بیمارستانی  واحد/ بخش برنامه عملیاتی

  اتاق عملدر اسکراب جراحی رعایت  ءارتقا عنوان برنامه :

 مت در حیطه کارکنانسالپیشگیری و ارتقاء  هدف کالن

 استراتژی
 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات .1

 استقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت .2

 1031 سال  پایان  تا % 15 به %  1/77  از اتاق عملدر ت اسکراب جراحی دسرعایت  ءارتقا هدف اختصاصی
 اسکراب جراحی دستمیزان رعایت  شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

  مستمر ماهیانه فونتسوپروایزر کنترل ع نیازسنجی  از اقالم بهداشتی مورد نیاز 1
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   

  مستمر ماهیانه مسئول فنی داروخانه تامین و توزیع امکانات بهداشت دست 2
√ √ √ √ √ √ √ √ √    

تیم آموزشی دفتر  آموزش مداوم نحوه استفاده از امکانات بهداشت دست 0

  مستمر ماهیانه پرستاری
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر روزانه سوپروایزر کنترل عفونت ترسی و رعایت بهداشت دستنظارت بر دس 0

شش ماه  سوپروایزر کنترل عفونت اندازه گیری شاخص بهداشت دست 5

 یکبار
       √       مستمر

6 
ارائه گزارش مشکالت مرتبط با بهداشت دست در کمیته کنترل 

 عفونت و کمیته های مرتبط
 √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر ماهیانه ر کنترل عفونتسوپروایز

   

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر ماهیانه سوپروایزر کنترل عفونت تعیین و تصویب مداخالت اصالحی در کمیته مربوطه 7

 مستمر سوپروایزر کنترل عفونت اجرای مداخالت 1
در طول 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  سال
   



تهیه و تایید 
 

 √          تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تاییدکنندگان ندگانتهیه کن

 سوپروایزر کنترل عفونت -مهناز محمدپوری
 مدیریت پرستاری -منیره صمدی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

         √ 

             √ 

 

 بهداشت دست در برنامه اول نوشته شده است. هزینه کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتاق عمل در  اسکراب جراحیرعایت  ءارتقاعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  م. محمدپوری مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر ردادخ اردیبهشت فروردین ماه

    00/03 00/9/0430 00/8/0430 00/37/0430 00/36/0430 34/35/0430 34/34/0430 30/30/0430 30/32/0430 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

  %033 %033 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف زان جاریمی شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

  %80 %85 %9/77 شش ماهه اسکراب جراحیمیزان 

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

√  √  √ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی 

  AP-19کد :   0410سال    حقوق گیرنده خدمت  واحد/ بخش برنامه عملیاتی

 خدمت گیرندگان مندی رضایت ارتقا عنوان برنامه :

 افزایش رضایتمندی ذینفعان هدف کالن

 تکریم ارباب رجوع ، استقرار کامل منشور حقوق بیمار و ارتقاء رضایتمندی بیماران استراتژی

 1031 سال پایان تا %15به  63/12 از خدمت گیرندگان مندی رضایت ارتقا هدف اختصاصی

 / همراهاندرصد رضایتمندی بیماران شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 
به  راهان بیماران شهرستانیتامین پانسیون رایگان برای هم

 -سرای امید و بنیاد کودک–تعداد نامحدود 
  21/12/1031 1/1/1031 مسئول مددکاری

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   

2 
و  اطفال از موسسه خیریهحمایت مالی بیماران سرطانی 

بدون  -بیمارستان فوق تخصصی سرطات محک تهران 

  -محدودیت مالی

  رمستم ماهانه مسئول مددکاری
√ √ √ √ √ √ √ √ √    

    01/30/1031 31/30/1031 مدیریت مرکز تهیه کمبودهای وسایل عبادی برای بخش های بالینی 0
   √         

0 
برگزاری مراسم جشن تولد برای تمامی بیماران هماتولوژی و 

 انکولوژی با اهدای هدیه 
    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر مستمر مسئول مددکاری

شکیل پرونده اجتماعی با هدف حمایت مالی برای بیماران ت 5
PKU مستمر هفتگی مسئول مددکاری  √ √ √ √ √ √ √ √ √    

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر ماهانه مسئول مددکاری تامین غذاهای رژیمی از سالمت پژوهان استان همدان 6

7 

بیمار، تامین تجهیزات پزشکی از جمله ونتیالتور پرتابل،  تخت 

تشک مواج، عصا، واکر، کپسول اکسیژن، مانومتر و... برای 

بیماران بی بضاعت که نیاز به اقالم مذکور بعد از ترخیص 

    √ √ √ √ √ √ √ √ √  مستمر مستمر مسئول مددکاری



 دارند.

1 
نصب پوستر / برچسب های کارتونی برای شادسازی مراجعین 

 درمانگاهدرمانگاه اطفال و دلنشین سازی محیط 
    √          03/31/1031 31/31/1031 مسئول مددکاری

         √     تیرماه تیرماه مسئول مددکاری  PICUتهیه مایکروفر برای بخش  1

تهیه و تایید 
 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تاییدکنندگان تهیه کنندگان 

 مدیریت مرکز -معراج جلیلی

 مددکار-حسن عدوبند

 مسئول حقوق گیرنده خدمت -اطمه عباس پورف

 مدیریت مرکز -معراج جلیلی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )بیماران(خدمت گیرندگان مندی رضایت ارتقاعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  پورف. عباس  مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4 03/0 03/2 03/0 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

    %033 %033 %033 فصلی

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

  %82 %80 %85 %63/82 / همراهاندرصد رضایتمندی بیماران
 

 

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

    √ √ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP 20  کد : 0410سال   تجهیزات پزشکی   واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 9مدیریت مصرف اکسیژن در بلوک  عنوان برنامه :

 G9 :  بهبود مدیریت مالی بیمارستان هدف کالن

 راتژیاست

 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات .1

 بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی بیمارستان .2

 درآمد شیافزا و منابع اتالف کاهش یها استیس اعمال 

 1بازبینی مسیر انتقال گازهای طبی به بلوک  .0

 -لیتری در هفته 43کپسول  27- 1041تا پایان تیرماه مصرف جاری درصد  57به میزان حداقل فت اکسیژن کاهش هدر ر هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 اکسیژنهدر رفت میزان کاهش  .1

 -هزار ت 003الی  83لیتری حدودا  43هر کپسول  – هفتگیمیزان صرفه جویی در هزینه تهیه کپسول بصورت  .2

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

مسئول تجهیزات  1بررسی میزان مصرف اکسیژن بلوک  1

 پزشکی
0/0/1031 0/0/1031 

اندازه گیری مصرف 

 اکسیژن بخش ها
 هزینه ندارد

 
  √         

 0/0/1031 0/0/1031 " 1بلوک بررسی میزان مصرف اکسیژن در منیفولد  2
اندازه گیری مصرف 

 اکسیژن از منیفولد
 

 
  √         

  تحلیل نتایج 0/0/1031 0/0/1031 " 2و  1تحلیل نتایج گام  0
   √         

0 
لیتری به تناسب نیاز مصرفی  03تحویل کپسول اکسیژن 

 روزانه هربخش

مسئولین 

 تجهیزات پزشکی

 و دفتر فنی

5/0/1031 5/0/1031 
تحویل کپسول 

 اکسیژن
 

 

  √         

5 
در خصوص قطع  1اطالع رسانی به بخش های بالینی بلوک 

 منیفولد

مسئول تجهیزات 

 پزشکی
5/0/1031 5/0/1031 

اطالع رسانی قطع 

 منیفولد
 

 
  √         



6 
بدلیل اختالف مصرف اکسیژن  در  1قطع منیفولد بلوک 

 1منیفولد و بلوک 

مسئولین 

 ات پزشکیتجهیز

 و دفتر فنی

  1قطع منیفولد بلوک  6/0/1031 6/0/1031

 

  √         

7 
 7پایش مجدد با اندازه گیری مصرف اکسیژن بخش ها طی 

 روز از قطع منیفولد
مسئول تجهیزات 

 پزشکی
         √     پایش مجدد 10/0/1031 37/0/1031

1 
میته ارائه گزارش نتایج اقدامات اصالحی انجام شده در ک

 تجهیزات پزشکی
مسئول تجهیزات 

ارائه گزارش نتایج در  مرداد ماه مرداد ماه پزشکی

 کمیته 
 

    √     
   

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 مسئول تجهیزات پزشکی -مهندس بهنام نکوفر
 مدیر بیمارستان -معراج جلیلی

 مسئول تجهیزات پزشکی -هنام نکوفرمهندس ب 
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   9مدیریت مصرف اکسیژن در بلوک عنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مهندس بهنام نکوفر مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 ت()ستون شرح فعالی درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

        0/6/0430 0/5/0430    تاریخ پایش

       - %033 %033    درصد تحقق

     %033  سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سوم سه ماهه سه ماهه دوم سه ماهه اول

 اکسیژنهدر رفت میزان کاهش 

 43کپسول 27

 لیتری در هفته
7 - 

لیتر  833

 %75= کاهش
  

 83لیتری حدودا  43هر کپسول  – هفتگیمیزان صرفه جویی در هزینه تهیه کپسول بصورت 

 -هزار ت 003الی 
   م ماهیانه 2233 -  ریال29733333

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی یمنیا کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

  √ √   

 

 

 



 

 

 هوالشافی

   AP-21کد :  0410مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

 بیمارستانکاهش کسورات  عنوان برنامه :

 G9 :  بهبود مدیریت مالی بیمارستان هدف کالن

 استراتژی
 و اطالعاتی بیمارستانبکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی 

 درآمد شیافزا و منابع اتالف کاهش یها استیس اعمال 

 1041% تا پایان سال 1% به 8/1از  بیمارستانکاهش کسورات  هدف اختصاصی

 بیمارستان درصد کسورات شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

  مستمر ماهیانه مسئول درآمد شناسایی موارد کسورات  1
√ √ √ √ √ * * * * 

   

  مستمر ماهیانه مسئول درآمد طرح کسورات در کمیته کسورات بیمارستان 2
√ √ √ √ √ * * * * 

   

  مستمر ماهیانه مسئولین بخش ها/ واحدها  اعالم موارد کسور به واحد ها 0
√ √ √ √ √ * * * * 

   

 انجام مداخالت اصالحی 7
    * * * * √ √ √ √ √  مستمر ماهیانه مسئولین بخش ها/ واحدها

تهیه و 
تایید 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی تهیه کنندگان 

 دکتر جعفر کیاست فریمارستان : ریاست ب مدیریت مرکز -معراج جلیلی درآمدمسئول  -علی آذرمهر

 

 

 



 بیمارستانکاهش کسورات عنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  درآمدمسئول  -آذرمهر علی مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان هرم شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    03/9 03/8 03/7 03/6 03/5 03/4 /03/0 03/2 03/0 تاریخ پایش

    %3 %3 %3 %3 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

  %3 %66/66 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم مسه ماهه سو سه ماهه دوم سه ماهه اول

    %0/2 %0 %8/0 درصد کسورات بیمارستان

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

  √    

 

 کسور شهریور ماه اعالم نشده است.

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP  22 کد : 0410سال   شکی تجهیزات پز  واحد/ بخش برنامه عملیاتی

 در دست اقدام 6 اکسیژن رسانی سانترال به ساختمان بلوک عنوان برنامه :

بیمارستان  خصصی و فوق تخصصیتبخش های  و تجهیزاتی فضای فیزیکی منابع انسانی،  ارتقا و بهبود استاندارد:  هدف کالن G15 

 استراتژی
 جهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی بیمارستانکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی ت

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 

 1031تا پایان سال  اتاق عمل اطفالبه  سانترال اکسیژن رسانی هدف اختصاصی

 تعداد تخت های دارای اکسیژن سانترال شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

مسئول تجهیزات  طرح برنامه لوله کشی گاز های طبی در کمیته تجهیزات 1

 1/0/1031 1/0/1031 پزشکی
مطرح شدن برنامه در 

 کمیته
 م ت 133

 
  √         

  انجام مکاتبه 1/5/1031 1/5/1031 مسئول دفتر فنی ای پروژهمکاتبه با دفتر فنی دانشگاه جهت تایید اجر 2
    √        

 تصویب طرح لوله کشی گاز های طبی در کمیته تجهیزات 0
مسئول تجهیزات 

 پزشکی
  تصویب طرح مربوطه 21/7/1031 21/7/1031

 
     √      

 7/1/1031 1/1/1031 مسئول دفتر فنی بررسی و آماده سازی محل لوله کشی گاز های طبی  0
همامنگی مسئوالن 

 مربوطه جهت خرید
        √     

5 
خرید لوله و قطعات الزم برای لوله کشی گاز های طبی بعد 

 از تامین اعتبار از طرف دانشگاه

مسئول دفتر فنی/ 

   واحد تدارکات
هماهنگی مسئوالن 

 ذیربط جهت خرید
             

              بهره مندی از سانترال    مسئول دفتر فنی  طبیاجرای عملیات لوله کشی گازهای  6

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 مسئول تجهیزات پزشکی -مهندس بهنام نکوفر

 مسئول دفتر فنی -مهندس علیرضا بیدل نیکو
 دکتر جعفر کیاست فراست بیمارستان : ری مسئول تجهیزات پزشکی -مهندس بهنام نکوفر



 6اکسیژن رسانی سانترال به ساختمان بلوک عنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مهندس بهنام نکوفر مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

     03/8 03/7 03/6 03/5 03/4    تاریخ پایش

     %033 %033 - %033 %033    درصد تحقق

       سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

    - تخت 03 3 تخت های دارای اکسیژن سانترالتعداد 

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

  √ √ √  

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP 23  کد : 0410سال   تجهیزات پزشکی   واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 NICUمدیریت مصرف اکسیژن در بخش  وان برنامه :عن

بیمارستان  خصصی و فوق تخصصیتبخش های  و تجهیزاتی فضای فیزیکی منابع انسانی،  ارتقا و بهبود استاندارد:  هدف کالن G15 

 استراتژی

 بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی بیمارستان .1

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یدسازاستاندار و بهبود 

 های گازطبی و آتلت های اکسیژن، وکیوم و هوای فشرده از طریق اصالح رنگ بندی شیلنگ NICUاستانداردسازی کنسول های  .2

 1041تا پایان سه ماهه دوم  NICUتعویض تمامی کنسول های قدیمی بخش  هدف اختصاصی

 دهدرصد کنسول های تعویض ش شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 برگزاری استعالم 11/0/1031 10/0/1031 واحد مالی از طریق سایت تدارکات آتلتبرگزاری استعالم خرید  1
333/333/133 

 ریال

 
  √         

2 
نصب آتلت و تغییرات الزم در آماده سازی محل 

   کنسول ها

 و تجهیزات پزشکیمسئول 

 دفتر فنی
25/30/1031 01/30/1031 

آماده سازی محل 

 نصب آتلت
 

 
  √         

 دفتر پرستاری NICU2به  NICU1انتقال موقت بیماران بخش  0

        √      جابجایی بیماران NICU 31/35/1031 32/35/1031مسئول بخش 

 برش کنسول و جاگذاری آتلت ها جدید 0
 و مسئول دفتر فنی

        √      نصب آتلت ها 32/35/1031 31/35/1031 تجهیزات پزشکی

5 
 و مسئول دفتر فنی تست نشتی آتلت ها و اطمینان از عملکرد صحیح آن

  تست نشتی 35/35/1031 30/35/1031 تجهیزات پزشکی
    √     

   

ه 
هی

ت
د 

ایی
و ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 مسئول تجهیزات پزشکی -مهندس بهنام نکوفر

 مسئول دفتر فنی -مهندس علیرضا بیدل نیکو
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :  مسئول تجهیزات پزشکی -مهندس بهنام نکوفر



 

 NICUرف اکسیژن در بخش مدیریت مصعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مهندس بهنام نکوفر مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

        0/6/0430 0/5/0430    تاریخ پایش

        %033 %033    درصد تحقق

     %033  سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

   %033  %033 3 درصد کنسول های تعویض شده

 دسترسی عادالنه به خدمات دیرضایتمن ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

  √ √ √  

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP  24 کد : 0410سال   تجهیزات پزشکی   واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 اصالح و جمع آوری تجهیزات دارای لیبل قرمز و زرد عنوان برنامه :

 هدف کالن

بیمار  :حفظ و ارتقای ایمنی G1 
: ارتقای مستمر کیفیت خدمات بر مبنای استانداردهای اعتباربخشی  G2 

بیمارستان  خصصی و فوق تخصصیتبخش های  و تجهیزاتی فضای فیزیکی منابع انسانی،  ارتقا و بهبود استاندارد:  G15 

 استراتژی
  نبکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی بیمارستا

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 

 1031سال آبان ماه بازگشت به چرخه استفاده تا پایان زرد و % تجهیزات لیبل قرمز و 133اصالح  هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 شده تعداد تجهیزات لیبل قرمز اصالح .1

 اصالح شدهتعداد تجهیزات لیبل زرد    .2

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری هاشرح فعالیت 
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 
انجام آزمون کنترل کیفی برای تمامی تجهیزات 

 پزشکی
نماینده شرکت پیشگامان 

آینده ایمن با نظارت 

 مسئول تجهیزات پزشکی

23/1/1031 25/1/1031 
رل انجام آزمون کنت

 کیفی
 م ریال 613

√ 
           

2 
دریافت گزارش کنترل کیفی تجهیزات  از شرکت 

 مجری

 مسئول تجهیزات پزشکی
1/2/1031 1/2/1031 

دریافت گزارش کنترل 

 کیفی
 

 
√           

           √   تهیه لیست 31/2/1031 31/2/1031 مسئول تجهیزات پزشکی جمع آوری لیست تجهیزات با لیبل زردو قرمز 0

0 
جمع آوری تجهیزات لیبل قرمز و زرد به تفکیک 

 مارک
 11/2/1031 31/2/1031 مسئول تجهیزات پزشکی

جمع آوری تجهیزات 

 لیبل قرمز و زرد
  √           

5 
 ارسال به شرکت های مربوطه جهت تعمیر

           √  م ریال 203 ارسال برای تعمیر 01/2/1031 12/2/1031 مسئول تجهیزات پزشکی



 01/2/1031 مسئول تجهیزات پزشکی تحویل تجهیزات کالیبره به بخش های مربوطه 6
مستمر پس 

از تحویل 

 شرکت
بازگشت به چرخه 

 تجهیزات
 

 √ √ √ √ √ √   
   

7 

بازبینی مجدد تجهیزات لیبل قرمز و زرد توسط 

شرکت مجری برای حذف لیبل زرد و قرمز و نصب 

 لیبل سبز

شگامان نماینده شرکت پی

آینده ایمن با نظارت 

 مسئول تجهیزات پزشکی
 - نصب لیبل سبز آبان ماه آبان ماه

       √  

   

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 مسئول تجهیزات پزشکی -مهندس بهنام نکوفر
 مدیر بیمارستان -معراج جلیلی

 مسئول تجهیزات پزشکی -رمهندس بهنام نکوف
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصالح و جمع آوری تجهیزات دارای لیبل قرمز و زردعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مهندس بهنام نکوفر مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 شرح فعالیت( )ستون درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    - 5/9/0430 5/8/0430 5/7/0430 5/6/0430 5/5/0430 5/4/0430 5/0/0430 5/2/0430 تاریخ پایش

    - %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

    %033 %033 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 - - 03 028 3 058 تعداد تجهیزات لیبل قرمز اصالح شده .1

 - - 3 53 3 53 تعداد تجهیزات لیبل زرد اصالح شده .2

 دسترسی عادالنه به خدمات یرضایتمند ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

  √ √ √  

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP 25  کد : 0410سال   تجهیزات پزشکی  واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 استانداردسازی محل انبارش و انتقال ایمن کپسول گازهای طبی عنوان برنامه :

 هدف کالن

یایت و توان بیمارستان در مواجهه با بحران و بالظرف: ارتقاء   G3 
بیمارستان  خصصی و فوق تخصصیتبخش های  و تجهیزاتی فضای فیزیکی منابع انسانی،  ارتقا و بهبود استاندارد:  G15 

 استراتژی

 بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی بیمارستان .1

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 

 برنامه ریزی و اجرای برنامه های کاهش خطر .2

 1031ماه سال  اردیبهشتتا پایان کپسول های گازهای طبی % 133ایمن و انتقال انبارش  هدف اختصاصی

 -چک لیست -کپسول گازهای طبی با استانداردایمن و انتقال درصد تطابق انبارش  شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری رح فعالیت هاش
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 
بازدید میدانی از محل انبارش و نحوه حمل کپسول گازهای 

 طبی

تجهیزات مسئول 

 پزشکی

 مسئول دفتر فنی

  انجام بازدید 13/2/1031 13/2/1031

 

√           

  تحلیل نتایج 15/2/1031 11/2/1031 " بررسی نتایج بازدید 2
 √ 

          

  طرح در کمیته 11/2/1031 11/2/1031 " طرح نتایج با ارائه راهکار اصالحی در کمیته تجهیزات پزشکی 0
 √ 

          

0 

تخصیص و آماده سازی فضای متمرکز برای دپوی کپسول 

بالینی و اتاق عمل به  های گازهای طبی در بخش های

 تفکیک

" 11/2/1031 11/2/1031 
آماده سازی فضای 

 انبارش

133333333 

 ریال

 √ 

          

5 
تخصیص و آماده سازی فضای متمرکز برای دپوی کپسول در 

 محوطه بیمارستان
" 23/2/1031 23/2/1031 

آماده سازی فضای 

 انبارش
 

 √ 
          



6 
ی طبی از جلوی ساختمان حذف دپوی کپسول های گازها

  حذف دپوی قبلی 22/2/1031 22/2/1031 " ، اتاق عمل ، ساختمان کوثر1های بلوک 
 √ 

          

 لیتری 13تهیه ترالی  25/2/1031 25/2/1031 مسئول تدارکات تهیه ترالی استاندارد حمل کپسول اکسیژن 7
53333333 

 ریال

 √ 
          

 03/2/1031 26/2/1031 " یآموزش حمل کپسول با ترال 1
آموزش کارکنان 

 مرتبط
 

 √ 
          

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 مسئول تجهیزات پزشکی -مهندس بهنام نکوفر

 مسئول دفتر فنی -مهندس علیرضا بیدل نیکو
 مدیر بیمارستان -معراج جلیلی

 مسئول تجهیزات پزشکی -نکوفرمهندس بهنام 
 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استانداردسازی محل انبارش و انتقال ایمن کپسول گازهای طبیعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مهندس بهنام نکوفر مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( الیت هادرصد تحقق فع

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

          - 0/0/0430 - تاریخ پایش

          - %033 - درصد تحقق

      %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم هه دومسه ما سه ماهه اول

 - - - % 033 %033 %03 -چک لیست -کپسول گازهای طبی با استانداردایمن و انتقال درصد تطابق انبارش 

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 √  √ √  

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 ی ارومیهمرکز آموزشی درمانی شهید مطهر

 -AP 26کد :   0410سال  تصویربرداری   واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 نصب و راه اندازی سیستم دیجیتال در واحد تصویربرداری عنوان برنامه :

 هدف کالن

: ارتقای مستمر کیفیت خدمات بر مبنای استانداردهای اعتباربخشی  G2 
بیمارستان  خصصی و فوق تخصصیتبخش های  و تجهیزاتی فضای فیزیکی ی، منابع انسان ارتقا و بهبود استاندارد:  G15 

 استراتژی
 بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی بیمارستان

 مارستانیب یزاتیتجه و یکیزیف ساختار یاستانداردساز و بهبود 

 1031یتال تا پایان سال ارتقاء سیستم تصویربرداری آنالوگ به دیج هدف اختصاصی

 نصب و راه اندازی سیستم دیجیتال در واحد تصویربرداری شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 لوگشناسایی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت تصاویر آنا 1
مسئول فنی/مسئول 

 واحد تصویربرداری
 - ارتقاء کیفیت تصاویر 32/32/1031 25/31/1031

√ 
√           

 شناسایی مزایای ارتقاء سیستم از آنالوگ به دیجیتال 2
مسئول فنی/مسئول 

 واحد تصویربرداری
15/32/1031 03/32/1031 

اهمیت تبدیل 

 دستگاهها
- 

 
√           

 یته تجهیزات پزشکیطرح موضوع در کم 0

مسئول واحد 

تجهیزات و 

 تصویربرداری

32/30/1031 32/30/1031 

هماهنگی مسئوالن 

ذیربط جهت ارتقاء 

 سیستم

- 

 

  √         

 تصویب موضوع در کمیته تجهیزات پزشکی 0

مسئول واحد 

تجهیزات و 

 تصویربرداری

32/30/1031 32/30/1031 
قرارگیری طرح در 

 سیستم خرید
- 

 

  √         

شروع شش  تجهیزات دانشگاه تهیه کل دستگاه دیجیتال / قطعات مورد نیاز برای ارتقاء 

 ماهه دوم سال
 تا پایان سال

کاهش هزینه 

 سازمان

میلیارد  0تا 2

با توجه به نوع 

سیستم و 

 
           



 دستگاه

 نصب و راه اندازی در واحد تصویربرداری 

مسئول واحد 

تجهیزات و 

 تصویربرداری

 یک ماه بعد از زمان خرید 
افزایش کیفیت 

 تصاویر

 03تا  23

 میلیون

 

           

د 
ایی

و ت
ه 

هی
ت

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 فریبا جودت  مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 مسئول تجهیزات پزشکی  نکوفر مهندس بهنام

 تصویربرداریشکراله جنگجو  مسئول 

 مریم صمصامی  کارشناس رادیولوژی

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :  شکراله جنگجو  مسئول تصویربرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   نصب و راه اندازی سیستم دیجیتال در واحد تصویربرداریعنوان برنامه : 

 هده / مصاحبه / بررسی مستنداتمشاروش پایش :  ش. جنگجو :        مسئول پایش  ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

        - 4/5 4/4 0/0 0/2 تاریخ پایش

       - - %033 - %033 %033 درصد تحقق

     %033 %033 سه ماهه

 

 

 میزان هدف ان جاریمیز شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

       نصب و راه اندازی سیستم دیجیتال در واحد تصویربرداری

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 √  √ √  

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 زشی درمانی شهید مطهری ارومیهمرکز آمو

  AP-27کد :   0410بهداشت حرفه ای سال   واحد/ بخش برنامه عملیاتی

   سنجش عوامل زیان آور محیط کار عنوان برنامه :

 هدف کالن

 G1 :حفظ و ارتقای ایمنی بیمار
: ارتقای مستمر کیفیت خدمات بر مبنای استانداردهای اعتباربخشی  G2 

 G6:  مت در حیطه بیمارسالقاء پیشگیری و ارت

 G7:   مت در حیطه کارکنانسالپیشگیری و ارتقاء 

 G8: افزایش رضایتمندی ذینفعان )کارکنان/فراگیران/بیماران/همراهان و سایر ذینفعان(
بیمارستان  خصصی و فوق تخصصیتبخش های  و تجهیزاتی فضای فیزیکی منابع انسانی،  ارتقا و بهبود استاندارد:  G15 

 استراتژی
 استقرار استانداردهای ایمنی بیمار،کارکنان و بهبود مستمر کیفیت خدمات .1

 استقرار الزامات نظام بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت .2

 1031سال در سه ماهه چهارم کنترل عوامل زیان آور باالتر از حد مراقبت )بر اساس نتایج اندازه گیری( به میزان ... درصد  هدف اختصاصی
 درصد کنترل عوامل زیان آور  شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 
 شناسایی جهت  بیمارستان مختلف های بخش از بازدید

گازها و -استرس حرارتی-روشنایی-آور)صدا زیان عوامل

 بخارات و...(

 بهداشت مسئول

 ای حرفه
15/13/1031 03/13/1031 

  
 

          

2 
 اندازه انجام به نیاز که  کانهاییتعیین و مشخص نمودن م

 دارند گیری

 بهداشت مسئول

 ای حرفه
15/13/1031 03/13/1031 

  
 

          

0 

 مجوزجهت دریافت  فنی حفاظت کمیته طرح در جلسه

 قالب در کار محیط ورآ زیان عوامل گیری اندازه انجام

 کمیته اعضاء از مصوبات

 بهداشت مسئول

 ای حرفه
              بهمن ماه بهمن ماه



4 

 جهت بهداشتی معاونت با الزم های هماهنگی دریافت

 زیان عوامل گیری اندازه انجام جهت معتبر مراکز معرفی

 آور

 بهداشت مسئول

 ای حرفه
              بهمن ماه بهمن ماه

5 
 عوامل گیری اندازه جهت  مجاز های شرکت با هنگیهما

 آور زیان

 بهداشت مسئول

 ای حرفه
              بهمن ماه بهمن ماه

6 
اندازه گیری عوامل زیان آور و نظارت بر فرآیند اندازه گیری 

 تا تحویل نتایج

 بهداشت مسئول

 ای حرفه
 بهمن ماه بهمن ماه

 هفتاد میلیون 

 ریا ل

 ریا ل 73333333

            

7 
بررسی نتایج اندازه گیری و ارزیابی آن ها از نظر میزان 

 مطابقت با استانداردهای موجود

 بهداشت مسئول

 ای حرفه
              اسفند ماه اسفند ماه

8 
طرح عوامل زیان آور باالتر از حد مراقبت در کمیته 

حفاظت فنی و بهداشت کار و اولویت بندی جهت کنترل 

 آن ها

 بهداشت ئولمس

 ای حرفه
              اسفند ماه اسفند ماه

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تاییدکنندگان تهیه کنندگان

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :  مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت کارشناس بهداشت حرفه ای –فاطمه عباس پور 
 

 

 

 

 

 

 



 سنجش عوامل زیان آور محیط کارعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  ف .عباس پورمسئول پایش :  ماهیانهدوره پایش : 

 درصد تحقق فعالیت ها )ستون شرح فعالیت(

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

             خ پایشتاری

             درصد تحقق

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه

 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
سه ماهه 

 چهارم

   - -   درصد کنترل عوامل زیان آور

 ابعاد کیفی شاخص
 تدسترسی عادالنه به خدما رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

  √ √  

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

   AP-28کد :  0410مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

 راه اندازی لینک جوابدهی آزمایشگاه عنوان برنامه :

 هدف کالن

 G1:حفظ و ارتقای ایمنی بیمار 

 G2 : ارتقای مستمر کیفیت خدمات بر مبنای استانداردهای اعتباربخشی

بیمارستان  خصصی و فوق تخصصیتبخش های  و تجهیزاتی فضای فیزیکی منابع انسانی،  ارتقا و بهبود استاندارد:  G15 

 استراتژی
  بکارگیری بهینه منابع مالی، انسانی تجهیزاتی فیزیکی و اطالعاتی بیمارستان

 اطالعات یفناور از استفاده با ستمیس ارتقاء و توسعه 

 1041به سیستم اطالعات بیمارستانی تا پایان سال  لینک تمام دستگاههای آنالیز موجود هدف اختصاصی

 HISدرصد دستگاههای لینک شده به  شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 
هماهنگی با مسئولین بیمارستان و شرکت مربوطه جهت 

 دازی لینکنصب و راه ان
       41/40/1041 41/40/1041 مسئول آزمایشگاه 

√ 
      

 برآورد هزینه جهت راه اندازی لینک 2
 IT 41/40/1041 41/40/1041مسئول –مسئول امور مالی 

میلیون  533

 ریال 
     

√ 
      

 41/45/1041 41/40/1041 مسئول امور مالی  تامین اعتبار جهت خرید لینک 3
 

     √ √      

0 
نصب و راه اندازی لینک مناسب با تجهیزات موجود در 

 آزمایشگاه

  IT 41/45/1041 22/12/1041مسئول 
      √ 

√ √    

    √ √         IT 17/48/1041 22/12/1041مسئول  آموزش پرسنل برای کار با لینک جوابدهی بصورت صحیح 7

تهیه و 
 تایید 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان ل دفتر اعتبار بخشیتایید کننده : مسئو تهیه کنندگان

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :  مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر جوانمرد مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر جوانمرد



 مسئول دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت مسئول آزمایشگاه -مریم تعاون

 

 ک جوابدهی آزمایشگاهراه اندازی لینعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر جوانمرد مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

    0/03 0/9 0/8 0/7 0/6 0/5 0/4 0/0 0/2 تاریخ پایش

 درصد تحقق
- - - - - 033% 033% 033% 033%    

 033% 033%  

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 - - HIS 3 033%درصد دستگاههای لینک شده به 

 13ز دستگاه ا 0

 دستگاه

03% 

 

 ابعاد کیفی شاخص
 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی

 √ √ √  

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 -AP  29 کد : 0410سال   .................   واحد/ بخش/ بهبود برنامه عملیاتی

 به شرط تامین اعتبار 0410اجرا در سال  فرسوده آشپزخانه بیمارستان و تامین تجهیزات و ملزومات استاندارد مورد نیاز بازسازی بافت عنوان برنامه :

 بیمارستان خصصی و فوق تخصصیتبخش های  و تجهیزاتی فضای فیزیکی منابع انسانی،  ارتقا و بهبود استاندارد: G15 هدف کالن

 و بهبود کیفی خدماتایمنی بیمار مه ها و فعالیتهای بیمارستان در جهت استقرار استانداردهای نوین )اعتبار بخشی( و ارتقاء متمرکز نمودن برنا -Wo1 استراتژی

 1031% استانداردهای ساختمانی در آشپزخانه تا پایان سال 133تحقق  هدف اختصاصی

 درصد تحقق استانداردهای ساختمانی در آشپزخانه شاخص هدف

ف
دی

ر
 

 بودجه نتیجه مورد انتظار تاریخ پایان تاریخ شروع مجری الیت هاشرح فع
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

1 
برگزاری جلسه هماهنگی و ارائه راهکار بین معاونتهای 

 مربوطه و بیمارستان
معاونت بهداشت 

     دانشگاه
 

           

     دفتر فنی دانشگاه و لیست تجهیزاتطراحی نقشه استاندارد آشپزخانه  2
            

                 دفتر فنی دانشگاه ارسال نقشه و ملزومات به معاونت توسعه 0

 برآورد هزینه مورد نیاز 0
معاونت توسعه 

                 دانشگاه

5 
برگزاری مناقصه و فراخوان جهت تعیین پیمانکار و غقد 

 قرارداد
ه معاونت توسع

     دانشگاه
         

   

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان گانتایید کنند تهیه کنندگان

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :   

 

 



 بازسازی بافت فرسوده آشپزخانه بیمارستان و تامین تجهیزات و ملزومات استاندارد مورد نیازعنوان برنامه :   

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مهندس رسول رضایی مسئول پایش : ماهیانهایش : دوره پ

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

             تاریخ پایش

             درصد تحقق

       سه ماهه

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

       درصد تحقق استانداردهای ساختمانی در آشپزخانه

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

    √ √ 

 

 

 

 



 

 

 لشافیهوا

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

  0410سال   بخش/ واحد آموزش برنامه عملیاتی
   AP-30کد : 

 علمی هیئت اعضای کیفی و کمی های شاخص ارتقای عنوان برنامه :

 ارتقای مستمر سطح آموزش و توسعه مطالعات آموزش پزشکی هدف کالن

 بیمارستان خدمات کیفی ارتقاء جهت در آموزشی بیمارستانهای استانداردهای جرایا و استقرار راستای در تالش استراتژی

  1041تا پایان سال % 27به  % 83از علمی  هیئت اعضای کیفی و کمی های سطح شاخص ارتقای هدف اختصاصی

 علمی هیئت اعضای کیفی و کمی های شاخص میزان ارتقای شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان شروع تاریخ مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 علمی در بیمارستان هیأت آموزشی اعضاء ریزی برنامه 0
روسای  /معاون آموزشی
 بخشها

    *   *   *    مستمر فصلی

  مستمر سال طول در آموزش کارشناس علمی اعضاء هیأت غیاب و حضور 2
* * * * * * * * *    

 بیمارستان در هیات علمی اعضاء شیفت درمانی برنامه تدوین 0
روسای  /معاون آموزشی

  مستمر ماه هر آخر هفته بخشها
* * * * * * * * *    

4 
 فعالیت بر هیأت علمی اعضاء نحوه نظارت دستورالعمل تدوین

 فراگیران
کمیته  درآموزشی  معاون

 آموزش
 اول هفته

 خردادماه

 دوم هفته
 خردادماه

   *          

 هیأت علمی اعضاء داخلی تشویق نامه آئین ابالغ 5
کمیته  درآموزشی  معاون

 1041مرداد  آموزش
مرداد 

1031 
     *        

6 
 رفاهی و امکانات آموزشی از علمی اعضاء هیأت سنجی رضایت

 

آموزشی/  معاون
 آموزش کارشناس

 
    *   *   *    مستمر فصلی

    * * * * * * * * *  مستمر آموزشی معاون علمی هیأت به اعضاء مداوم آموزش برنامه های و کارگاهها اعالم 7



    * * * * * * * * *  مستمر آموزشی معاون علمی هیئت اعضاء آموزشی برنامه ریزی مأموریت های 8

 هیأت علمی اعضاء به طبابت بالینی راهنماهای ابالغ 9
 آموزشی معاون

 
  مستمر

* * * * * * * * *    

تهیه و تایید 
 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی تهیه کنندگان 

 معاون آموزشی و پژوهشی -دکتر امیر نسیم فر

 مسئول آموزش -محمدحسین بیگ زاده

 کارشناس آموزش -اکرم پورشایگان

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :  شی و پژوهشیمعاون آموز -دکتر امیر نسیم فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علمی هیئت اعضای کیفی و کمی های شاخص ارتقایعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  اکرم پورشایگان مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت وردینفر ماه

 0/30 0/02 0/00 0/03 0/9 0/8 0/7 0/6 0/5 0/4 0/0 0/2 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم ولسه ماهه ا

  %95 %80 علمی هیئت اعضای کیفی و کمی های شاخص میزان ارتقای

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

  0410سال   زشبخش/ واحد آمو برنامه عملیاتی
  AP-31کد : 

 تدوین برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی بیمارستان عنوان برنامه :

 ارتقای مستمر سطح آموزش و توسعه مطالعات آموزش پزشکی هدف کالن

 بیمارستان ماتخد کیفی ارتقاء جهت در آموزشی بیمارستانهای استانداردهای اجرای و استقرار راستای در تالش استراتژی

 1041جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی بیمارستان تا پایان سال % برنامه 144اجرای  هدف اختصاصی

 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی اجرایدرصد  شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

   23/2/1031 1/2/1031  آموزشی معاونت علمی هیئت اعضای سطح در آموزشی سنجی نیاز 0
* 

          

   *   *   *    مستمر فصلی  آموزشی معاونت فراگیران سطح در آموزشی سنجی نیاز 2
 

   *   *   *    مرمست فصلی  آموزشی معاونت آموزشی تسهیالت و تکنولوژی خصوص در سنجی نیاز 0
 

   *   *   *    مستمر فصلی  آموزشی معاونت آموزشی های برنامه تدوین و طراحی 4
 

  آموزشی های برنامه اجرای 5

 و آموزشی معاونت

 و ها مدیران گروه

 ها روسای بخش

  مستمر در طول سال

* * * * * * * * *    

 ها برنامه اثربخشی پایش و ارزشیابی 6

 و زشیآمو معاونت

 و ها مدیران گروه

 ها روسای بخش

    مستمر فصلی

* 

  

* 

  

* 

  

 



   *   *   *    مستمر فصلی  آموزشی معاونت بازخورد نتایج به اعضای هیات علمی و فراگیران 7
 

تهیه و تایید 
 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی تهیه کنندگان 

 معاون آموزشی و پژوهشی -کتر امیر نسیم فرد

 مسئول آموزش -محمدحسین بیگ زاده

 کارشناس آموزش -اکرم پورشایگان

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :  معاون آموزشی و پژوهشی -دکتر امیر نسیم فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارستانتدوین برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی بیمعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  اکرم پورشایگان مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 0/30 0/02 0/00 0/03 0/9 0/8 0/7 0/6 0/5 0/4 0/0 0/2 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

  %033 %033 %033 - - برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشیدرصد اجرای 

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 

 

 

 

  

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

  0411سال   بخش/ واحد آموزش برنامه عملیاتی
   AP-32کد : 

 ارتقاء اثربخشی آموزشی فراگیران عنوان برنامه :

 سطح آموزش و توسعه مطالعات آموزش پزشکی ارتقای مستمر هدف کالن

 استراتژی
 لیدر یک پروسه تعام و فراگیران در زمینه مباحث مربوط به ایمنی، بهبود کیفیت و رعایت حقوق بیمار و اهتمام جدی به پاسخگویی به انتظارات کارکنان و فراگیران آموزش و توانمند سازی کارکنان

 بیمارستان خدمات کیفی ارتقاء جهت در آموزشی بیمارستانهای استانداردهای اجرای و استقرار راستای در تالش

 (1044)نتایج گزارش ارزشیابی درونی گروه کودکان     1041% تا پایان سال 87% به 58/52ارتقاء اثربخشی آموزشی فراگیران از  هدف اختصاصی

 درصد اثربخشی آموزشی فراگیران شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

 بخشی های بین کنفرانس ماهیانه تقویم تدوین 0
 

معاون  و کارشناس
 آموزشی

    مستمر فصلی
* 

  
* 

  
* 

  
 

   *   *   *    مستمر فصلی آموزشی معاون عمومی های کنفرانس فصلی تدوین تقویم 2
 

  مستمر مستمر بخشها روسای در فرم مربوطه Log book بالینی با آموزش های فعالیت ثبت 0
* * * * * * * * *    

    * * * * * * * * *  مستمر روزانه روسای بخش ها ... و مورنینگ آموزش در  4

    * * * * * * * * *  مرمست روزانه بخشها روسای بالینی های در بخش بیماربه  آموزش دستورالعمل اجرای 5

    * * * * * * * *   سال طول در بخشها روسای بیمارستانها با سایر مشترک های کنفرانس برگزاری 6

0 
 هیات علمی حضور با درمانگاه در فراگیران آموزش

 
  مستمر روزانه آموزشی معاون

* * * * * * * * *    



7 
  دانشجویی های کنفرانس برگزاری

 
   سال طول مستمر در موزشیآ معاون

* * * * * * * *    

8 
 هیات علمی حضور با عمل اتاق در فراگیران آموزش

 
   سال طول مستمر در آموزشی معاون

* * * * * * * *    

    * * * * * * * *   سال طول مستمر در آموزشی معاون پایش آموزش های ارائه شده)برنامه( 9

تهیه و تایید 
 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی انتهیه کنندگ 

 معاون آموزشی و پژوهشی -دکتر امیر نسیم فر

 مسئول آموزش -محمدحسین بیگ زاده

 کارشناس آموزش -اکرم پورشایگان

 ردکتر جعفر کیاست فریاست بیمارستان :  معاون آموزشی و پژوهشی -دکتر امیر نسیم فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارتقاء اثربخشی آموزشی فراگیرانعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  اکرم پورشایگان مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 سفندا بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 0/30 0/02 0/00 0/03 0/9 0/8 0/7 0/6 0/5 0/4 0/0 0/2 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

 در دست اقدام %85 %78/79 ی فراگیراندرصد اثربخشی آموزش

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

  0410سال   بخش/ واحد آموزش برنامه عملیاتی
   AP-33کد : 

 ژوهشی بیمارستانارتقاء سطح شاخص های پ عنوان برنامه :

 بهبود و توسعه تحقیقات بالینی هدف کالن

 ت علمی بیمارستانأارکنان به انجام پژوهشهای بالینی کاربردی در مشارکت و تعامل با اعضاء هیک و دانشجویان ترغیب و و بالینی آموزشهای ارائه ترویج استراتژی

  1041مورد تا پایان سال  84حداقل به  1044مورد در سال  74ارتقاء فعالیت های پژوهشی بیمارستان از  هدف اختصاصی

 انجام شده اعضای هیات علمی و فراگیران پژوهشی های فعالیت تعداد شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

            *  ماه فروردین ماه فروردین پژوهشی معاون برنامه استراتژیک در پژوهشی تعیین اهداف 0

          *    03/0/1031 34/3/1041 ریاست انتخاب و انتصاب معاون پژوهشی بیمارستان 

 34/5/1041 1/0/1041 پژوهشی معاون /ریاست راه اندازی مرکز توسعه تحقیقات بالینی 2
             

 توسعه واحد مسئول به عنوان بیمارستان پژوهش معاون ابالغ 0
 بالینی تحقیقات

      *        1/7/1041 1/5/1041 ریاست

              1/5/1041 1/5/1041 پژوهشی معاون تحقیقات بالینی مرکز وظایف شرح ابالغ 4

      *        1/7/1041 1/5/1041 پژوهشی ریاست / معاون وظایف شرح کارشناس پژوهش و ابالغ انتخاب و انتصاب 5

      *        03/7/1041 7/5/1041 پژوهشی معاون پژوهش انجام برای اولویت بندی مشکالت با لیست تهیه 6

              03/1/1041 1/8/1041 ریاست پژوهشی بیمارستان امور در مشارکت برای اپیدمیولوژیست باقرارداد  7

8 
 پژوهشی های اربردی برای فعالیتپیشنهاد/ انتخاب موضوعات ک

  دانشجویان گروهی

 /مدیران آموزشی معاونت

و روسای  ها گروه
  طول سال در

* * * * * * * * *    



 بخش ها
9 

 انجام برای هدایت دانشجویان برای علمی هیات اعضای تشویق

 پژوهشی های فعالیت
  طول سال در آموزشی معاونت

* * * * * * * * *    

    * * * * * * * * *  طول سال در پژوهشی ریاست / معاون چاپ گزارش طرح های تحقیقاتی کاربردی تسهیل 03

تهیه و تایید 
 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی تهیه کنندگان 

 معاون آموزشی و پژوهشی -دکتر امیر نسیم فر

 ول آموزشمسئ -محمدحسین بیگ زاده

 کارشناس آموزش -اکرم پورشایگان

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :  معاون آموزشی و پژوهشی -دکتر امیر نسیم فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارتقاء سطح شاخص های پژوهشی بیمارستانعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 0/30 0/02 0/00 0/03 0/9 0/8 0/7 0/6 0/5 0/4 0/0 0/2 تاریخ پایش

    %033 %033 %75 %033 %033 %83 %033 %033 %033 درصد تحقق

 

 

 میزان هدف ریمیزان جا شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

  03 03 03 83قل 0حد 53 انجام شده اعضای هیات علمی و فراگیران پژوهشی های فعالیت تعداد

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 

 

 

 

 

 



 

 

 شافیهوال

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 AP-34 کد: 0410سال   بخش/ واحد آموزش برنامه عملیاتی

 بیمارستان در فراگیران و علمی هیات اعضاء شده منتشر مقاالت تعداد ارتقاء عنوان برنامه :

 بهبود و توسعه تحقیقات بالینی هدف کالن

 ت علمی بیمارستانأارکنان به انجام پژوهشهای بالینی کاربردی در مشارکت و تعامل با اعضاء هیک و دانشجویان ترغیب و و یبالین آموزشهای ارائه ترویج استراتژی

 هدف اختصاصی
 1041تا پایان سال  مورد  84حداقل به   1044مورد در سال  74بیمارستان از    شده منتشر مقاالت تعدادارتقاء 

 شاخص هدف
 شده منتشر مقاالت تعداد

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

              34/5/1041 1/0/1041 ریاست/ معاون پژوهشی راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی 1

2 
ندی انتخاب اولویت های پژوهشی بر اساس شناسایی و اولویت ب

 شناسایی بیمارستان
      *        03/7/1041 7/5/1041 پژوهشی معاون

0 
انتخاب طرح های تحقیقاتی بر اساس اولویت های پژوهشی 

 تعیین شده
      *        03/7/1041 7/5/1041 معاون پژوهشی

0 
ق در پژوهش التصویب طرح های تحقیقاتی در کمیته اخ

 علوم پزشکی گاهدانش
     *         14/8/1041 1/8/1041 شیمعاون پژوه

5 
مرتبط با طرح های تحقیقاتی  اطالع رسانی به اعضای هیات علمی

 در بیمارستان
     *         11/8/1041 14/8/1041 معاون پژوهشی

6 

برای انجام طرح های الزم فراهم کردن زیرساخت های 

ثبت  تحقیقاتی با توجه به نوع طرح تحقیقاتی در بیمارستان

 ت علمی معتبرالت در مجمقاال

  مستمر در طول سال ریاست/ معاون پژوهشی

* * * * * * * * *    

7 
ستفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی برای افزایش کیفیت ا

 خدمات ارائه شده در بیمارستان
ریاست/ معاون آموزشی 

 و پژوهشی
  مستمر در طول سال

* * * * * * * * *    



1 

فراگیران و پرسنل در  یت اعضای هیات علمی،شویق و حمات

ت موجود و الجهت اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با مشک

 قابل رویت در بیمارستان

ریاست/ معاون آموزشی 
 و پژوهشی

  مستمر در طول سال

* * * * * * * * *   

 

1 
ت منتشر شده اعضای هیات علمی در واحد ارائه نتایج مقاال

 توسعه تحقیقات بالینی
ریاست/ معاون آموزشی 

 و پژوهشی
  مستمر در طول سال

* * * * * * * * *    

 ت برتر و ارائه امتیازات پژوهشی به افراد برترتشویق مقاال 13
ریاست/ معاون آموزشی 

 و پژوهشی
  مستمر در طول سال

* * * * * * * * *    

تهیه و تایید 
 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان بخشی تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار تهیه کنندگان 

 معاون آموزشی و پژوهشی -دکتر امیر نسیم فر

 مسئول آموزش -محمدحسین بیگ زاده

 کارشناس آموزش -اکرم پورشایگان

 دکتر جعفر کیاست فرریاست بیمارستان :  معاون آموزشی و پژوهشی -دکتر امیر نسیم فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بیمارستان در فراگیران و علمی هیات اعضاء شده منتشر مقاالت تعداد ارتقاءعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 0/30 0/02 0/00 0/03 0/9 0/8 0/7 0/6 0/5 0/4 0/0 0/2 یخ پایشتار

    %033 %033 %70/85 %80 %80 %80 %033 %033 %033 درصد تحقق

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

    شده منتشر مقاالت تعداد

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی بعاد کیفی شاخصا

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

  0410سال   واحد/بخش آموزش برنامه عملیاتی
  AP-35کد : 

 علمی و فراگیران هیات اعضای رضایتمندی افزایش عنوان برنامه :

 علمی و فراگیران هیات اعضای رضایتمندی شافزای هدف کالن

 استراتژی
So1 – بیمارستان خدمات کیفی ارتقاء جهت در آموزشی بیمارستانهای استانداردهای اجرای و استقرار راستای در تالش  

So3- و تصمیم گیری بیمارستانت علمی در نظام تصمیم سازی أایجاد سازو کارهای مناسب جهت مشارکت دادن هرچه بیشتر کارکنان و اعضاء هی 

 1031سال درصد تا پایان  %77به  %22/70اعضای هیات علمی و فراگیران ازافزایش میزان رضایتمندی  هدف اختصاصی

 علمی و فراگیران هیات اعضای درصد رضایتمندی شاخص هدف

 بودجه تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
 جدول پیشرفت زمانی

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 

          * *   14/3/1041 24/2/1041 مرکز ریاست و مدیریت  و پاویون های دانشجویی وضعیت رختکن هابهسازی  0

              34/14/1041 1/14/1041 مرکز ریاست و مدیریت بهسازی و تجهیز فضاهای آموزشی 2

 IT 1/1/1041مسئول  و ریاست ی و پژوهشیآموزش امور پرسرعت برای اختصاص اینترنت 0
مستمر در 

 طول سال
 

* * * * * * * * *    

بستری/ سرپایی و  های در بخش مناسب آموزشی تجهیزات تأمین 4
 اورژانس

 1/1/1041 آموزشی /معاون ریاست
مستمر در 

 طول سال
 

* * * * * * * * *    

 مجالت معتبر و مرجع کتب تهیه 5
زشی/ آمو /معاون ریاست

 کتابخانه مسئول
1/1/1041 

مستمر در 

 طول سال
 

* * * * * * * * *    

  گروهی آموزشی و پژوهشی های تشویق و حمایت از  فعالیت 6
 و آموزشی معاون

 گروه مدیران
 *  سال در طول مستمر

* * * * * * * *    

 معاون و ریاست کمیته های بیمارستانی در علمی هیات اعضای عضویت 7

 *  سال در طول مستمر مرکز شیآموز
* * * * * * * *    



تشویق و حمایت از  اعضای هیات علمی برای هدایت و مشارکت در  8
  های آموزشی و پژوهشی فعالیت

 آموزشی / معاون ریاست
 و

 گروه مدیران

  سال در طول مستمر
* * * * * * * * *    

تهیه و تایید 
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان دفتر اعتبار بخشی تایید کننده : مسئول تهیه کنندگان

 مدیریت مرکز -معراج جلیلی

 معاون آموزشی -امیر نسیم فر

 مسئول آموزش -محمدحسن بیگ زاده

 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر

 مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی -فریبا جودت
 فردکتر جعفر کیاست ریاست بیمارستان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علمی و فراگیران هیات اعضای رضایتمندی افزایشعنوان برنامه : 

 مشاهده / مصاحبه / بررسی مستنداتروش پایش :  مسئول پایش : ماهیانهدوره پایش : 

 )ستون شرح فعالیت( درصد تحقق فعالیت ها

 سفندا بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 0/30 0/02 0/00 0/03 0/9 0/8 0/7 0/6 0/5 0/4 0/0 0/2 تاریخ پایش

    %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 %033 درصد تحقق

 

 

 میزان هدف میزان جاری شاخص برنامه
 نتیجه ارزیابی شاخص

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

     %77 %22/74 علمی و فراگیران هیات ایاعض درصد رضایتمندی

 دسترسی عادالنه به خدمات رضایتمندی ایمنی کارایی اثربخشی ابعاد کیفی شاخص

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جدول هزینه های برنامه عملیاتی

 ارتقاء فرآیند گزارش نویسی پرستاری

 ماه 02یک بسته کاغذ *  تکمیل چک لیست گزارش نویسی

 ویسیتحلیل چک لیست گزارش ن
 02*7ریال*ساعت011111

 ماه

 % تا  94% به  89ارتقاء اثربخشی آموزش یه بیمار از  

 0410پایان سال 

 ریال3111111 تشکیل جلسات تیمی با کارگروه آموزشی

 اجرای برنامه آموزش به بیمار در بخشها

 ریال  61111111

 بابت پمفلت آموزشی 

 جهت هر بیمار

 01111111ریال مارپایش اثر بخشی آموزش به بی

 % 6/57از   دست در بخش های ویژه  رعایت بهداشت  ارتقاء 

 0410 سال  پایان تا  % 62به   
 ریال 811111111 تامین و توزیع امکانات بهداشت دست

 م ریال 4111 نیازسنجی  از وسایل حفاظت فردی مورد نیاز رعایت استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان بالینی ء ارتقا

 % کارکنان تا 51تشکیل پرونده سالمت جهت حداقل 

  0410پایان سال

 ریال41111111 تشکیل پرونده سالمت

 ریال 31111111 توزیع صبحانه سالم

 م ریال65  ارتقاء سالمت بیماران و مراجعین

 م ت 011 - 0410اکسیژن رسانی سانترال به اتاق عمل اطفال تا پایان سال 

 ریال811111111 برگزاری استعالم خرید آتلت از طریق سایت تدارکات  0410و رفع نشتی آتلت ها تا پایان سه ماهه دوم  NICU های قدیمی  تعویض کنسول

 0410% تجهیزات لیبل قرمز و بازگشت به چرخه استفاده تا پایان سال 011اصالح 
 یالمیلیون ر601 انجام آزمون کنترل کیفی برای تمامی تجهیزات پزشکی

 م ریال 231 ارسال به شرکت های مربوطه جهت تعمیر

 ریال 011111111تخصیص و آماده سازی فضای متمرکز برای دپوی کپسول  انبارش و انتقال ایمن کپسول های گازهای طبی تا پایان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های گازهای طبی 0410تیر ماه سال  

 در بخش های بالینی و اتاق عمل به تفکیک 

 ریال 51111111 ندارد حمل کپسول اکسیژنتهیه ترالی استا

 ارتقاء سیستم تصویربرداری آنالوگ به دیجیتال تا 

 0410پایان سال 

 تهیه کل دستگاه دیجیتال / قطعات مورد نیاز برای ارتقاء
میلیارد با توجه به نوع  3تا 2

 سیستم و دستگاه

 میلیون 31تا  21 نصب و راه اندازی در واحد تصویربرداری

   ش عوامل زیان آور محیط کارسنج
اندازه گیری عوامل زیان آور و نظارت بر فرآیند اندازه گیری 

 تا تحویل نتایج
 ریا ل 71111111

 میلیون ریال 511 برآورد هزینه جهت راه اندازی لینک راه اندازی لینک جوابدهی آزمایشگاه

 میلیارد ریال 6  پسماند 

 ریال 06757911111  جمع 


