
 

 

  

 عملیاتی برنامه

 

 ها و واحدهای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهریبخش

 9911سال 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: دفتر اعتباربخشی و بهبود کیفیت با همکاری مسئولین واحدهای مربوطه

 

1-Action Planning   

 

 

AP
1 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-1کد: 

 9شماره صفحه:  (2-1-1 –( و )سنجه الف 1-1-1-)سنجه الفبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 ، آموزشی، پژوهشی و عملکردی  منطبق با نظام اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کشور ارتقاء استانداردهای فیزیکی، تجهیزاتی هدف کالن

 های اول تا نهماولویت استراتژی

 99در سال باز بینی سیاستهای اصلی بیمارستان و تالش در راستای نهادینه کردن آنها در فعالیتهای جاری بیمارستان  هدف اختصاصی

 .از ذینفعان از سیاستهای اصلی مرتبط با حوزه خود در بیمارستان مطلع بوده و نسبت به آنها همراهی داشته باشند  %05حداقل  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 11/1 11/1 ریاست/ دفتر بهبود عالقه(  –با روش علمی )ماتریس قدرت شناسایی و تحلیل ذینفعان  1
شناسایی ذینفعان و استخراج نیازها و 

 آنهاانتظارات 
 مستندات -

 مستندات - بارزبینی سیاستهای اصلی بیمارستان 11/1 11/1 ریاست/ دفتر بهبود بازبینی سیاستهای اصلی و اعمال اصالحات الزم مطابق با استانداردهای جدید 2

 صورتجلسه - تصویب سیاستها همان روز 11/1 تیم مدیریت اجرایی طرح و تصویب در جلسه تیم مدیریت اجرایی 3

 مستندات - ابالغ سیاستها به ذینفعان همان روز 31/1 ریاست/ دفتر بهبود ابالغ سیاستهای جدید به ذینفعان به طریق مقتضی 4

 با سیاستهای اصلی بیمارستانارزیابی میزان همراهی ذینفعان  5

ریاست/ دفتر بهبود/ 
دفتر پرستاری/ مدیر 

 امور مالی 

 مستمر 1/2
بازخورد سیاستها  به  پیام وانتقال 

 ذینفعان و مدیریت 
- 

 مصاحبه با ذینفعان
 )نظرسنجی(

 مستندات - میزان استقرار سیاستها  مستمر 1/5 دفتر بهبود تحلیل نتایج ارزیابی و اعمال مداخالت الزم در برنامه های آتی  1

 مستمر 3/1 دفتر بهبود تیم رهبری و مدیریت ارائه گزارش در جلسات کمیته پایش و سنجش و 1
بر اساس نتایج برای آینده تصمیم 

 گیری شود
 مستندات -

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 نهایی : ریاست بیمارستانتایید کننده  تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 

 



 

 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-2کد: 

 2شماره صفحه:  ( 1-4-1-)سنجه الف ( و 3-2-1-برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت )سنجه الف

 استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و فرآیندها  هدف کالن

 WO2 ،WO1 استراتژی

 99در سال  تعهد و پاسخگویی مسئولین واحدها نسبت به وظایف محوله هدف اختصاصی

 ارزیابی میزان تعهد و پاسخگویی مسئولین واحدها نسبت به وظایف محوله حداقل شش ماه یکبار  هدفشاخص 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

 منابع

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
برگزاری جلسات/ نظرسنجی از همکاران واحد/ بخش در خصوص مشکالت موجود 

 ی( جخار –)داخلی 
 صورتجلسه - اصالح استخراج موارد نیازمند 15/3 1/2 مسئولین واحدها

 چک لیست - اولویت بندی مشکالت 11/3 2/2 مسئولین واحدها شناسایی و اولویت بندی مشکالت  2

 صورتجلسه - اخذ تأییدیه تیم مدیریتی 21/3 1/2  مسئولین واحدها ها / جلسات بیمارستانیکمیتهمطرح نمودن مشکالت در  3

 ها / جلسات بیمارستانیکار و تصویب در کمیتهاخذ راه 4
تیم رهبری و مدیریت/ دفتر 

 بهبود
 صورتجلسه - کاراخذ راه 21/3 1/2

 اهدهمش - برطرف شدن مشکل  مستمر 13/2 مسئولین واحدها اجرای اقدامات الزم  5

 اهده مستنداتمش - نتایج تحلیل شده مستمر 11/3 دفتر بهبود پایش و تحلیل نتایج 1

 اهده مستنداتمش - ارائه گزارش مستمر 2/4 دفتر بهبود ها / جلسات بیمارستانیکمیتهارائه گزارش اثربخشی در  1

 اهده مستنداتمش - ارائه بازخود مستمر 1/4 دفتر بهبود ارائه بازخود به همکاران 1

 چک لیست - ارزیابی مستمر 1/1 دفتر بهبود  تعهد و پاسخگویی مسئولیننظرسنجی از همکاران در خصوص  1

 صورتجلسه - ارائه گزارش مستمر 5/1 دفتر بهبود ارائه گزارش نظرسنجی ها در کمیته پایش و سنجش و تیم رهبری و مدیریت 11

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-3کد: 

 9شماره صفحه:  (1-3-1الف  )برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت سنجه

 منطبق با نظام اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کشور  ، آموزشی، پژوهشی و عملکردیزاتی، تجهیارتقاء استانداردهای فیزیکی هدف کالن

 WO2 - ST2 - ST1 استراتژی

 99در سال بررسی و بازبینی مجدد برنامه استراتژیک بیمارستان  هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 یکی برنامه استراتژیکنوبه فایل الکتر میزان دسترسی ذینفعان .1

 برنامه استراتژیک ذینفعان در خصوص مفاد میزان آگاهی .2

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 بررسی محیط درونی و بیرونی بیمارستان  1
دفتر بهبود/ تیم رهبری و 

 مدیریت
11/1 11/1 

فرصتها، تهدیدات،  شناسایی
 نقاط قوت و ضعف

 مستندات و  بررسی میدانی -

 مستندات - بندی نیازهااولویت 11/1 11/1 ״ تحلیل نیازها و انتظارات ذینفعان 2

 مستندات - روز رسانی استراتژیهابه 11/1 11/1 ״ (15-11برنامه پنج ساله )اعمال تغییرات الزم در استراتژیهای  3

 مستندات - برنامه شدننهایی  31/1 11/1 ״ نهایی نمودن تغییرات الزم در متن برنامه استراتژیک  4

 برنامهابالغ  4/2 4/2 ریاست ابالغ نسخه الکترونیکی برنامه به تمامی واحدها 5

- 

 مستندات

1 
در رابطه با تغییرات اعمال شده و روند تدوین رگزاری جلسه توجیهی با مسئولین ب

 ساالنه مطابق با نسخه جدیدعملیاتی برنامه 
 صورتجلسه ی جلسه توجیهیبرگزار همان روز 11/2 دفتر بهبود  /ریاست

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت کیفیتاعضای اداره بهبود 

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-4کد: 

 4شماره صفحه:  ( 6-4-1الفبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت )سنجه 

 استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و فرآیندها  هدف کالن

 آموزشی و درمانی نوین استانداردهای استقرار راستای در جاری فرایندهای مؤثر مدیریت و فرایندی نگاه ترویج استراتژی

 99در سال  بیمارستان در سوابق و مستندات بازیابی قابلیت و توزیع تدوین، نگهداری، اصول رعایت هدف اختصاصی

 سالیانه  دوره ای پایش انجام شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
مورد استاندارد / نتیجه 

 انتظار

 منابع

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
 /نام انتخاب طریق از بیمارستان عملکرد بر موثر سازمانی درون مستندات شناسایی

 آنها کدگذاری و عنوان

و  دفتر بهبود کیفیت

 مسئولین واحدها
 مستندات - شناسایی شده مستندات 15/2 1/2

2 
 درون مستندات تغییر و توزیع بازنگری، تصویب، کدگذاری، نحوه نمودن مکتوب

 بیمارستان عملکرد بر موثر سازمانی
 مستندات - وجود دستورالعمل کدگذاری 15/2 1/2 دفتر بهبود کیفیت

 مستندات - اصلی فهرستوجود  15/2 1/2 دفتر بهبود کیفیت سازمانی درون مستندات برای اصلی فهرست تهیه 3

 مستندات - مسئول فرد دنش مشخص 15/2 1/2 دفتر بهبود کیفیت سازمانی درون مستندات کنترل برای مسئول فرد نمودن مشخص 4

5 
 روز به و معتبر نسخ از کارکنان ححیص استفاده و بودن کنترل تتح نظر از پایش

 سازمانی برون و سازمانی درون مستندات
 مسئولینپایش عملکرد  - پایشانجام  مستمر 1/5 دفتر بهبود کیفیت

1 
 قابلیت و توزیع نگهداری،تدوین،  اصول رعایت از اطمینان کسب برای دوره ای پایش

 بیمارستان در سوابق و مستندات بازیابی
 مستندات - پایشانجام  مستمر دفتر بهبود کیفیت

  صورتجلسه - - همان روز 1411فروردین  دفتر بهبود کیفیت ارائه گزارش در تیم رهبری و مدیریت 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-5کد: 

 5شماره صفحه:  (7-4-1-( و )سنجه الف0-4-1) سنجه الف برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 فرآیندهااستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

 ترویج نگاه فرآیندی و مدیریت موثر فرآیندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای نوین اعتبار بخشی  استراتژی

 99مدون در سال  روشی با متوازن، و مطلوب نتایج تحقق برای ذینفعان پیشنهادات و اخذ نظرات هدف اختصاصی

 ، فراگیران و تأمین کنندگان و پیمانکاران در پایان هر دورهاز همراهان هر سه ماه % 15% کل بیماران ترخیصی هر سه ماه و 15هر شش ماه ،  کارکنان  %155نظرسنجی از  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

   منابع

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 انجام نظرسنجی مستمر کارشناس نظرسنجی نظرسنجی از تمامی کارکنان هر شش ماه 1

ریال تمدید 31111111
 قرارداد نرم افزار

 مستندات

 مستندات انجام نظرسنجی مستمر کارشناس نظرسنجی نظرسنجی از کل بیماران ترخیصی هر سه ماه 2

 مستندات انجام نظرسنجی مستمر کارشناس نظرسنجی نظرسنجی از همراهان هر سه ماه 3

 مستندات انجام نظرسنجی مستمر کارشناس نظرسنجی اتمام هر دوره نظرسنجی از فراگیران 4

 مستندات انجام نظرسنجی مستمر کارشناس نظرسنجی اتمام هر دوره نظرسنجی از پیمانکاران 5

 مستندات انجام نظرسنجی مستمر کارشناس نظرسنجی اتمام هر دوره نظرسنجی از تامین کنندگان 1

 صورتجلسه  شده نتایج تحلیل مستمر دفتر بهبود کیفیت  کمیته های مرتبط و  تیم رهبری و مدیریت درتحلیل نتایج و ارائه گزارش  جمع آوری، 1

 مستندات انجام شده اقدامات اصالحی مستمر مسئولین واحدهای مربوطه اجرای اقدامات اصالحی در صورت نیاز 1

 مستندات ارزیابی مجدد مستمر کارشناس نظرسنجی سنجش اثر بخشی اقدامات اصالحی 1

 صورتجلسه گزارش نتایج مستمر دفتر بهبود کیفیت کمیته های مرتبط و  تیم رهبری و مدیریت درارائه گزارش  11

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-6کد: 

 6شماره صفحه:  (4-0-1الفتا )سنجه ( 1-0-1الفبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت )سنجه 

 هدف کالن

 ایمن با مرتبط فرایندهای و فعالیتها تمامی برای سیستم طراحی بر تکیه با کشور ایمنی دار دوست بیمارستانهای از یکی عنوان به آن شدن مطرح و مرکز این در ارائه قابل خدمات ایمنی ارتقاء .1

 فرایندها و فعالیتها تمامی برای سیستم طراحی بر تکیه با خدمات کیفی ارتقاء و بیمارستان در کیفیت مدیریت نظام استقرار .2

 کشور بیمارستانهای ملی بخشی اعتبار نظام با منطبق عملکردی و پژوهشی آموزشی، تجهیزاتی، فیزیکی، استانداردهای ارتقاء .3

 WO1, WO2, ST1,SO1 استراتژی

 99در سال  آن از حاصل نتایج و بیماران ایمنی و خدمات کیفیت ارتقا به پرداختن در ها کمیته عملکرد ارزیابی هدف اختصاصی

 هر سه ماه یکبار کمیته ها عملکرد ارزیابی شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

 منابع

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 31/3 1/2 هادبیران کمیته بیمارستانی کمیته های داخلی نامه آیینابالغ  و تصویب ،بازبینی 1
-نامهآیینابالغ  و تصویب

 شده های بازبینی
 مستندات -

 مستندات - وجود راهنما روز همان 3/2 دفتر بهبود کیفیت تنظیم راهنمای برگزاری کمیته ها 2

 مستندات - وجود برنامه روز همان 3/2 دفتر بهبود کیفیت تنظیم برنامه سالیانه کمیته ها 3

 روز همان 4/2 دفتر بهبود کیفیت ابالغ برنامه و راهنمای کمیته ها به دبیران 4
اطالع دبیران از برنامه و 

 راهنما
 مستندات -

 مستندات - انجام پایش مستمر ماه مرداد دفتر بهبود کیفیت کمیته ها عملکردپایش  5

 مستندات - انجام تجزیه و تحلیل مستمر ماه مرداد دفتر بهبود کیفیت نتایج پایشتحلیل  1

 مستندات - ارائه گزارش مستمر مرداد ماه دفتر بهبود کیفیت ارائه گزارش در کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم رهبری و مدیریت 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان بهبود کیفیت تایید کننده : مسئول اداره اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-7کد: 

 7شماره صفحه:    (7-1)استاندارد الف کیفیتبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت 

 G1 –G6 هدف کالن

 WO1 -WO2-SO2 استراتژی

 99و رعایت حقوق گیرنده خدمت در طول سال محوری بیمار فرهنگ ترویج و ای حرفه اخالق توسعه هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 و رعایت حقوق گیرنده خدمت محوری بیمار فرهنگ ترویج و ای حرفه اخالق توسعه زمینهدر  همکاران % 05برگزاری حداقل یک مورد جلسه آموزشی برای  -1

 % امتیازات مطرح شده در استانداردهای نسل چهارم اعتبار بخشی71دست یابی به حداقل  -2

 مجری شرح فعالیت ها ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان
 استاندارد / نتیجه مورد انتظار

 منابع)مالی/

 انسانی/...(

  -شیوه پایش

 مالحظات

 مستندات - تدوین مفاد برنامه آموزشی 11تیر  11تیر  مسئول حقوق گیرنده خدمت و معاون آموزشی الذکربرای فعالیت فوقتدوین مفاد برنامه آموزشی  1

 مستندات - آموزش همکاران و دانشجویان مستمر خدمتمسئول حقوق گیرنده  آموزش همکاران و دانشجویان رشته های پزشکی/ پیراپزشکی )کارگاه، وب سایت و...(  2

 مستندات - از ذینفعان رضایت سنجی مستمر ، کارشناس نظرسنجیمسئول حقوق گیرنده خدمت محوری و رعایت حقوق گیرنده خدمتفرهنگ بیمار  پایش میزان رعایت اخالق بالینی، 3

 مستندات - تشویقی برنامه های اجرای مستمر  اعضای کمیته اخالق و تیم رهبری و مدیریت محوری بیمار فرهنگ کردن نهادینه راستای در تشویقی برنامه های یطراح 4

 مستندات - تحلیل نتایج مستمر دفتر بهبود کیفیت و مسئول حقوق گیرنده خدمت  ق بالینی و ...تحلیل نتایج ارزیابی میزان رعایت اخال 5

 مستندات - اجرای برنامه های بهبود مستمر مسئول حقوق گیرنده خدمت/ دفتر بهبود کیفیت بر پایه تحلیلهای انجام شده تدوین و اجرای برنامه های بهبود 1

 مستندات - ارائه گزارش مستمر مسئول حقوق گیرنده خدمت ارائه گزارش در کمیته اخالق، پایش و سنجش کیفیت و تیم رهبری و مدیریت 1

 مستندات - اطالع حداکثری کارکنان بیمارستان در طول سال مسئول حقوق گیرنده خدمت حداکثری کارکنان بیمارستانانتشار نتایج جهت اطالع  1

1 
 با منافع تعارض مصادیق وقوع از جلوگیری برای پیشگیرانه پیشنهادات ارائه

 مدیریت و رهبری تیم هدایت با بیمارمحوری رویکرد
 مستندات - پیشگیرانه پیشنهادات ارائه مستمر اعضای کمیته اخالق

11 
 با منافع تعارض مصادیق وقوع از جلوگیری برای پیشگیرانه پیشنهادات اجرای

 مدیریت و رهبری تیم هدایت با بیمارمحوری رویکرد
 مستندات - پیشگیرانه پیشنهادات اجرای مستمر مسئولین بخش ها و واحدها

11 
 گیرندگان حقوق رعایت بر نظارت نحوه روش اجرایی ابالغ و تصویب بازبینی،

 حرفه ای اخالق اصول رعایت و خدمت
 مستندات - روش اجرایی ابالغو  تصویب بازبینی، 11آبان  11آبان  اعضای کمیته اخالق

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول حقوق گیرنده خدمت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت زیبا اقتصاد

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 -AP-QM 8 کد:

 8 شماره صفحه: (3-1-2-)ج و (8-6-1-الف، )(2-2-1-الف ) هایسنجهبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 توسعه کیفی و ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان هدف کالن

 WO1و  WO2 ی  فرآیندهمراه با نگرش  ایمنی، بهبود کیفیت و رعایت حقوق بیمار هایدر زمینه  و پزشکان آموزش و توانمند سازی کارکنان استراتژی

 استفاده بهینه از منابع در شش ماهه دوم سال  رابطه با مفاهیم و موضوعات مرتبط با ایمنی، بهبود کیفیت وآشنا نمودن مسئولین واحدهای مختلف بیمارستان در  هدف اختصاصی

 برگزاری حداقل یک مورد کارگاه آموزشی در شش ماهه دوم سال  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

 منابع

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 تهیه مفاد آموزشی برای کارگاه 1
مسئول  ایمنی/ /دفتر بهبود

 حقوق گیرنده خدمت
 مستندات - تهیه مفاد آموزشی 31/4 24/4

 مستندات - انجام هماهنگی الزم 31/4 15/4 ״ تنظیم برنامه زمانی برگزاری کارگاه و انجام هماهنگی های الزم 2

 مستندات - برگزاری کارگاه 31/5 1/5 ״  هاجرای کارگاها 3

 مستندات - برگزاری آزمون 31/5 1/5 ״ های پره تست و پست تستانجام آزمون 

 
4 

 مستندات - مشارکت در کارگاه 1/1 1/1 ״ تحلیل اثر بخشی کارگاه

 صورتجلسه - گزارش ارائه شده شهریور ماه ״ ارائه گزارش در کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم رهبری و مدیریت 5

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 درمانی شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی 

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-9کد: 

 1شماره صفحه:  (2-4-1-الف  )سنجهبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 هافرآینداستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

 Wo1 استراتژی

 99در سال پشتیبانی و مدیریتی  های کلیدی درمانی،فرآیندبازبینی و ارتقاء کیفی  هدف اختصاصی

 در طول سال هاهای اصلی واحدها/ بخشفرآینداز  فرآیند 15حداقل ارتقاء  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
جهت ایجاد فهم و زبان مشترک برای تمامی عملی(  -)تئوری کارگاه آموزشیبرگزاری 

 های اصلیفرآیندواحدهای بیمارستان جهت بازبینی 
 مستندات - برگزاری جلسه 31/4 15/2 / سوپروایزر آموزشیدفتر بهبود

 کاندید برای ارتقاء فرآیندهای اصلی و تعیین فرآیندبازبینی   2
/ سوپروایزر دفتر بهبود

 / بخشمسئول واحدآموزشی/ 
15/2 31/2 

کاندید برای  فرآیندتعیین 
 ارتقاء

 های کاندید ارتقاءفرآیندلیست  -

 مستندات - شناسایی موارد اصالحی 11/3 1/3 دفتر بهبود مسئول واحد/ APDCAتجزیه و تحلیل روند جاری فرآیند کاندید ارتقاء با اجرای حلقه  3

 مشاهده و مستندات - ارتقاء فرآیند 31/5 11/3  / بخشمسئول واحد سنجش عملکرد و  اعمال مداخالت 4

 تجزیه و تحلیل عملکرد فرآیند ارتقاء یافته 5
بخش با  مسئول واحد/

 همکاری دفتر بهبود
 مستندات - نتایج عملکرد 31/5 1/5

 گزارشارائه  شهریور ماه دفتر بهبود /مدیر پرستاری جلسه  تیم رهبری و مدیریت کمیته پایش و سنجش و ارائه گزارش در 1
- 

 
 صورتجلسه

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-10کد: 

 91شماره صفحه:  (7-4-1-الفسنجه و ) (0-4-1الف سنجه )برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 هافرآینداستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

 های جاری در راستای استقرار استانداردهای نوین اعتبار بخشی فرآیندی و مدیریت موثر فرآیندترویج نگاه  استراتژی

 99در سال  و استفاده  از آنها در راستای ارتقا کیفی فعالیتهای جاری بیمارستان بهبود فرصتهای و چالشهاشناسایی  هدف اختصاصی

 برنامه بهبود  ارائهمورد فرصت و چالش با استفاده از این سیستم و  0حداقل شناسایی  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - شناسایی چالشها خرداد ماه دفتر بهبود با نظرسنجی از مدیران و مسوُالن  ی بیمارستانیشناسایی چالشها 1

 صورتجلسه - تصویب چالشها خرداد ماه دفتر بهبود جلسه  تیم رهبری و مدیریتکمیته بحران و در موارد طرح و تصویب  2

3 
 برای بیمارستان توانمندیهای و امکانات به توجه با بهبود فرصتهای تعیین

 شده شناسایی چالشهای تاثیرات کاهش

دفتر / تیم رهبری و مدیریت
 بهبود

 ، مستنداتصورتجلسه - بهبود فرصتهای تعیین خرداد ماه

 تنظیم برنامه بهبود متناسب با چالش ها / فرصت های شناسایی شده 4
دفتر  / تیم رهبری و مدیریت

 بهبود
 مستندات - تنظیم برنامه بهبود خرداد ماه

 مستندات - برنامهابالغ   تیر ماه ریاست به واحدهای تابعه جهت پیاده سازی سیستم برنامهابالغ  5

 مستندات - تحلیل نتایج مستمر تیر ماه دفتر بهبود جمع آوری و تحلیل نتایج  1

 صورتجلسه  گزارشارائه  مستمر مرداد ماه  ارائه گزارش به کمیته های مرتبط و  تیم رهبری و مدیریت  1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت ، جواد لیثیخواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-11کد: 

 99شماره صفحه:     1-4-1سنجه الف برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 ها فرآینداستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

        Wo1 استراتژی

 99در سال  در تمام سطوح مدیریتی بیمارستان سیستمی شواهد و شده پردازش اطالعات از استفاده گیری علمی وتالش در راستای استقرار یک نظام تصمیم هدف اختصاصی

 %0% از شاخص های عملکردی بالینی و غیربالینی مرکز به میزان 75ارتقاء حداقل  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - ها بازبینی شاخص 1/2 1/2 دفتر بهبود کیفیت های عملکردی و بررسی میزان تطابق آنها با منابع علمی جدیدبازبینی شاخص 1

 صورتجلسه -  هاتصویب شاخص خرداد ماه تیم رهبری و مدیریت  رهبری و مدیریتهای بازبینی و به روز شده در  تیم تصویب شاخص 2

 مستندات - هاکتابچه شاخصابالغ  خرداد ماه ریاست ها/ واحدهاابالغ مطالب جدید و به روز شده به تمامی مسئولین بخش 3

4 
و  هادریافت ادواری نتایج شاخص های عملکردی بالینی و غیربالینی از کلیه بخش

 واحدها
 خرداد دفتر بهبود کیفیت

هر سه  مستمر
 ماه

 مستندات - دریافت نتایج

 تجزیه و تحلیل نتایج و تعیین مداخالت الزم 5
دفتر بهبود کیفیت / مسئولین 

 ذیربط
 خرداد

مستمر هر سه 
 ماه

 مستندات - تحلیل نتایج و تعیین مداخالت

 سنجش و کمیته پایش وهای مرتبط ارائه گزارش در کمیته 
دفتر بهبود کیفیت / مسئولین 

 ذیربط
 تیر ماه

مستمر هر سه 
 ماه

 صورتجلسه - گزارشارائه 

 مستندات .برآورد خواهد شد اجرای اقدامات اصالحی مستمر مسئولین ذیربط اجرای اقدامات اصالحی الزم بر اساس تجزیه و تحلیل 1

 صورتجلسه - گزارشارائه  هرسه ماه دفتر بهبود کیفیت ارائه گزارش در تیم رهبری و مدیریت 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 



 

 

 هوالشافی

 مطهری ارومیه مرکز آموزشی درمانی شهید

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-12کد: 

 92شماره صفحه:  ( 4-0-1-الی سنجه الف 1-0-1-)سنجه الفبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 GO1 -GO6 هدف کالن

     SO1- SO2 – WO1 –WO2 استراتژی

 .گیری مشارکتی و ارتقاء ایمنی و بهبود کیفی فعالیتها بر جای بگذاردای در تصمیمبرجستهای که نقش بهبود عملکرد کمیته به گونه هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 برای مسئولین و دبیران کمیته های بیمارستانی برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی  -1

 تیازات تعیین شده در اعتبار بخشی%  ام05حداقل کسب  -2

 مجری شرح فعالیت ها ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان
 استاندارد / نتیجه مورد انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

  - آموزشیمفاد  تهیه 5/2 1/2   کارگاه برنامه ریزی و در زمینه نحوه مدیریت حرفه ایی جلسات آموزشیمفاد  تهیه 1

 اهده مستنداتمش - برگزاری دوره آموزشی همان روز 1/2 ریاست/ دفتر بهبود مینه نحوه مدیریت حرفه ایی جلساتاجراء یک دوره آموزشی در ز 2

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 دو موضوع کلیدی ایمنی و بهبود کیفیت سرلوحه رسالت کمیته ها باشد . -2غایبین هم صورتجلسات را امضا نمایند   -1توجه : 

 های مربوط به کمیته ها مجدداً بازبینی شود.نامهدر اجرای این برنامه آیین

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-13کد: 

 99شماره صفحه:  (8-8-1و  0-8-1 ، 4-8-1 ، 2-8-1 ، 1-8-1)سنجه های الف برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G2 – G4 هدف کالن

  WO1- WO3 – WT1 استراتژی

 99سال  درو درمان سرپایی  های عمل، اتاقو ویژهعادی حصول اطمینان از استفاده بهینه و ایمن از تختهای بستری  هدف اختصاصی

 شاخص هدف

 %85-80         :دامنه بهینگی تخت های بستری ویژه  -2                      %75-70         :دامنه بهینگی تخت های بستری عادی -1

 ساعته 24 : فعالیتعمل اتاق ظرفیت استفاده از برای بهینگی دامنه -2

 ساعت 2-4سرپایی:  خدمات ارائه برای بازه زمانی مناسب تعیین -3

 %95-90 : سرپایی خدمات در پزشکی گروههای مشارکت برای بهینگی دامنه -4

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - بهینگی هایشاخص بازبینی خرداد ماه تیم رهبری و مدیریت  بر پایه مدیریت تخت، خدمات سرپایی هابهینگی و دامنه آن هایشاخص بازبینی 1

 مستندات - شاخصهاسنجش  مستمر تیر ماه HITدفتر بهبود و  جمع آوری داده ها و پردازش آن به کمک نمودارهای کنترل کیفی 2

 مستندات - نمودار تحلیل  مستمر HITدفتر بهبود و  تحلیل نمودارها و شناسایی عوامل تأثیر گذار بر روی بهینگی تختها 3

 تعیین و اعمال مداخالت اصالحی با تدوین و اجرای برنامه های بهبود کیفی 4
/  تیم رهبری و مدیریت 

 مسئولین بخش ها/واحدها
 مستندات برآورد خواهد شد. اعمال مداخالت مستمر

 مستندات - اقدامات اصالحیارزیابی  مستمر تیم رهبری و مدیریت  مجدد اقدامات اصالحی و ارائه نتایجارزیابی  5

 
های مرتبط، کمیته پایش و سنجش و جلسه تیم رهبری و ارائه گزارش در کمیته

 مدیریت
ها/ واحدها و مسئولین بخش

 دفتر بهبود
 صورتجلسه - ارائه گزارش مستمر

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-14 کد:

 94شماره صفحه:   3 -8-1الف سنجه برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 تجهیزاتی بیمارستانو دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای فیزیکی  بیمارستان، استفاده از ظرفیتهای هدف کالن

 ، آموزشی، پژوهشی و عملکردی  منطبق با نظام اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کشور ارتقاء استانداردهای فیزیکی، تجهیزاتی استراتژی

  99در سال  انجام اقدامات ضروری جهت تأمین فضاهای درمانی مورد نیاز برای ارائه خدمات ایمن به مراجعین هدف اختصاصی

 تا انتهای سال جاری یک گزارش جامع از مقایسه تطبیقی وضعیت موجود با استانداردهای فیزیکی بیمارستانهای ایمن استخراج گردد شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
یک بررسی جامع از نظر مطابقت وضعیت موجود با استانداردهای بیمارستان انجام 
 ایمن

 مستندات - 3- 1-1مطابق استاندارد الف  مرداد ماه تیر ماه دفتر فنی

 مستندات - ˝ مرداد ماه تیر ماه دفتر فنی مدیریترهبری و استخراج مغایرتها و ارائه به تیم  2

 مستندات - ˝ شهریور ماه مدیریتتیم رهبری و  مداخالت الزم پیشنهاد گیری در خصوص مغایرتها وتصمیم  3

 برنامه ریزی برای ارتقاء استانداردها در بودجه های آینده 4
دفتر  مدیریت/تیم رهبری و 

 فنی
 مستندات - ˝ شهریور ماه

 دفتر فنی اجرای موارد ارتقاء 5
منوط به تأمین 

 بودجه
 مستندات برآورد خواهد شد. ˝  

 صورتجلسه - ˝   دفتر فنی ارائه گزارش اقدامات انجام یافته 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت مهندس نیکو

 توضیح: بررسی جامع براساس

 دستورالعمل های وزارتی -3ضوابط فنی مربوط به بیمارستان های ایمن نوشته دکتر اردالن                  -2         آیین نامه تاسیس بیمارستان           -1

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-15 کد:

 95شماره صفحه:  7-8-1الف  سنجهبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 ها فرآینداستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

 WO2 ،WO1 استراتژی

  1399 در سالبا رضایت شخصی ترک علل مکانیسمی مؤثر جهت بررسی و پایش  یاجرا  طراحی و هدف اختصاصی

 هیانپایش ماه شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستنداتمشاهده و  - ثبت علل ترک مستمر شروع سال هامسئولین بخش HISدر سیستم  ثبت علل ترک با رضایت شخصی 1

 مستندات - علل ترکاستخراج  مستمر HIMواحد  علل ترک با رضایت شخصیاستخراج  2

 مستندات - علل ترکتحلیل  مستمر اعضای کمیته اخالق و تعیین مداخالت اصالحی بررسی دالیل ترک با رضایت شخصی 3

 مستندات - تدوین برنامه بهبود مستمر دفتر پرستاریدفتر بهبود/   تدوین برنامه بهبود 4

 مستندات - انجام مداخالت اصالحی مستمر هامسئولین بخش انجام مداخالت اصالحی 5

 صورتجلسه - ارائه گزارش مستمر دفتر بهبود/ دفتر پرستاری  و پایش وسنجش، تیم رهبری و مدیریت اخالق بالینی هایارائه گزارش در کمیته 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان اداره بهبود کیفیتتایید کننده : مسئول  مسئول

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حسن عدوبند، حکیم هوند سیداناعضای دفتر بهبود، 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-16 کد:

 96شماره صفحه:  6-8-1الف  سنجهبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 ها فرآینداستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

 WO2 ،WO1 استراتژی

 99در سال  مؤثر بهبود برنامه  اصالح/ اقدامات و اجرای بیماران مجدد بستری عوامل و شناسایی علل هدف اختصاصی

 ه انیپایش ماه شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 روزانه مستمر HIM 1/1واحد  موارد بستری مجدد ستخراجشناسایی و ا 1

 کاهش بستری مجدد

 مستندات -

 تحلیل دالیل مراجعه مجدد  2
 کننده هماهنگ کارشناس

 بیمار ایمنی
 مستندات - ماهیانه مستمر

 تدوین برنامه بهبود  3
 کننده هماهنگ کارشناس

 بیمار ایمنی
 مستندات - ماهیانه مستمر

 اهدهمش - ماهیانه مستمر ریاست/ دفتر پرستاری اجرای اقدامات اصالحی 4

 مدیریتی رهبری و تیم  های مرتبط و پایش و سنجش و در کمیته ارائه گزارش 0
 کننده هماهنگ کارشناس

 بیمار ایمنی
 اهده مستنداتمش - ماهیانه مستمر

تهیه و 
تایید 

 

 : ریاست بیمارستانتایید کننده نهایی  تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت خواه، فریبا جودت، ژاله زینالیانور حکمت

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-17 کد:

 71 صفحه:شماره  2-11-1-الفبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت سنجه 

 G3-G4- G1-G2 هدف کالن

 WO2 ،WO1 استراتژی

 99در سال  بیماران سالمت ارتقا و پیشگیری هدف اختصاصی

 % بیماران بستری 155آموزش  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
 توسط بیماران سالمت ارتقا و پیشگیری نیازهای بندی اولویت و سیستماتیک ارزیابی

 سالمت ارتقا تیم
 مستندات - 2-11-1-سنجه الف مستمر سوپروایزر آموزش به بیمار

 مستندات - ״ مستمر سوپروایزر آموزش به بیمار بیماران سالمت ارتقا و پیشگیری با مرتبط اقداماتی اجرای و برنامه ریزی 2

3 
فیزیکی،  فعالیت و ورزش غذایی، رژیم و تغذیه سالم، زندگی سبک مشاوره و آموزش

 خودمراقبتی و مراقبت از نوزاد و کودک
 مستندات - ״ مستمر سوپروایزر آموزش به بیمار

4 
 مادران باردار برای کودکان، همراهان کودکان، مادران باردار، ویژه به مشاوره و آموزش

 اختالالت سرطانی، دیابتی، آسمی، مزمن، ریوی قلبی، هایهمراه با بیماری
 جراحی و روانپزشکی

 مستندات - ״ مستمر سوپروایزر آموزش به بیمار

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر جودتفریبا  الدینیمهتاب تاج

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-18 کد:

 71 شماره صفحه: 3-11-1-الفبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت سنجه 

 G3-G4- G2 هدف کالن

 WO2 ،WO1 استراتژی

 99در سال  کارکنان سالمت ارتقا و پیشگیری هدف اختصاصی

 % کارکنان 05آموزش  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - 3-11-1-سنجه الف مستمر سالمت ارتقا تیم  کارکنان سالمت ارتقا و پیشگیری نیازهای بندی اولویت و مدون ارزیابی 1

 ״ مستمر ״ کارکنان سالمت ارتقا فعالیتهای از حمایت و ایمن سالم، کاری محیط تثبیت 2

 ریال111111111

 مستندات

 مستندات ״ مستمر ״ بدنی فعالیت حیطه کارکنان در سالمت ارتقای آموزشی و پیشگیرانه هایبرنامه اجرای 3

4 
 مصرف حیطه در کارکنان سالمت ارتقای آموزشی و پیشگیرانه هایبرنامه اجرای

 دخانیات
 مستندات ״ مستمر ״

 مستندات ״ مستمر ״ سالم تغذیه حیطه در کارکنان سالمت ارتقای آموزشی و پیشگیرانه برنامه های اجرای 5

1 
 تغذیه، حیطه های در حداقل کارکنان سالمت ارتقا برای اقدامات انجام و برنامه ریزی

 دخانیات مصرف بدنی، فعالیتهای
 مستندات ״ مستمر ״

1 
 لزوم صورت در و ماه شش هر کارکنان سالمت ارتقای برنامه های اثربخشی ارزیابی
 بهبود برنامه تدوین  /اصالحی اقدامات طراحی

ارتقاء سالمت /  کارشناس
 دفتر بهبودکیفیت

 مستندات - ״ مستمر

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت الدینیمهتاب تاج

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-SW-1 کد:

 91شماره صفحه:  (3-9-1 -)سنجه الف مددکاری برنامه بهبود کیفیت واحد

 ارتقاء استانداردهای فیزیکی، تجهیزاتی، آموزشی، پژوهشی و عملکردی منطبق با نظام اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کشور هدف کالن

 WT2 - ST2 استراتژی

 99در سال  های خیری بیمارستانیهای مردمی و موسسه جذب منابع مالی و سرمایه ای از محل مشارکت هدف اختصاصی

 درصدی جذب منابع مالی 15افزایش  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

1 
منظور اقامت دادن نامه همکاری با موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان به تفاهم تمدید

 مستندات - مستندات 11اسفند  11فروردین کارشناسان واحد مددکاری همراهان بیماران شهرستانی بصورت رایگان

2 
به منظور کمک به  انامه همکاری با موسسه خیریه امداد گران عاشورتفاهم تمدید

 ترخیص بیماران نیاز مند با تشخیص واحد مددکاری
 مستندات - مستندات 11اسفند  11فروردین ״

 مستندات - مستندات 11شهریور  11فروردین ״ جلب همکاری نماینگی های بیمه سالمت برای اخذ بیمه برای اشخاص فاقد بیمه 3

 مستندات - مستندات 11شهریور  11فروردین ״ همکاری با مسولین محترم آرامستان برای فوت شدگان فاقد همراه 4

 مستندات 11شهریور  11فروردین ״ خرید اقالم مورد نیاز بیمارستان توسط واحد مدد کاریجلب حمایت خیرین جهت  5
توسط خیرین با همکاری 

 واحد مددکاری
 مستندات

1 
تحویل نوزادان متولد شده از مادران با ویژگیهای خاص  طبق مراحل اداری به 

 مستندات  مستندات 11شهریور  11فروردین ״ بهزیستی

1 
فوت شده به آرامستان  بعد از طی مراحل اداری بعلت عدم مراجعه  تحویل اجساد

 مستندات  مستندات 11شهریور  11فروردین ״ همراهان

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد

 فردکتر کیاست  جودتفریبا  مسئول مددکاری -حسن عدوبند

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PIC-1کد: 

 21شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 کشورارتقاء استانداردهای تجهیزاتی، آموزشی، پژوهشی منطبق با نظام اعتباربخشی ملی بیمارستانهای  هدف کالن

 تالش در راستای ارتقاء ایمنی همه جانبه کارکنان بیمارستان در جریان ارائه خدمات استراتژی

 Covid 19 مدیریت بهینه استفاده از وسایل حفاظت فردی در بحران هدف اختصاصی

 Covid 19  میزان دسترسی و رعایت  استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان  در بحران شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات  -  5/12/11 5/12/11 سوپر وایزر کنترل عفونت  Covid 19تنظیم روش اجرایی نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در بیماری  1

 مستندات -  5/12/11 5/12/11 سوپر وایزر کنترل عفونت  Covid 19طرح و تصویب روش اجرایی در تیم مدیریت   2

 مستندات -  Covid 19  21/12/11 21/12/11تیم کنترل بحران  تصمیم گیری در خصوص تهیه و  تخصیص وسایل حفاظت فردی مورد نیاز کارکنان  3

 مستندات -  21/12/11 21/12/11 سوپر وایزر کنترل عفونت  برآورد میزان وسایل حفاظت فردی  مورد نیاز  4

 تکمیل فرم  -  21/12/11 21/12/11 سوپر وایزر کنترل عفونت  جمع بندی و اعالم نیاز وسایل حفاظت فردی به مدیریت بیمارستان  5

 تکمیل فرم -  اول هر ماه اول هر ماه مدیر خدمات پرستاری توزیع وسایل به بخش ها مطابق سهمیه بندی اعالمی  1

 آموزش چهره به چهره کارکنان مرتبط در خصوص نحوه استفاده صحیح  1
سوپروایزر آموزشی و کنترل 

 عفونت بیمارستانی
 مستمر مستمر

 - 
 مستندات

 تهیه پارچه مناسب دوخت گان و کاور کفش سا قبلند  محافظ  1
 سوپروایزر کنترل عفونت 

5/1/11 5/1/11 
پارچه رایگان = هزینه  

 دوخت
 مستندات

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت حوریه رحیمی، مهناز محمدپوریمنیره صمدی، 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PH-1 کد:

 29شماره صفحه:  0-11-1-الفسنجه  ای برنامه بهبود کیفیت واحد بهداشت حرفه

 هدف کالن
 استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و فرایندها 

 منطبق با نظام اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کشور ، آموزشی، پژوهشی و عملکردیفیزیکی، تجهیزاتی ارتقاء استانداردهای ایمنی،

 بیمارستان و تجهیزاتی ظرفیتهای دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای فیزیکیاستفاده از  استراتژی

 99در سال  ، پاتولوژی APICU، بخش زایمان، های عملبهبود تهویه اتاق هدف اختصاصی

 حداقل یک بار در سال، پاتولوژی APICUهای عمل، بخش زایمان، فضای اتاق سنجش میزان آالینده ها در شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

1 
های عمل، بخش زایمان، گیری میزان آالینده های خطرناک اتاقدرخواست اندازه

APICU     پاتولوژی ، 
 نامه درخواست    مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 ریال11111111

 صورتجلسه

 پیش فاکتور نتیجه مذاکره و اخذ پیش فاکتور   مسئول واحد بهداشت حرفه ای مذاکره با شرکت اندازه گیری سنجش آالینده ها و درخواست پیش فاکتور 2

 مستندات اخذ موافقت ریاست   دفتر ریاست اخذ موافقت ریاست 3

 مستندات تأمین اعتبار   واحد مالیریاست/  واحد مالی و تامین اعتبارارسال پیش فاکتور به  4

 گیری میزان آالینده های خطرناک و مقایسه نتایج بعمل آمده با استاندارداندازه 5
مسئول واحد بهداشت حرفه 
ای/ مسئول واحد بهداشت 

 محیط
 مستندات نتایج سنجش  

 مستندات گزارش   مسئول واحد بهداشت حرفه ای ارائه گزارش نتایج در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت مهندس حیدرزاده

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-EH-1 کد:

 22شماره صفحه: 0-11-1-الفسنجه برنامه بهبود کیفیت واحد بهداشت محیط 

 G4- G1-G2 هدف کالن

 استراتژی
 استقرار استانداردهای نوین درمانی و آموزشیترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در راستای 

 استفاده از ظرفیتهای بیمارستان، دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای فیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان

 99در سال  از طریق حفظ فضای سالم و عاری از حشرات موذی سالم سازی محیط هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 )آشپزخانه، شبکه فاضالب(بار در سال  یکای حداقل سمپاشی دوره -1

 )سایر واحدها/بخش ها( نیازموردی در صورت سمپاشی  -2

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

 مستندات - پایش محیطی مستمر 11فروردین  واحد بهداشت محیطمسئول  از نظر وجود حشرات موذی بخش ها / گزارشات رسیده از واحدهابررسی  1

 مسئول واحد بهداشت محیط مرکز مدیریتارائه گزارش وضعیت موجود به  2
بالفاصله پس 

 از بررسی
 ارائه گزارش مستمر

بر اساس مساحت 
 سمپاشی

 مستندات

 مسئول واحد بهداشت محیط شرکت ارائه دهنده خدمات سمپاشیهماهنگی با جهت  مدیریتاخذ موافقت  3
پس از ارائه 

 گزارش
 مستندات - موافقت ریاست همان روز

 انجام سمپاشی مستمر بر حسب ضرورت شرکت  انجام سمپاشی های دوره ای جهت مقابله با حشرات موذی 4
 ریال51111111

 مستندات

 مستندات انجام سمپاشی مستمر بر حسب ضرورت شرکت انجام سمپاشی های موردی در صورت نیاز 0

 صورتجلسه - گزارش نتایج مستمر پایان سال مسئول واحد بهداشت محیط گزارش نتایج در کمیته بهداشت محیط 6

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد بهداشت محیط

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت حیدرزاده مهندس

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-EH-2 کد:

 29شماره صفحه:  0-11-1-الفبرنامه بهبود کیفیت واحد بهداشت محیط سنجه 

 بر اساس استانداردهای ملی و بهداشتیمدیریت و کنترل کیفی آب بیمارستان  هدف کالن

 بیمارستاناستفاده از ظرفیتهای دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای  استراتژی

 99در سال  بهداشتی آب مصرفی بیمارستانوضعیت تامین و  حفظ  هدف اختصاصی

 فرمهای کلیصفر بودن تعداد باکتری شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

 11فروردین  واحد بهداشت محیط اندازه گیری روزانه میزان کلر باقیمانده در آب شبکه 1
اندازه گیری 

 روزانه
 مستندات رایگان 1153استاندارد ملی شماره 

 11فروردین  ״ میکربی از آب شبکه و تحویل به آزمایشگاه آب استاننمونه برداری  2
نمونه برداری 

 ماهیانه
 4211و  1153و  1111استاندارد 

 مستندات رایگان

 11فروردین  ״ نمونه برداری شیمیایی از آب شبکه و تحویل به آزمایشگاه آب استان 3
نمونه برداری 

 شش ماهه
 4211و  1153و  1111استاندارد 

 مستندات رایگان

4 
در صورت وجود مغایرت با استاندارد گزارش در کمیته بهداشت محیط / در صورت عدم 

 مغایرت گزارش عملکرد سالیانه در کمیته بهداشت محیط
 صورتجلسه - ارائه گزارش مستمر پایان سال ״

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد بهداشت محیط

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت حیدرزاده مهندس

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-EH-3 کد:

 24شماره صفحه:  0-11-1-الفبرنامه بهبود کیفیت واحد بهداشت محیط  سنجه 

 G4- G1-G2 هدف کالن

 استراتژی
 ترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای نوین درمانی و آموزشی

  استفاده از ظرفیتهای بیمارستان، دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای فیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان

 99در سال  پسماند بیمارستانی مدیریت صحیح دفع هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 به ازای هر تخت بیمارستانی کیلوگرم 255/1 - 755/1 روزانه تولید زباله عفونی کنترل

 %155 بهبود کیفیت تفکیک پسماندهای بیمارستانی

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 11مهر ماه  محیط بهداشت مسئول واحد های بیمارستانی دفع پسماندو دستورالعمل خظ مشی بازبینی 1
مشی و دستورالعمل تدوین خط

 شده

 ریال411111111

 مستندات

 آموزش چهره به چهره برگزاری کالسهای آموزشی و 2
و        محیط بهداشت مسئول واحد 

 سوپروایزر آموزشی
 مستندات آموزش انجام مستمر

 مستندات پسماندتفکیک صحیح  مستمر محیط بهداشت مسئول واحد نظارت بر نحوه تفکیک پسماند 3

 مستمر پرسنل خدماتی بیمارستان جمع آوری، انتقال و ذخیره اصولی و بهداشتی پسماندهای بیمارستانی 4
 اصولی جمع آوری و انتقال

 پسماند
 مستندات

 مستندات توزین پسماند مستمر محیط بهداشت مسئول واحد ثبت روزانه میزان زباله عفونیتوزین و  5

 مستندات خطربیپسماند  مستمر خطرسازکاربر دستگاه بی خطرسازیانجام مراحل بی 1

 مستمر محیط بهداشت مسئول واحد جهت دفع نهایی شهرداری سایتبه  خطر شدههای بیل زبالهتحوی نظارت بر 1
تحویل زباله به سایت 

 شهرداری
 مستندات

 مستندات ارائه گزارش در صورت وجود مورد عدم انطیاق محیط بهداشت مسئول واحد ارائه گزارش موارد عدم انطباق با استانداردها در کمیته بهداشت محیط 1

 مستندات انجام اقدام اصالحی صورت وجود مورد عدم انطیاق در ها/ واحدهامسئولین بخش اجرای اقدامات اصالحی 1

 مستندات اثربخشی اقدام اصالحی پس از اجرای اقدام اصالحی محیط بهداشت مسئول واحد پایش مجدد 11

تهیه و 
تایید 

 

 بیمارستانتایید کننده نهایی : ریاست  تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد بهداشت محیط

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت حیدرزاده مهندس

 



 

 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-HIM-1 کد:

 25شماره صفحه:  HIMبرنامه بهبود کیفیت واحد 

 ها فرآینداستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

 درمانی و آموزشی نوین های جاری در راستای استقرار استانداردهایفرآیندی و مدیریت مؤثر فرآیندترویج نگاه  استراتژی

  99ارزیابی کمی و کیفی پرونده های پزشکی در شش ماهه اول سال  فرآینداصالح و ارتقاء کیفی عملکرد  هدف اختصاصی

 الزامات تعیین شده در اعتبار بخشی     % 155شاخص دوم:  دست یابی به           روز برای اتمام ارزیابی کمی و کیفی       14شاخص اول: دست یابی به سطح  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری فعالیت ها شرح ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

 مستندات - تشکیل تیم  11خرداد ماه  HIMمسئول  تعیین تیم اصالح فرآیند و ارتقاء کیفی عملکرد آن 1

 مستندات - فلوچارت فرآیندترسیم  تیر خرداد تیم تجزیه و تحلیل فرآیند جاری 2

 مستندات - ها تعیین شاخص تیر خرداد تیم های سنجش عملکرد فرآیندشاخص تعیین شاخص/ 3

 مستندات - گیری و تحلیل شاخص اندازه شهریور مرداد  تیم  نتایج ها و تحلیلسنجش شاخص 4

 صورتجلسه - انتخاب مورد ارتقا مهر مهر HIMمسئول  رهبری و مدیریتتعیین مداخالت الزم در راستای ارتقاء کیفی و پیشنهاد به  تیم  5

 مستندات - حلقه کیفیت یاجرا دی آبان تیم در خصوص راهکارهای تعیین شده PDCAاجرای حلقه   1

1 
های مربوطه و پایش و سنجش، تیم ارائه گزارش نتایج مداخالت اصالحی در کمیته

 رهبری و مدیریت 
 صورتجلسه - ارائه گزارش بهمن HIMمسئول 

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت سیدانهوند حکیم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-HIM-2 کد:

 26شماره صفحه:  HIMبرنامه بهبود کیفیت واحد 

 هدف کالن
 استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و فرآیندها.1

 ارتقاء استانداردهای فیزیکی ، تجهیزاتی ، آموزشی، پژوهشی و عملکردی  منطبق با نظام اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کشور .2

 ST2 - WO2- WO1 استراتژی

 99اصالح شیوه نگهداری/امحاء پرونده های راکد تا انتهای سال هدف اختصاصی

 % 95مطابقت داشتن شیوه نگهداری/امحاء پرونده های راکد پزشکی بیمارستان با الزامات اعتبار بخشی به میزان حداقل  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

 مستندات - انجام بررسی جامع 11خرداد ماه  HIMمسئول  مطابقت دادن آن با استانداردهای اعتبار بخشیبررسی وضعیت موجود و  1

 مستندات - ها و مشکالتیرتاستخراج مغا تیر خرداد ״ رعایت دیدگاه پزشکان و امور مالیاستخر اج مغایرتها و مشکالت موجود با  2

 مستندات - و تصویب راهکارطرح مشکالت  تیر خرداد ״ پیشنهادات اصالحی به  تیم رهبری و مدیریتها و مشکالت به همراه یرتارجاع مغا 3

 مستندات - برنامه ریزی شهریور مرداد  ״ تدوین برنامه اصالح مطابق با دستورات  تیم رهبری و مدیریت 4

 مستندات نیاز به برآورد دارد مداخالتاعمال  پایان سال مهر ״ اجرا برنامه بعد از تأمین اعتبارات الزم 5

 صورتجلسه - ارائه گزارش مستمر)ماهیانه( آبان ״ تا اتمام عملیات پایش اجرا برنامه و ارائه گزارش ماهانه به  تیم رهبری و مدیریت 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی  مسئول واحد

  دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت سیدانهوند حکیم 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-HIM-3 کد:

 27شماره صفحه:  HIMبرنامه بهبود کیفیت واحد 

 کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم  برای تمامی فعالیتها و فرآیندها  ءاستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقا هدف کالن

 ترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای نوین درمانی و آموزشی استراتژی

 99در سال  اعتبار بخشی% از امتیازات قابل کسب منتج از استقرار استانداردهای 95دست یابی به هدف اختصاصی

 قابل کسب% از امتیازات 95اخذ  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

1 
اطالعات انجام یک ارزیابی درونی از نحوه استقرار استانداردهای مربوط به مدیریت 

 سالمت
 مستندات - انجام ارزیابی تیرماه HIMمسئول 

 مستندات - نتایج تحلیل تیرماه ״ تجزیه و تحلیل نتایج و استخراج نقاط قوت و ضعف در تعامل با کارکنان واحد 2

 مستندات - پیشنهادات اصالحیتدوین  مرداد ماه ״ تدوین پیشنهادات اصالحی جهت استقرار استانداردها و ارائه به دفتر اعتبار بخشی 3

 صورتجلسه - پیشنهادارائه  مرداد ماه ״ تیم رهبری و مدیریت  در کمیته مربوطه وارائه پیشنهادات  4

 مستندات - تعیین مداخالت مرداد ماه ״ تعیین مداخالت الزم در راستای استقرار استانداردها همراه با پیشبینی منابع الزم 5

 مستندات برآورد خواهد گردید ابالغ مداخالت مرداد ماه ״ اصالحی جهت اجراابالغ مداخالت  1

 صورتجلسه - ارائه گزارش پایان سال شهریور ״ رهبری و مدیریتدر جلسه پیگیری اجرا و ارائه گزارش پیشرفت  1

تهیه و 
تایید 

 

 ریاست بیمارستانتایید کننده نهایی :  تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد

 دکتر کیاست فر فریبا جودت سیدان هوند حکیم

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-IC-1 کد:

 22شماره صفحه:  تصویربرداری برنامه بهبود کیفیت واحد

 هافرآینداستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

 درمانی و آموزشی نوین های جاری در راستای استقرار استانداردهایفرآیندی و مدیریت مؤثر فرآیندترویج نگاه  استراتژی

 99در سال انجام سی تی اسکن  فرآینداصالح و ارتقاء کیفی عملکرد  هدف اختصاصی

 با استانداردها فرآیند% 155مطابقت داشتن  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

 مستندات - تشکیل تیم  11خرداد ماه  مسئول تصویربرداری فرآیند و ارتقاء کیفی عملکرد آنتعیین تیم اصالح  1

 مستندات - ترسیم فلوچارت فرآیند تیر خرداد تیم تحلیل فرآیند جاری تجزیه و  2

 مستندات - تعیین شاخصها  تیر خرداد تیم های سنجش عملکرد فرآیندتعیین شاخص/ شاخص 3

 مستندات - نتایجتحلیل  مرداد  مرداد  تیم تعیین مداخالت الزم در راستای ارتقاء کیفیو  نتایجتحلیل  4

 شهریور شهریور تصویربرداریمسئول  طرح در جلسه رهبری و مدیریت و اخذ تأییدیه  5
رهبری و مدیریت  تیم 

 مداخالت 
 مستندات برآورد خواهد گردید

 مستندات - اجرای حلقه کیفیت پایان سال مهر تیم PDCAاجرای حلقه   1

 صورتجلسه - ارائه گزارش مستمر)ماهیانه( آبان تصویربرداریمسئول  ارائه گزارش پیشرفت کار در جلسه رهبری و مدیریت 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت شکراله جنگجو 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-IC-2 کد:

 21شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت واحد تصویربرداری

 ها فرآینداستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

 درمانی و آموزشی نوین های جاری در راستای استقرار استانداردهایفرآیندی و مدیریت مؤثر فرآیندترویج نگاه  استراتژی

  99در سال  انجام سونوگرافی فرآینداصالح و ارتقاء کیفی عملکرد  هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 با استانداردهای اعتبار بخشی     فرآیند% 155مطابقت داشتن  :شاخص اول

 % بیمار و همراهان از نحوه انجام سونو گرافی95شاخص دوم: رضایتمندی 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

 مستندات - تشکیل تیم  11خرداد ماه  مسئول تصویربرداری تعیین تیم اصالح فرآیند و ارتقاء کیفی عملکرد آن 1

 مستندات - ترسیم فلوچارت فرآیند تیر خرداد تیم تجزیه و تحلیل فرآیند جاری 2

 مستندات - تعیین شاخصها  تیر خرداد تیم تعیین شاخص/شاخصهای سنجش عملکرد فرآیند 3

 مستندات - نتایجتحلیل  مرداد  مرداد  تیم تعیین مداخالت الزم در راستای ارتقاء کیفیو  نتایجتحلیل  4

 شهریور شهریور تصویربرداریمسئول  طرح در جلسه رهبری و مدیریت و اخذ تأییدیه  5
رهبری و مدیریت  تیم 

 مداخالت 
 مستندات برآورد خواهد گردید

 مستندات - اجرای حلقه کیفیت پایان سال مهر تیم PDCAاجرای حلقه   1

 صورتجلسه  ارائه گزارش مستمر)ماهیانه( آبان تصویربرداریمسئول  ارائه گزارش پیشرفت کار در جلسه رهبری و مدیریت 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت شکراله جنگجو

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-IC-3 کد:

 91شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت واحد تصویربرداری

 هافرآینداستقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و  هدف کالن

 نوین درمانی و آموزشی ترویج نگاه فرآیندی و مدیریت مؤثر فرآیندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای استراتژی

 99در سال  % از امتیازات قابل کسب منتج از استقرار استانداردهای اعتبار بخشی95دست یابی به  اختصاصیهدف 

 % از امتیازات قابل کسب95اخذ  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

 انجام یک ارزیابی درونی از نحوه استقرار استانداردهای مربوط به تصویربرداری 1
مسئول تصویربرداری/ مسئول 

 بهبود کیفیت
 مستندات - ارزیابیانجام  تیرماه

 مستندات - نتایج تحلیل تیرماه ״ تجزیه و تحلیل نتایج و استخراج نقاط قوت و ضعف در تعامل با کارکنان تصویربرداری 2

 مستندات - پیشنهادات اصالحیتدوین  مرداد ماه ״ تدوین پیشنهادات اصالحی جهت استقرار استانداردها و ارائه به دفتر اعتبار بخشی 3

 صورتجلسه .برآورد خواهد گردید تصویب پیشنهادات مرداد ماه تیم رهبری و مدیریت تصویب پیشنهادات در تیم رهبری و مدیریت 4

 مستندات - ابالغ مداخالت اصالحی مرداد ماه ریاست  ابالغ مداخالت اصالحی جهت اجرا  5

 مستندات - اجرای مداخالت اصالحی پایان سال شهریور مسئول تصویربرداری اجرای مداخالت اصالحی 1

 صورتجلسه - ارائه گزارش ماهیانه مهر مسئول تصویربرداری ارائه گزارش پیشرفت در جلسه رهبری و مدیریت  

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد

 دکتر کیاست فر فریبا جودت شکراله جنگجو

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-FD-1 کد:

 99شماره صفحه:  2 -9 -1 -سنجه الفواحد مالی برنامه بهبود کیفیت 

 هدف کالن
 استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و فرایندها

 با نظام اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کشور، آموزشی، پژوهشی و عملکردی  منطبق ارتقاء استانداردهای فیزیکی، تجهیزاتی

 ترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای نوین درمانی و آموزشی استراتژی

 99در سال  بیمار ایمنی و کیفیت اصول رعایت و مربوط ضوابط چارچوب در بیمارستان درآمد افزایش هدف اختصاصی

 %0کاهش کسورات بیمه ای به میزان حداقل  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 از طریق کسورات اعالم شده از دست رفته درآمد مقدار تعیین 1
رئیس امور مالی/ 

 مسئول درآمد
 مستندات - کسورات مقدار تعیین خرداد ماه

 مستندات - کسورات کانونهای شناسایی خرداد ماه ״ مربوط مقرارات و قوانین چارچوب در بیمارستان کسورات هایکانون شناسایی 2

 مستندات - موثر عوامل تعیین خرداد ماه ״ شده شناسایی کانونهای از یک هر در کسورات کاهش /افزایش بر موثر عوامل تعیین 3

 مستندات -  کسورات علل تحلیل خرداد ماه ״ شده شناسایی کانونهای از یک هر در کسورات علل شناسایی و تحلیل 4

 مستندات - برنامه ریزی تیر ماه ״ کسورات و افزایش درآمد علل بردن بین از برای اقدام و برنامه ریزی 5

 مستمر ماهیانه آبان ماه ״ به تیم رهبری و مدیریت پایش اقدامات اصالحی انجام شده و گزارش 1
پایش مداخالت اصالحی و 

 گزارش
 صورتجلسه -

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت معصومه اسمعیل زاده 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-FD-2 کد:

 92شماره صفحه:  6 -9 -1 -واحد مالی سنجه الفبرنامه بهبود کیفیت 

 G4- G1-G2 هدف کالن

 استراتژی
 نوین درمانی و آموزشیترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای 

 استفاده از ظرفیتهای بیمارستان، دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای فیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان

 99در سال  بیمار ایمنی و کیفیت اثربخشی، هزینه اصول رعایت با )سرمایه ای و غیرسرمایه ای(تجهیزات و ملزومات / کاال تامین هدف اختصاصی

 %95کننده حداقل به میزان  درخواست درخواست با خریداری شده تجهیزات و ملزومات / میزان انطباق کاال هدفشاخص 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
 /بخشها از طرف مسئوالن مورد نیاز تجهیزات و ملزومات / ارسال درخواست خرید کاال

 به ریاست واحدها

 /بخشها مسئوالن

 واحدها
 مستندات - درخواست خرید مستمر

 مستندات - موافقت ریاست مستمر ریاست / مدیریت موافقت ریاست / مدیریت برای خرید و در صورت نیاز طرح در کمیته مربوطه 2

 مستندات - خرید صالح و صرفه ارزیابی مستمر کمیته مرتبط کمیته های در تجهیزات و ملزومات /کاالها خرید برای صالح و صرفه ارزیابی 3

 مستندات - خریدتصویب  مستمر کمیته مورد نیاز با رعایت ضوابط آیین نامه مالی و معامالتی تجهیزات و ملزومات / خرید کاالتصویب  4

 واحدها  /بخشها فوری و عادی درخواستهای بندی اولویت 5
 و رهبری تیم

 مدیریت
 مستندات - درخواستها بندی اولویت مستمر

 مستندات - تامین اعتبار مستمر رئیس امور مالی تامین اعتبار 1

 مستندات ریال5111111111 خرید کاال مستمر مسئول تدارکات خرید کاال از تامین کنندگان معتبر 1

 مستنداتمشاهده و  -  تحویل کاال مستمر مسئول انبار ی درخواست کنندهواحدها /بخشهاخریداری شده به  تجهیزات و ملزومات / تحویل کاال 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت معصومه اسمعیل زاده 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-Lab-1 کد:

 99شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت واحد تصویربرداری

 استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و فرآیندها  هدف کالن

 نوین درمانی و آموزشی ترویج نگاه فرآیندی و مدیریت مؤثر فرآیندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای استراتژی

  99در سال های بالینی های آن به بخشتحویل خون و فرآوردهاصالح و ارتقاء کیفی عملکرد فرآیند انجام  هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 % فرآیند با استانداردهای اعتبار بخشی    155مطابقت داشتن  :شاخص اول

   %15حداقل به میزان  بالینی هایهای آن به بخشتحویل خون و فرآوردهاز نحوه تیم درمانی رضایتمندی ء ارتقاشاخص دوم: 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

 مستندات - تشکیل تیم  11خرداد ماه  آزمایشگاهمسئول  تعیین تیم اصالح فرآیند و ارتقاء کیفی عملکرد آن 1

 مستندات - ترسیم فلوچارت فرآیند تیر خرداد تیم تجزیه و تحلیل فرآیند جاری 2

 مستندات - تعیین شاخصها  تیر خرداد تیم های سنجش عملکرد فرآیندشاخص تعیین شاخص/ 3

 مستندات - نتایجتحلیل  مرداد  مرداد  تیم تعیین مداخالت الزم در راستای ارتقاء کیفیو  نتایجتحلیل  4

 شهریور شهریور آزمایشگاهمسئول  طرح در جلسه رهبری و مدیریت و اخذ تأییدیه  5
رهبری و مدیریت  تیم 

 مداخالت 
 مستندات برآورد خواهد گردید

 مستندات - اجرای حلقه کیفیت پایان سال مهر تیم APDCAاجرای حلقه   1

 صورتجلسه  ارائه گزارش مستمر)ماهیانه( آبان آزمایشگاهمسئول  ارائه گزارش پیشرفت کار در جلسه رهبری و مدیریت 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت مریم تعاون

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-Lab-2 کد:

 94شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت واحد تصویربرداری

 استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و فرآیندها هدف کالن

 نوین درمانی و آموزشی مدیریت مؤثر فرآیندهای جاری در راستای استقرار استانداردهایترویج نگاه فرآیندی و  استراتژی

 99در سال  % از امتیازات قابل کسب منتج از استقرار استانداردهای اعتبار بخشی95دست یابی به  هدف اختصاصی

 از امتیازات قابل کسب  %95اخذ  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی

).../ 

  -شیوه پایش

 مالحظات

 آزمایشگاه انجام یک ارزیابی درونی از نحوه استقرار استانداردهای مربوط به 1
/ مسئول  آزمایشگاهمسئول 

 بهبود کیفیت
 مستندات - ارزیابیانجام  تیرماه

 مستندات - نتایج تحلیل تیرماه ״ آزمایشگاهتجزیه و تحلیل نتایج و استخراج نقاط قوت و ضعف در تعامل با کارکنان  2

 مستندات - پیشنهادات اصالحیتدوین  مرداد ماه ״ تدوین پیشنهادات اصالحی جهت استقرار استانداردها و ارائه به دفتر اعتبار بخشی 3

 صورتجلسه .برآورد خواهد گردید تصویب پیشنهادات مرداد ماه تیم رهبری و مدیریت رهبری و مدیریتتصویب پیشنهادات در تیم  4

 مستندات - ابالغ مداخالت اصالحی مرداد ماه ریاست  ابالغ مداخالت اصالحی جهت اجرا  5

 مستندات - اجرای مداخالت اصالحی پایان سال شهریور آزمایشگاهمسئول  اجرای مداخالت اصالحی 1

 صورتجلسه - ارائه گزارش ماهیانه مهر آزمایشگاهمسئول  ارائه گزارش پیشرفت در جلسه رهبری و مدیریت  

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول دفتر اعتبار بخشی مسئول واحد

 دکتر کیاست فر فریبا جودت مریم تعاون

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-RM-1 کد:

    95شماره صفحه:  2-1-2 -حوادث و بالیا سنجه الف  بهبود کیفیت واحد مدیریت خطرِبرنامه 

 G4- G1-G2 هدف کالن

 استراتژی
 راستای استقرار استانداردهای نوین درمانی و آموزشیترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در 

 استفاده از ظرفیتهای بیمارستان، دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای فیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان

 99در سال  ایغیرسازه و ایسازه عملکردی، ایمنی حیطه سه در بالیا و حوادث در بیمارستان ایمنی سالیانه ارزیابی هدف اختصاصی

 . درصد ایمنی عملکردی بیمارستان3ای بیمارستان    . درصد ایمنی غیرسازه2ای بیمارستان    .  درصد ایمنی سازه1 شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسان

 ی/...(

  -شیوه پایش

 مالحظات

 مستندات - تیم تشکیل فروردین فروردین  مسئول مدیریت خطر بیمارستان ایمنی ارزیابی تیم تشکیل 1

 مستندات - ارزیابی انجام 11/2 11/1 تیم ارزیابی ایسازه حیطه های در بیمارستان ایمنی ارزیابی انجام 2

 مستندات - ارزیابی انجام 11/2 11/1 تیم ارزیابی ایغیرسازه حیطه های در بیمارستان ایمنی ارزیابی انجام 3

 مستندات - ارزیابی انجام 11/2 11/1 تیم ارزیابی عملکردی عناصر حیطه های در بیمارستان ایمنی ارزیابی انجام 4

 مستندات - ارزیابی نتایج ثبت 21/2 11/2 مسئول مدیریت خطر بیمارستان ایمنی شاخص نهایی نمره تعیین و اکسل فایل در ارزیابی نتایج ثبت 5

 مستندات - گزارش نتایج 25/3 25/2 مسئول مدیریت خطر گزارش نتایج در کمیته مدیریت خطر و تیم رهبری و مدیریت 1

 مستندات - تعیین و تصویب اقدامات 25/3 25/2 کمیته مدیریت خطر تعیین و تصویب اقدامات پیشگیرانه و اصالحی در صورت نیاز در کمیته مدیریت خطر 1

 مستندات  اجرای اقدامات تا پایان سال 1/4 ها/ واحدهامسئولین بخش اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصالحی 1

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

 مدیریت خطر
 مستندات - پایش مجدد اسفند ماه

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان بهبود کیفیت تایید کننده : مسئول اداره مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت جواد لیثی

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-RM-2 کد:

 96شماره صفحه:  1-2-2-بهبود کیفیت واحد مدیریت خطر حوادث و بالیا  سنجه الف برنامه 

 G4- G1-G2 هدف کالن

 استراتژی
 ترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای نوین درمانی و آموزشی

 استفاده از ظرفیتهای بیمارستان، دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای فیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان

 99در سال  بیمارستان در سوزی آتش کنترل و پیشگیری اقدامات اختصاصیهدف 

 ایمنی حریق  %05استقرار  شاخص هدف

 مجری شرح فعالیت ها ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
پیشگیرانه در صورت  اقدامات اجرای و سوزیآتش جهت آفرین خطر مکانهای شناسایی

 توسعه فضاهای بیمارستان
/ دفتر فنی مسئولین مدیریت خطر

 / ایمنی / آتشنشانی
 مستمر

 خطر مکانهای شناسایی
 آفرین

 مستندات -

2 
در صورت *مختلف  فضاهای و واحدها /بخشها برای آتش دستی هایکننده خاموش تأمین

 نیاز 
 مستمر مسئول آتشنشانی مرکز

 هایکننده خاموش تأمین
 آتش دستی

 برآورد نیاز خواهد شد.
 

 مشاهده

3 
سالم در صورت  و آماده حرارت  /دود به حساس دتکتورهای و حریق اعالم سیستم وجود

 توسعه فضاهای بیمارستان
 مستمر مسئول دفتر فنی

 حریق اعالم سیستم وجود
 دتکتورها و

- 
 مشاهده

  ؟ / مدیریت مسئول آتشنشانی منطقه نشانی آتش سازمان از نشانی آتش استانداردهای تاییدیه اخذ 4
 استانداردهای تاییدیه اخذ

 نشانی آتش

- 
 مستندات

 مستندات -  نشانیآتش رابطین برنامه مستمر مسئول مدیریت خطر روز شبانه ساعات تمام در بیمارستان در دیدهآموزش نشانیآتش رابطین بودن دسترس در 5

 مستندات - کارکنان آموزش ساالنه آتشنشانیمسئولین مدیریت خطر/  کارکنان مستمر تمرین و آموزش ریزی،برنامه 1

 منظم دوره ای بازرسیهای طریق از حریق ایمنی سیستم مداوم پایش 1
/ دفتر فنی مسئولین مدیریت خطر

 / ایمنی / آتشنشانی
 مستندات - استقرار ایمنی حریق مستمر

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت جواد لیثی

 یکبار اتفاق افتاده و موجود می باشد در صورت شناسایی محل جدید و نیاز تامین خواهد شد. واحدها /بخشها برای آتش دستی هایکننده خاموش* با توجه به اینکه شناسایی و خرید 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-RM-3 کد:

 97شماره صفحه:  2-2-2 -سنجه الفبهبود کیفیت واحد مدیریت خطر حوادث و بالیا  برنامه 

 G4- G1-G2 هدف کالن

 استفاده از ظرفیتهای بیمارستان، دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای فیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان استراتژی

 99در سال  بیمارستان محیط در دیوارها و سطوح سازی ایمن هدف اختصاصی

 ای بیمارستان   درصد ایمنی سازه شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
 و ورودی دربهای پوشها، کف پنجره ها، دیوارها، و سطوح ایمنی اصول رعایت

 سطوح سایر و خروجی
 دیوارها.... و سطوح ایمنی مستمر مسئول دفتر فنی

 ریال 2111111111

 مستندات

2 
 پر محیطهای در مراجعین و بیماران سقوط از پیشگیری جهت ایمنی اقدامات انجام

 مخاطره
 مستندات ایمنی بیماران مستمر مسئول دفتر فنی

 مستندات محوطه ایمنی مستمر مسئول دفتر فنی بیمارستان محوطه در ایمنی اقدامات انجام 3

 مستندات ایمنی بیماران و پرسنل مستمر مسئول دفتر فنی تجهیزات نمودن مهار و بیمارستان پزشکی تجهیزات و وسایل ایمنی اصول رعایت 4

5 
 انجام لزوم صورت در بیمارستان محیط ایمنی بررسی جهت دوره ای بازدیدهای انجام

 پیشگیرانه /اصالحی اقدامات
 مستندات دوره ای بازدیدهای انجام مستمر تیم ایمنی

 مستمر تیم ایمنی پیشگیرانه /اصالحی پایش اقدامات 1

 و سطوح سازی ایمن
 محیط در دیوارها

 بیمارستان

 مستندات

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت جواد لیثی

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-RM-4 کد:

 92شماره صفحه:  1-4-2-بهبود کیفیت واحد مدیریت خطر حوادث و بالیا  سنجه الفبرنامه 

 G4- G1-G2 هدف کالن

 راستای استقرار استانداردهای نوین درمانی و آموزشیترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در  استراتژی

 99در سال  مصدومین ازدحام شرایط با بالیا و حوادث به پاسخ و آمادگی هدف اختصاصی

 بیمارستان برای پاسخگویی به حوادث و بالیا % 155آمادگی  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
مورد  استاندارد / نتیجه

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 بیمارستان در بالیا و حوادث به پاسخ برای سازماندهی 1
تیم بحران/ مسئول مدیریت 

 خطر
 پایان سال فروردین ماه

 1-4-2-سنجه الف

 مستندات -

 بالیا و حوادث زمان در انبوه مصدومین مدیریت برنامه ریزی 2
مسئول مدیریت تیم بحران/ 

 خطر
 مستندات - پایان سال فروردین ماه

 بالیا و حوادث زمان در در مصدومین اطالعات مدیریت ریزی برنامه 3
تیم بحران/ مسئول مدیریت 

 خطر
 مستندات - پایان سال فروردین ماه

 بالیا و حوادث زمان در داوطلبین و کارکنان مدیریت برنامه ریزی 4
مدیریت تیم بحران/ مسئول 

 خطر
 مستندات - پایان سال فروردین ماه

5 
 ازدحام زمان در خدمت ارائه محیطهای امنیت و ایمنی زمینه در برنامه ریزی

 مراجعین و مصدومین

تیم بحران/ مسئول مدیریت 
 خطر

 مستندات - پایان سال فروردین ماه

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان کیفیتتایید کننده : مسئول اداره بهبود  مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت جواد لیثی

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-RM-5 کد:

 91شماره صفحه:  4-4-2-بهبود کیفیت واحد مدیریت خطر حوادث و بالیا  سنجه الفبرنامه 

 G3- G4- G1-G2 هدف کالن

 استراتژی
 آموزش و توانمند سازی کارکنان و پزشکان در زمینه مباحث مربوط به ایمنی، بهبود کیفیت و رعایت حقوق بیمار

 ترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای نوین درمانی و آموزشی

 99در سال  سناریو تدوین با بالیا و حوادث شده سازی شبیه تمرینهای و آموزش اختصاصیهدف 

 برگزاری حداقل یک مورد مانور مواجهه با بحران داخل بیمارستانی تا پایان سال شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
 زمینه در خدمت حین و ورود بدو در کارکنان عمومی آموزشهای ارائه و نیازسنجی

 سالیانه صورت به حداقل بالیا و حوادث خطر مدیریت
 پایان سال فروردین ماه مسئول مدیریت خطر

 ریال51111111 4-4-2-سنجه الف

 مستندات

2 
 دارند، کلیدی نقش حوادث کنترل در که کارکنانی برای تخصصی آموزشهای ارائه

 آنها مسئولیتهای و وظایف شرح برحسب
 مستندات پایان سال فروردین ماه مسئول مدیریت خطر

3 
 برای بیماران این از مراقبت نحوه و 1CBRN آلودگی رفع تخصصی آموزشهای ارائه

 منتخب بالینی کارکنان
 مستندات پایان سال فروردین ماه خطرمسئول مدیریت 

4 
 محتمل سناریو و خطر ارزیابی نتایج براساس سال در بار دو حداقل دورمیزی تمرین

 کمیته اعضا برای بالیا
 مستندات پایان سال فروردین ماه مسئول مدیریت خطر

5 
 برای بالیا محتمل سناریوهای و خطر ارزیابی نتایج براساس تمرینهایی برگزاری
 سال در بار یک حداقل مشق تمرین بصورت کارکنان

 مستندات پایان سال فروردین ماه مسئول مدیریت خطر

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت جواد لیثی

 

 

                                                           
1
 Chemical, Biological, Radiological and Nuclear 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-RM-6 کد:

 41شماره صفحه:  1-0-2-بهبود کیفیت واحد مدیریت خطر حوادث و بالیا سنجه الفبرنامه 

 G4- G1-G2 هدف کالن

 Wo1, Wo2, Wt2,St2 استراتژی

 99در سال  ، زنان باردارمعلولین و بیهوش توان، کم سالمند، افراد کودکان، مانند بدحال بیماران و آسیب پذیر گروههای برای ویژه به بیمارستان ضروری خدمات تداوم هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 ساعت 72 مدت به حداقل بالیا و حوادث زمان در سوخت و اکسیژن ،برق تأمین آب،

 بدحال بیماران و آسیب پذیر گروههای %155برای  ارائه خدمات

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 پایان سال فروردین ماه مسئول مدیریت خطر بیمارستان حیاتی واحدهای /بخشها شناسایی 1

 1-5-2-سنجه الفتحقق 

 مستندات -

2 
 /بخشها عملکرد تداوم برای نیاز مورد ضروری اقالم تدارک نحوه و فهرست تهیه

 بیمارستان حیاتی واحدهای
 مستندات - پایان سال فروردین ماه مسئول مدیریت خطر

3 
 تداوم برای آنها تأمین نحوه یا و ذخیره /نیاز مورد پزشکی تجهیزات فهرست تهیه

 بیمارستان حیاتی واحدهای/ بخشها عملکرد
 مستندات - پایان سال فروردین ماه مدیریت خطرمسئول 

 مستندات - پایان سال فروردین ماه مسئول مدیریت خطر بیمارستان حیاتی واحدهای / بخشها برای احتمالی جایگزین مکانهای بینی پیش 4

تهیه و 
تایید 

 

 بیمارستان تایید کننده نهایی : ریاست تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت جواد لیثی

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 
 AP-TEO-1 کد:

 17 شماره صفحه: 1 -2-1 -فنی و مهندسی سنجه ج بهبود کیفیت دفتربرنامه 

 G1-G2-G4 هدف کالن

 St2 استراتژی

 99در سال  واحدها / بخشها به بیمارستان سطح در جسمی توان کم مراجعین و بیماران تسهیل دسترسی هدف اختصاصی

 واحدها / بخشها به بیمارستان سطح در جسمی توان کم مراجعین و بیماراندسترسی امکان  % 05 شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
نتیجه مورد استاندارد / 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
 و ورودیها درمسیر استاندارد شیب با غیرلغزنده رمپ های موجود بصورت اصالح
 بیمارستان سطح در آسانسور / باالبر به دسترسی عدم درصورت همسطح غیر سطوح

مسئول دفتر فنی / مسئول 
 ایمنی

 مشاهده ریال055555555 1 -2-1 -سنجه ج آذر آبان

 غیرلغزنده رمپ /شیبدار سطح طرفین در کمکی های دستگیره نصب 2
مسئول دفتر فنی / مسئول 

 ایمنی
 مشاهده " 1 -2-1 -سنجه ج آذر آبان

 ایمن سازی آسانسورهای موجود 3
مسئول دفتر فنی / مسئول 

 ایمنی
 مشاهده " 1 -2-1 -سنجه ج آذر آبان

4 
 سراسر به جسمی توان کم افراد برای شده تسهیل و مانع بدون ایجاد امکان دسترسی

  (واحدها  %31و % بخشها 111) بیمارستان
مسئول دفتر فنی / مسئول 

 ایمنی
 مشاهده " 1 -2-1 -سنجه ج آذر آبان

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت مهندس محمدی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمنی واحد و دفتر پرستاری عملیاتی هایلیست برنامه ردیف

 %111کارکنان به میزان   APdAPنظیم  1

 %111بازبینی و تکمیل مهارتهای عمومی ارتباطی و اختصاصی کارکنان  به میزان  2

 % 111برآورد کمی نیرو در بخشها به میزان  3

 %111بر آورد کیفی  نیرو  در بخشها به میزان  4

 %    15ارتقاء اثر بخشی آموزش به بیمار به میزان  5

 بخشها % 111تشکیل کار گروه آموزش به بیمار در  1

 %11میزان  پیگیری بیماران پس از ترخیص جهت اطمینان رعایت برنامه های خود مراقبتی به میزان  1

 %111به میزان  11 –میزان پیگیری  بیماران  ترخیص شده مشکوک و مبتالبه کوروید  1

 % 11ارتقا و بهبود فرایند آموزش کارکنان تا  1

 %111ارتقاء شاخصهای ملی براساس استانداردهای ابالغی به میزان  11

 % 11حفظ آگاهی کارکنان در خصوص استاندارد های اعتبار بخشی به میزان  11

 %11کاردکس نویسی صحیح با تاکید بر تشخیص های پرستاری به میزان  12

 % 11انجام و ثبت صحیح ارزیابی اولیه بیماران  در پرونده بالینی به میزان  13

 % 15ثبت صحیح گزارشات پرستاری در پرونده بیماران  به میزان  14

 درصد از پرسنل در خصوص گاید الین احیا 11ارتقا آگاهی  15

 درصد  کارکنان در محاسبات دارویی و داروهای ترالی اورژانس   11ارتقا آگاهی 11

 %11همراهان  تا  و افزایش میزان  رضایتمندی بیماران 11

 % 11اعزام بیماران  با رعایت استانداردها  طبق دستورالعمل وزارتی تا 11

 %15مدیریت تختهای بیمارستانی به میزان  11

 %11رضایتمندی کارکنان تا افزایش  21

 % بخشها طبق برنامه زمانبندی111ایمنی  بازدید 21

 کاهش میزان مرگ و میر ناشی از خطاهای پزشکی  22

 %111شناسایی بیماران پرخطر به میزان  23

 لیست کلی بخشها(% از استانداردهای اعالمی)چک 11% فعلی به میزان 11ارتقاء تطابق ارائه خدمات کیفی به بیماران از  24

 %11% فعلی به میزان 11افزایش انگیزه کارکنان از  25

 %11% فعلی به میزان 11افزایش رضایتمندی کارکنان از  21

 %5کاهش تعداد بیماران  مبتال  به زخم بستر به میزان  21

 اجرای جداسازی محیط های تمیز ، کثیف و استریل  در واحد  جد ید 21



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-1کد: 

 49شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 تمامی فعالیتها و فرآیندها استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای هدف کالن

 آموزش و توانمند سازی کارکنان و پزشکان در زمینه مباحث مربوط به ایمنی، بهبود کیفیت و رعایت حقوق بیمار  استراتژی

 ارتقا و بهبود فرایند آموزش و توانمند سازی کارکنان هدف اختصاصی

 %155کارکنان برای  APDAPتنظیم  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری فعالیت هاشرح  ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
آموزش تکمیلی مسئولین در خصوص نحوه جمع آوری نیاز های آموزشی کارکنان و 

 کلیه کارکنان   APDAPتکمیل  
 همان روز 3/11/11 توسط سوپروایزر آموزشی

کلیه   APDAPتکمیل
 کارکنان

 مستندات 1251111

  11/11/11 4/11/11 مسئولین بخشها  APDAPتکمیل فرم های  2
ساعت  1بخش * 22

 ریال 111111*
 مستندات

 مستندات -  12/11/11 11/11/11 مسئولین بخشها ارسال فرمهای تکمیل شده به سوپروایزر آموزشی  3

 مستندات -  11/11/11 13/11/11 سوپروایزر آموزشی کارکنان  APDAPجمع بندی و تجزیه و تحلیل فرمهای  4

 مستندات -  همان روز 11/11/11 سوپروایزر آموزشی بندی نیازهای آموزشی کارکناناولویت 5

 صورتجلسه -  همان روز 11/11/11 سوپروایزر آموزشی طرح موارد استخراج شده جهت آموزش در جلسه تیم رهبری و مدیریت 1

 صورتجلسه -  همان روز 21/12/11 سوپروایزر آموزشی های آموزشی در جلسه معاونت درمان در این خصوصاولویت طرح 1

 مستندات     سوپروایزر آموزشی های آموزشی از معاونت درمانتحویل گرفتن پودمان دوره 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان کیفیت تایید کننده : مسئول اداره بهبود تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-2کد: 

 44شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان و ارتقاء کیفی خدمات با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و فرآیندها هدف کالن

 Wo2 ،Wo1 استراتژی

 توسعه کیفی و ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان هدف اختصاصی

 %155عمومی،  ارتباطی و اختصاصی کارکنان  به میزان بازبینی و تکمیل مهارتهای  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

   آموزش مسئولین در خصوص نحوه تکمیل چک لیست مهارتهای کارکنان  1
 سوپروایزر آموزشی   

11/1/11 11/1/11 
آشنایی با نحوه تکمیل 

 لیستچک

1251111 
 مستندات

 11/1/11 11/1/11 مسئولین بخشها بازبینی و تکمیل چک لیست مهارتهای کلیه کارکنان  شاغل 2
-تکمیل صحیح چک

 لیست

ساعت*  1بخش*22
 ریال 111111

 مستندات

 مستندات -  مستمر مستمر بخشهامسئولین  تکمیل  چک لیست مهارتهای کارکنان جدیدالورود 3

 مستندات -  همان روز 11/1/11 مسئولین بخشها ارسال فرمهای تکمیل شده به سوپروایزر آموزشی  4

 مستندات -  همان روز 11/1/11 سوپروایزر آموزشی تحلیل نتایج چک لیست ها 5

 صورتجلسه -  روز همان 11/1/11 سوپروایزر آموزشی ارائه گزارش نتایج به مدیر پرستاری  1

 صورتجلسه -  همان روز 11/1/11 مدیر پرستاری طرح در تیم مدیریت اجرایی 1

 مستندات -  مستمر مستمر مدیر پرستاری گیری در انتخاب بخش خدمتی منتاسب با توانائیهای کادرتصمیم 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان کیفیتتایید کننده : مسئول اداره بهبود  تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-3کد: 

 45شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2 هدف کالن

 آموزشی و درمانی نوین استانداردهای استقرار راستای در جاری فرایندهای مؤثر مدیریت و فرایندی نگاه ترویج استراتژی

 موجود و جایگزینی نیرو با استفاده از روش های علمی پرستاری نیروهای متوازن توزیع هدف اختصاصی

 برآورد کمی نیرو در تمام بخشها  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات 1205555  همان روز 11/1/11 مدیر پرستاری تشکیل جلسه توجیهی جهت مسئولین بخشها 1

 مستندات   همان روز 11/1/11 جانشین مترون کمی نیروی انسانی جهت مسئولین بخشهاآموزش برآورد  2

 تکمیل فرم   11/1/11 14/1/11 مسئولین بخشها برآورد کمی نیروی انسانی توسط مسئولین بخشها 3

 مستندات   همان روز 11/1/11 مسئولین بخشها ارسال نتایج به مدیر خدمات پرستاری 4

 مستندات   همان روز 11/1/11 جانشین مترون برآورد نیروی انسانیجمع بندی  5

 صورتجلسه   همان روز 11/1/11 مدیر پرستاری گزارش نتایج پایش در تیم مدیریت اجرایی 1

 ماهیانه برنامه   مستمر مستمر مدیر پرستاری توزیع متوازن نیرو در  بخشها 1

1 
راستای اعالم وضعیت موجود و جذب نیرو در مکاتبه با معاونت محترم امور درمان در 

 صورت نیاز
 همان روز 21/1/11 تیم مدیریت اجرایی

 
 مستندات 

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 کیاست فردکتر جعفر  فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-4کد: 

 46شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2 هدف کالن

  بیمارستان انسانی منابع و مالی کمبودهای تأمین جهت المنفعه عام مؤسسات و دانشگاه حمایت جلب برای تالش و موجود وضعیت از درست تحلیل یک انعکاس  استراتژی

 موجود و جایگزینی نیرو با استفاده از روش های علمی پرستاری نیروهای متوازن توزیع هدف اختصاصی

  % 155بر آورد کیفی  نیرو  دربخشها به میزان  شاخص هدف

 تاریخ پایان شروعتاریخ  مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 صورتجلسه 1251111  15/1/11 15/1/11 مدیر خدمات پرستاری تشکیل جلسه توجیهی جهت مسسئولین بخشها 1

 آزمون -  15/1/11 15/1/11 دفتر پرستاری آموزش برآورد کیفی نیروی انسانی جهت مسسئولین بخشها 2

 تکمیل فرم -  11/1/11 11/1/11 منشی دفتر پرستاری ارسال فایل چک لیست برآورد کیفی نیروی انسا نی حوزه پرستاری به بخشها 3

  25/1/11 11/1/11 مسئولین بخشها تکمیل چک لیست برآورد کیفی نیروی انسا نی حوزه پرستاری 4
 1بخش*22
 ریال 111111ساعت*

 مستندات

 مستندات -  مستمر ماهانه جانشین مترون توزیع متوازن نیرو دربخشها 5

 مستندات -  25/1/11 25/1/11 مسئولین بخشها ارسال نتایج به مدیر خدمات پرستاری 1

 مدیر خدمات پرستاری گزارش نتایج پایش در تیم مدیریت اجرایی 1
جلسه  تیم 

اجرایی 
 دراردیبهشت

جلسه  تیم 
  اجرایی

 اردیبهشت
 برنامه ماهیانه - 

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-5کد: 

 47شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2 هدف کالن

  WO1, WO2 استراتژی

 بیمار و همراهبه ارتقا و بهبود فرایند آموزش  هدف اختصاصی

 %70میزان  تاافزایش اثر بخشی آموزش به بیمار  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
تدوین سیاست آموزشی همراه و بیمار و باز بینی چک لیست پایش اثر بخشی آموزش به 

 بیمار و همراه 
سوپروایزر آموزشی و آموزش 
 سالمت و مسئولین بخش ها

 صورتجلسه 1251111  11/1/11 11/1/11

 مستندات -    مدیر خدمات پرستاری تعیین رابط آموزش به بیمار در بخشهای بستری و صدور ابالغ رابط آموزش به بیمار 2

 صورت جلسه -  ؟ ؟ مدیر پرستاری در تیم مدیریت اجرایی های آموزشیسیاستو تصویب  طرح 3

 مستندات -  11/1/11 11/1/11 مدیر پرستاری ها، رابطین آموزشیبه مسئولین بخشبیمار و همراه  ابالغ سیاست های آموزشی 4

5 
برنامه ریزی و اجرای آموزش بیمار و همراه بیمار حین، طول بستری و  ترخیص )چهره به 

 چهره، پمفلت، فیلم آموزشی(

سوپروایزر آموزش سالمت و 
 مسئولین بخش ها

   مستمر مستمر
 25یال*21111 برگ *51

 ماه 12بخش *
 مستندات

 نظارت مستمر بر نحوه انجام اقدامات مرتبط با آموزش بیماران 1
رابط آموزش به بیمار/ مسئول 

 بخش
 مستندات -  99/2/2 99/2/1

  99/2/3 /299/2 رابط آموزشی تکمیل چک لیست های اثر بخشی  آموزش به بیمار  1
برگ * 51بخش * 22

 ریال 5111
 مستندات

  ماهیانه ماهیانه کارشناس اطالعات سالمت تحلیل نتتایج حاصله 1
ساعت*1بخش*22

 ریال 111111
 مستندات

 صورت جلسه -  ماهیانه ماهیانه سوپروایزر آموزش سالمت ارائه گزارش به مدیر خدمات پرستاری 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان کیفیتتایید کننده : مسئول اداره بهبود  تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-6کد: 

 42شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2, G5 کالنهدف 

  WO1, WO2, ST1 استراتژی

 بیمار و همراهبه ارتقا و بهبود فرایند آموزش  هدف اختصاصی

 % بخشها155تشکیل کار گروه آموزش به بیمار در  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 صورتجلسه ریال 51111نفر *  31  4/12/11 25/1/11 سوپروایزر آموزش به بیمار تشکیل جلسات تیمی با کارگروه آموزشی 1

 انتخاب رابطین جهت آموزش گروهی 2
 سوپروایزر آموزش به بیمار

 هامسئولین بخش
15/1/11 21/1/11  

- 
- 

 مستندات

 بیمار در بخشهانیاز سنجی آموزش به  3
 سوپروایزر آموزش به بیمار

 هامسئولین بخش
11/1/11 

 هر سه ماه
 مستندات -  1/11/11

 اولویت بندی نیازهای آموزشی هر بخش 4
 سوپر وایزرآموزش به بیمار

 سوپر وایزرآموزشی
21/1/11 

 هر سه ماه
5/11/11  

 
- 

 مستندات

 برنامه ریزی آموزش به بیمار 5
 به بیمارسوپر وایزرآموزش 

 سوپر وایزرآموزشی
21/1/11 

 هر سه ماه
 وجود برنامه آموزشی -  1/11/11

 مستندات -  اول هر فصل اول هر فصل سوپر وایزر آموزش سالمت ارائه گزارش به مدیر پرستاری 1

 مستندات -  اول هر فصل اول هر فصل مدیر پرستاری ابالغ برنامه آموزشی به بخش ها 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-7کد: 

 41شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2, G5 هدف کالن

 WO1, ST1  استراتژی

 اطمینان از برنامه های خود مراقبتی در بیماران ترخیص شده  هدف اختصاصی

 %15پیگیری بیماران پس از ترخیص جهت اطمینان رعایت برنامه های خود مراقبتی به میزان  ارتقای برنامه شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

  5/1/11 5/1/11 اعضاء تیم تشکیل جلسه تیم آموزش به بیمار 1
 ریال= 31111* 5

 ریال1511111
 مستند

  -  5/1/11 5/1/11 مدیریت دفتر پرستاری تعیین مسئول جهت  پیگیری وضعیت بیماران ترخیص شده 2

 تعیین کیس های انتخابی جهت پیگیری مراقبت در منزل 3
آموزش  -سوپر وایزرین آموزشی

 سالمت/ ارشدمامایی
 مستند -  مستمر مستمر

    5/1/11 5/1/11 اعضاء تیم درصد بیماران ترخیص شده قابل پیگیریتعیین  4

 مستند ریال2151111  5/1/11 5/1/11 مدیریت مرکز اختصاص یک خط ازاد تلفن جهت انجام امورات پیگیری بیماران ترخیصی 5

 مستند -  مستمر مستمر سالمتسوپروایزر آموزش  تهیه فایل الکترونیکی جهت ثبت  پیگیری های انجام شد بیماران ترخیصی 1

 مستند -  سالیانه سالیانه سوپر وایزر آموزش به بیمار پایش مستندات جمع آوری شده 1

 مستند -  ماهیانه ماهیانه سوپروایزر آموزش به بیمار ارائه نتایج پایش در تیم مدیریت اجرایی  1

 مستند -  ماهیانه ماهیانه اعضاء تیم انجام اقدامات اصالحی 1

 مستند -  ماهانه ماهانه سوپروایزر  آموزش سالمت ارائه گزارش به مدیر پرستاری 11

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-8کد: 

 51شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2, G5 هدف کالن

 WO1, ST1  استراتژی

  COVID 19 اطمینان از برنامه های خود مراقبتی در بیماران ترخیص شده با تشخیص  هدف اختصاصی

 %155به میزان  19 –ترخیص شده مشکوک و مبتالبه کوروید ران پیگیری  بیماارتقای برنامه  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

  5/1/11 5/1/11 اعضاء تیم تشکیل جلسه تیم آموزش به بیمار 1
 ریال 31111* 5

 ریال1511111
 مستند

 مستند -  5/1/11 5/1/11 مدیریت دفتر پرستاری تعیین مسئول جهت  پیگیری وضعیت بیماران ترخیص شده 2

 مستند ریال 2151111  5/1/11 5/1/11 مدیریت مرکز انجام امورات پیگیری بیماران ترخیصیاختصاص یک خط ازاد تلفن جهت  3

 مستند -  5/1/11 5/1/11 سوپروایزر آموزش سالمت تهیه فایل الکترونیکی جهت ثبت  پیگیری های انجام شد بیماران ترخیصی 4

 مستند -  روزانه روزانه سوپر وایزر آموزش سالمت پایش مستندات جمع آوری شده 5

 مستند -  ماهیانه ماهیانه سوپروایزر آموزش سالمت ارائه نتایج پایش در تیم مدیریت اجرایی  1

 مستند -  ماهیانه ماهیانه سوپروایزر آموزش سالمت انجام اقدامات اصالحی 1

 مستند -  ماهیانه ماهیانه سوپروایزر آموزش سالمت ارائه گزارش به مدیر پرستاری 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-9کد: 

 59شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1,G2, G3, G5 هدف کالن

  WO1, WO2, SO1 استراتژی

 آموزشهای ضمن خدمت برای کارکنان جهت توانمند سازی آنها در  زمینه تضمین ایمنی بیمار و ارتقا کیفیت رائها هدف اختصاصی

 در صد  95ارتقا و بهبود فرایند آموزش کارکنان تا  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف

استاندارد / 

نتیجه مورد 

 انتظار

 منابع )مالی/انسانی/...(
  -شیوه پایش

 مالحظات

 مستندات -  13/11/11 12/11/11 سوپروایزر آموزشی و ارسال به معاونت درمان تکمیل پودمان آموزش های مصوب پیشنهادی 1

 مستندات -  1/2/11 2/2/11 سوپروایزر آموزشی تنظیم تقویم آموزشی آموزشهای مصوب و  انجام گروه بند ی کارکنان 2

  21/2/11 11/2/11 سوپروایزر آموزشی انجام هماهنگی با مدرسین 3

گروه *  5ساعت *  12
 5ساعت*13ریال +111111
ریال=  251111گروه*

 ریال14251111

 مستندات

 سوپروایزر آموزشی اعالم برنامه زمانبندی و گروه بندی به بخش ها  4
روز قبل از  11

 شروع دوره
 مستندات -  

   ״ سوپروایزر آموزشی و پذیراییانجام هماهنگی سالن آموزشی  5
 ریال 31111نفر * 451دوره * 1

 111111نفر *  11دوره *  1
 مستندات

 سوپروایزر آموزشی کالسها و آزمونبرگزاری  1
طبق تقویم 

 آموزشی
  

 111111ساعت *  25نفر *  451
 ریال

 مستندات

 مسئول آموزش پایش اثر بخشی آموزش دوره های دارای مهارت رفتار  1
ماه  بعد از  1

 پایان دوره
روز بعد از  45

 پایان دوره
  ساعت 41نفر *2دوره * 3 

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت دفتر پرستاریتهیه کننده: 

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-10کد: 

 52شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G5 هدف کالن

 آموزشی و درمانی نوین استانداردهای استقرار راستای در جاری فرایندهای مؤثر مدیریت و فرایندی نگاه ترویج استراتژی

 1399بیمارستان در سال یندهای آهای بهبود در خصوص نارسایی ها و فرشناسایی فرصت هدف اختصاصی

 %(3/93% به 3/92% )از 1به میزان  ارتقاء شاخصهای ملی براساس استانداردهای ابالغی شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 ابالغ -  11/1/11 11/1/11 مدیر خدمات پرستاری های ملی پرستاریشاخص تعیین مسئول جهت  پایش 1

  سوم هرماه اول هرماه مسئول تعیین شده تکمیل  چک لیستها 2
 1111111ساعت* 3

 12ریال*ماه
 تکمیل فرمهای استاندارد

 - -  سوم هرماه اول هرماه مدیر خدمات پرستاری نظارت بر نحوه تکمیل چک لیستها 3

 - -  همانروز پنجم هر ماه منشی دفتر پرستاری اطالعات در فایل شاخص های ملیثبت  4

 - -  همانروز ششم هر ماه سوپروایزرین تحلیل شاخص های ملی تجزیه و 5

 - -  مستمر ششم هر ماه سوپروایزرین انجام مداخالت اصالحی 1

 - -  جلسه ماهیانه ماههر  4 مدیر خدمات پرستاری ارسال نتایج به معاونت امور درمان 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99عملیاتی سال برنامه 

 AP-NM-11کد: 

 59 شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 توسعه کیفی و ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان هدف کالن

 سازی کارکنان و پزشکان در زمینه مباحث مربوط به ایمنی، بهبود کیفیت و رعایت حقوق بیمار آموزش و توانمند استراتژی

 توسعه کیفی و ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان هدف اختصاصی

 درصد از پرسنل در خصوص استانداردهای اعتباربخشی 75آگاهی  شاخص هدف

 تاریخ پایان شروعتاریخ  مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستند -  21/1/11 11/1/11 سوپروایزر آموزشی برنامه ریزی آموزشی 1

 مستند -  21/12/11 2/2/11 سوپروایزرین آموزشی و بالینی آموزش چهره به چهره پرسنل 2

 مستند -  مستمر مستمر سوپروایزرین آموزشی و بالینی انجام پرسش و پاسخ 3

 سوپروایزر آموزشی برگزاری آزمون 4
هفته سوم 
 مرداد و آذر

هفته چهارم 
 مرداد و آذر

 

ریال  511111یک بسته کاغذ
 بسته+ 4* 

 511* ریال111111

 1ساعت*نفر

 مستند

 مستند - موحودتعیین وضعیت   اتمام آزمون کارشناس اطالعات سالمت پایش نتایج 5

 سوپروایزر آموزشی تهیه گزارش 1
روز بعد از 

استخراج نتایج 
 پایش

 مستند - افزایش آگاهی پرسنل 

 مستند - ارائه گزارش  ؟ مترون ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی 1

تهیه و 
تایید 

 

 کننده نهایی : ریاست بیمارستانتایید  تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-12کد: 

 54شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 کیفی و ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان توسعه هدف کالن

 آموزش و توانمند سازی کارکنان و پزشکان در زمینه مباحث مربوط به ایمنی، بهبود کیفیت و رعایت حقوق بیمار  استراتژی

 رعایت استانداردهای کاردکس نویسی و  تشخیص های پرستاری  نانداارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان در زمینه کاردکس نویسی با  هدف اختصاصی

 % 90کاردکس نویسی صحیح با تاکید بر تشخیص های پرستاری به میزان  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستند -  21/1/11 11/1/11 سوپروایزر آموزشی برنامه ریزی آموزشی 1

 آموزش چهره به چهره پرسنل  2
سوپروایزر آموزشی و 
 سوپروایزرین بالینی

 مستند   21/12/11 1/2/11

 انجام پرسش وپاسخ 3
سوپروایزر آموزشی و 
 سوپروایزرین بالینی

 مستند -  مستمر مستمر

  ماه 12یک بسته کاغذ *   همان روز اول هر ماه پرستاریدفتر  چاپ چک لیست  4

 سوپروایزرین بالینی تکمیل چک لیست کاردکس نویسی 5
طبق برنامه 
 تقسیم کار

 مستند 12ساعت * 1*111111  ؟

  پنجم هر ماه اول هر ماه کارشناس اطالعات سالمت نویسی و پایش نتایج تحلیل چک لیست  کاردکس 1
*1ریال*ساعت111111

 ماه12
 ارائه گزارش

 مستند -  پنجم هر ماه پنجم هر ماه سوپروایزر آموزشی تهیه گزارش 1

 مستند    ؟ مترون ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی 1

تهیه و 
تایید 

 

 بیمارستانتایید کننده نهایی : ریاست  تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-13کد: 

 55شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G2, G3, G4 هدف کالن

 آموزش و توانمند سازی کارکنان و پزشکان در زمینه مباحث مربوط به ایمنی، بهبود کیفیت و رعایت حقوق بیمار استراتژی

 انهای کشورتوسعه کیفی و ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان  در جهت استانداردهای عملکردی منطبق نظام اعتبار بخشی ملی بیمارست هدف اختصاصی

 %0به میزان در پرونده بالینی  ثبت صحیح ارزیابی اولیه بیماران انجام و ارتقای هدفشاخص 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات  تدوین برنامه 21/1/11 11/1/11 سوپروایزر آموزشی برنامه ریزی آموزشی  1

 آموزش چهره به چهره پرسنل 2
سوپروایزر آموزشی 
 وسوپروایزرین بالینی

 مستندات  ثبت صحیح ارزیابی اولیه 21/12/11 2/2/11

 مستندات  تدوین برنامه تقسیم کار  مستمر اول هرماه مدیر خدمات پرستاری تقسیم کار بین سوپروایزرین جهت انجام پرسش و پاسخ 3

 منشی دفتر پرستاری تکثیر چک لیستهای پایش بخشها 5
هفته اول 

 هرماه
  همانروز

 111کپی * 5111ریال 
 12عدد*ماه

 مستندات

  ماهیانه ماهیانه دفتر پرستاری تکمیل چک لیستهای پایش بخشهاانجام پرسش و پاسخ و  1
 12ریال*ماه111111

 ساعت*1
 مستندات

 کارشناس آمار محوریت مدیر خدمات پرستاریاستخراج و  تحلیل نتایج پایش با  1
هفته اول ماه 

 بعد
هفته اول ماه 

 بعد
 

*1ریال*ساعت111111
 ماه12

 مستندات

 سوپروایزر آموزشی ومسئولین انجام مداخالت اصالحی 1
هفته اول ماه 

 بعد
هفته اول ماه 

 بعد
 مستندات - 

 پرستاریمدیر خدمات  گزارش نتایج پایش در تیم مدیریت اجرایی 1
جلسه ماهیانه 

 تیم 
جلسه ماهیانه 

 تیم
 مستندات - 

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 



 

 

 هوالشافی

 درمانی شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی 

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-14کد: 

 56شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2, G3 هدف کالن

 بیمارآموزش و توانمند سازی کارکنان و پزشکان در زمینه مباحث مربوط به ایمنی، بهبود کیفیت و رعایت حقوق  استراتژی

 اعتبار بخشی   ارائه مراقبتهای پرستاری بر اساس استاندارد های وزارتی و هدف اختصاصی

 % 90ثبت صحیح گزارشات پرستاری در پرونده بیماران  به میزان  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستند -  21/1/11 11/1/11 سوپروایزر آموزشی برنامه ریزی آموزشی 1

 آموزش چهره به چهره پرسنل 2
سوپروایزر آموزشی و 
 سوپروایزرین بالینی

 مستند   21/12/11 2/2/11

 مستند ماه 12یک بسته کاغذ *   مستمر مستمر بالینیسوپروایزرین  و  تکمیل چک لیست گزارش نویسی انجام پرسش و  پاسخ 3

  پنجم هر ماه اول هر ماه کارشناس اطالعات سالمت تحلیل چک لیست گزارش نویسی پایش نتایج با محوریت مدیریت پرستاری  5
*1ریال*ساعت111111

 ماه12
 ارائه گزارش

 مستند -  پنجم هر ماه هر ماه پنجم سوپروایزر آموزشی به مدیریت پرستاری گزارشو ارائه تهیه  1

 سوپروایزر آموزشی ومسئولین انجام مداخالت اصالحی 7
هفته اول هر 

 ماه
 مستند -  

 مترون ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی 8

اولین جلسه  
تیم مدیریت 
اجرایی در آن 

 ماه

 مستند -  

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان اداره بهبود کیفیت تایید کننده : مسئول تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-15کد: 

 57شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 توسعه کیفی و ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان هدف کالن

 G2, G3, G5 استراتژی

 بیماران ارتقاء عملکرد پرسنل در خصوص احیاء هدف اختصاصی

 درصد از پرسنل در خصوص گاید الین احیاء 85آگاهی  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستند -  21/1/11 11/1/11 سوپروایزر آموزشی برنامه ریزی آموزشی 1

 آموزش چهره به چهره پرسنل 2
سوپروایزر آموزشی و 
 سوپروایزرین بالینی

 شناسنامه آموزشی   21/12/11 2/2/11

 پاسخ انجام پرسش و 3
سوپروایزر آموزشی و 
 سوپروایزرین بالینی

 شناسنامه آموزشی -  مستمر مستمر

 سوپروایزرین بالینی تکمیل چک لیست گاید الین احیاء 4
طبق برنامه 
 تقسیم کار

طبق برنامه 
 تقسیم کار

 
 5111برگ * کپی 111

 ماه 12ریال * 
 مستند

  پنجم هر ماه اول هر ماه کارشناس اطالعات سالمت تحلیل نتایج 5
 1ریال* ساعت 111111

 ماه12*
 ارائه گزارش

 مستند -  پنجم هر ماه پنجم هر ماه سوپروایزر آموزشی تهیه گزارش 1

 مستند -   اولین جلسه  ؟ مدیر پرستاری ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی 7

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان مسئول اداره بهبود کیفیتتایید کننده :  تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-16کد: 

 52شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 توسعه کیفی و ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان هدف کالن

 G2, G3, G5 استراتژی

 ارتقاء عملکرد پرسنل در خصوص دارودهی هدف اختصاصی

 درصد  کارکنان در محاسبات دارویی و داروهای ترالی اورژانس   75ارتقا آگاهی شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری ها شرح فعالیت ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستند -  21/1/11 11/1/11 سوپروایزر آموزشی برنامه ریزی آموزشی 1

 مستند   21/12/11 2/2/11 سوپروایزرین آموزشی و بالینی آموزش چهره به چهره پرسنل 2

 برگزاری راند های بالینی  3
سوپروایزر آموزشی و مسئولین 

 بخش ها
 مستند   21/12/11 2/2/11

 مستند   31/5/11 1/5/11 سوپروایزر آموزشی برگزاری کالس آموزشی  4

 مستند   همان روز 4/1/11 سوپروایزر اموزشی آزمون الکترونیکی  5

 و تکمیل چک لیست  محاسبات دارویی و ترالی اورژانس انجام پرسش و پاسخ 1
سوپروایزر آموزشی و 
 سوپروایزرین بالینی

  مستمر مستمر
 5111برگ *کپی 111

 ماه 12ریال * 
 مستند

  پنجم هر ماه اول هر ماه کارشناس اطالعات سالمت تحلیل چک لیست   محاسبات دارویی و ترالی اورژانس 8
*1ریال*ساعت111111

 ماه 12
 مستند

 مستند -  پنجم هر ماه پنجم هر ماه سوپروایزر آموزشی تهیه گزارش 9

 صورت جلسه مستند  همان روز اولین جلسه  ؟ مدیر پرستاری ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی 11

تهیه و 
تایید 

 

 : ریاست بیمارستان تایید کننده نهایی تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-17کد: 

 51شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G2- G5 هدف کالن

 WO1, WO2 استراتژی

 رضایتمندی بیمار و همراهان هدف اختصاصی

  %0به میزان همراهان  و رضایتمندی بیماران افزایش میزان شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 ابالغ -  11/1/11 11/1/11 مدیر خدمات پرستاری مسئول جهت تکمیل فرمهای رضایتمندیتعیین  1

  11/1/11 11/1/11 مسئول تعیین شده تکثیر فرمهای رضایتمندی 2
 5111کپی هر برگ 

 ماه 12ریال*دویست فرم*
- 

  ماهیانه ماهیانه مسئول تعیین شده تکمیل فرمهای رضایتمندی 3
 121111ساعت* 12

 12ریال*ماه
- 

  هفته اول ماه  هفته اول ماه  کارشناس اطالعات سالمت بررسی و آنالیز فرمها 4
*1ریال*ساعت111111

 ماه12
 نتایج

 فایل -  هفته اول ماه  هفته اول ماه  دفترپرستاری ارائه بازخورد نتایج به بخشها 5

 وجود برنامه -  هفته اول ماه  هفته اول ماه دفترپرستاری و بخشها ایاقدامات مداخله 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-18کد: 

 61شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G3 هدف کالن

 WO1 استراتژی

 1399شناسایی فرصت های بهبود در خصوص نارسایی ها و فرایندهای بیمارستان در سال  هدف اختصاصی

 % 95استانداردها  طبق دستورالعمل وزارتی  به میزان  اعزام بیماران  با رعایت شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 ابالغ -  11/1/11 11/1/11 مدیر خدمات پرستاری تعیین مسئول جهت  پایش اعزام بیماران 1

 مستندات -  11/1/11 11/1/11 مسئول تعیین شده بازنگری فرمهای پایش اعزام بیماران 2

 تکمیل فرمهای استاندارد -  هرماه دهم اول هرماه مسئول تعیین شده تکمیل فرمها 3

 هرماه 15 هرماه 11 مسئول تعیین شده بررسی و آنالیز فرمها 4
 121111ساعت* 1 

 12ریال*ماه
 آنالیز فرمها

 فایل -  هرماه 11 هرماه 11 منشی دفترپرستاری بازخورد نتایج به بخشها 5

 برنامه اصالحی -  هرماه21 هرماه 11 دفترپرستاری وبخشها ایاقدامات مداخله 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-19کد: 

 69شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G3 هدف کالن

 WO1 استراتژی

 1399شناسایی فرصت های بهبود در خصوص نارسایی ها و فرایندهای بیمارستان در سال  اختصاصیهدف 

 %90% فعلی به میزان 95مدیریت تختهای بیمارستانی از  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 ابالغ -  11/1/11 11/1/11 مدیر خدمات پرستاری تعیین مسئول جهت  پایش  نحوه مدیریت تختهای بیمارستانی 1

 مستندات -  15/1/11 15/1/11 مسئول تعیین شده بازنگری فرمهای  پایش  نحوه مدیریت تختهای بیمارستانی 2

 تکمیل فرمهای استاندارد -  سیم هرماه اول هرماه دفتر پرستاری تکمیل فرمها 3

  هرماه 1 هرماه 1 مسئول تعیین شده بررسی و آنالیز فرمها 4
 121111ساعت* 1

 12ریال*ماه
 آنالیز فرمها

 فایل -  ماه 2هر  ماه 2هر  منشی دفترپرستاری بازخورد نتایج به بخشها 5

 برنامه اصالحی -  ماه 5 هر ماه 3 هر دفترپرستاری و بخشها ایاقدامات مداخله 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99سال برنامه عملیاتی 

 AP-NM-20کد: 

 62شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G5 هدف کالن

 WO1, WO2 استراتژی

 1399افزایش رضایتمندی بیماران دربیمارستان در سال  هدف اختصاصی

 %85 تا میزانبیماران افزایش رضایتمندی  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 ابالغ -  11/1/11 11/1/11 مدیر خدمات پرستاری تعیین مسئول جهت تکمیل فرمهای رضایتمندی 1

  11/1/11 11/1/11 مسئول تعیین شده تکثیر فرمهای رضایتمندی 2
  211ریال* 5111برگ 

 ماه 12فرم*
 وجو د فرمهای رضایتمندی

  ماهیانه ماهیانه مسئول تعیین شده تکمیل فرمهای رضایتمندی 3

 111111ساعت* 1
 12ریال*ماه

 ریال   1211111=  
 فرم های تکمیل شده

  هفته اول ماه هفته اول ماه کارشناس آمار بررسی و آنالیز فرمها 4
*1ریال*ساعت111111

 ماه12
ریال  51111ساعت* 15

 ساعت کاری *سال

 فایل -  هفته اول ماه  هفته اول ماه  دفترپرستاری بازخورد نتایج به بخشها 5

 وجود برنامه -  هفته اول ماه  هفته اول ماه  دفترپرستاری وبخشها ایاقدامات مداخله 1

 وجود تأییدیه تیم اجرایی -  ماهیانهجلسه  جلسه ماهیانه مدیر خدمات پرستاری طرح در کمیته مدیریت اجرایی 7

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 ارومیهمرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-21کد: 

 69شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G3 هدف کالن

 WO1 استراتژی

 1399شناسایی فرصت های بهبود در خصوص نارسایی ها و فرایندهای بیمارستان در سال  هدف اختصاصی

 بخشها طبق برنامه زمانبندی% 155بازدید  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 وجود برنامه -  هفته آخر ماه هفته آخر ماه مترون تنظیم برنامه زمان بندی بازدید 1

 - -  هفته آخر ماه هفته آخر ماه منشی دفتر بازدید ابالغ برنامه به اعضاء تیم 2

  آخر ماه اول ماه اعضاء تیم انجام بازدیدها طبق برنامه 3
 12ساعت ه* 21نفر* 4

 121111ماه*
- 

 مسئولین بخشها تهیه گزارش بازدید 4
یک روز بعداز 

 بازدید

یک روز بعداز 
 بازدید

 وجود مستندات - 

 مسئولین بخشها انجام مداخالت اصالحی 5
هفته اول بعداز 

 بازدید

هفته اول بعداز 
 بازدید

 وجود مستندات - 

 مسئولین بخشها ارائه گزارش به دفتر پرستاری 1
هفته اول بعداز 

 بازدید

هفته اول بعداز 
 بازدید

 وجود مستندات - 

 مستنداتوجود  -  جلسه ماهانه جلسه ماهانه مترون طرح موضوع در تیم مدیریت اجرایی 7

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-22کد: 

 64شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G5 هدف کالن

   WO1, WO2, ST2, SO1 استراتژی

 ارتقای ایمنی بیمار    خطا ومدیریت  هدف اختصاصی

 %0حداقل به میزان کاهش  میزان مرگ و میر ناشی از خطاهای پزشکی  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
   فعال نمودن کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی، کنترل عفونت بیمارستانی و فعال نمودن

   RCAتیم 
 برنامه کمیته ها -  مستمر مستمر بهبود کیفیت

  پایان ماه بروز خطا کارشناس ایمنی   RCA و عفونت بیمارستانی به روش  بررسی و تجزیه و تحلیل کلیه پرونده فوتی   2
ساعت 1کمیته * 12

 ریال111111*
 مستندات

 مستندات -  ماهانه ماهانه کارشناس ایمنی انجام اقدام اصالحی بر اساس نتایج تحلیل ها  3

 مستندات -  ماهانه ماهانه کارشناس ایمنی تهیه لیست خطرها و خطاهای شایع هر بخش  4

 تکمیل فرم -  ماهانه ماهانه کارشناس ایمنی انجام اقدام اصالحی خطرات شناسایی شده با الویت تعین شده در کمیته 5

 تکمیل فرم -  مستمر مستمر کارشناس ایمنی بررسی و نظارت مستمر بر پیشگیری از خطا 1

 مستندات -  هر سه ماه هر سه ماه کارشناس ایمنی انتشار تجربیات کسب شده در سطح بیمارستان 7

 مستندات -  مستمر مستمر کارشناس ایمنی گزارش نتایج در کمیته بعدی   8

تهیه و 
تایید 

 

 نهایی : ریاست بیمارستانتایید کننده  تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-23کد: 

 65شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G5 هدف کالن

   WO1, WO2, ST2, SO1 استراتژی

 1399ها در سال در کلیه فرایندپرخطر ایی صحیح بیماران ارتقا سطح ایمنی و شناس هدف اختصاصی

 %155شناسایی بیماران پرخطر به میزان  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 وجود  مستندات -  11فروردین  11فروردین  تیم ایمنی تهیه لیست بیماران پرخطر 1

 وجود مستندات -  11فروردین  11فروردین  مدیر پرستاری تشکیل تیم  جهت کد گزاری مواردپرخطر 2

 وجود مستندات -  11فروردین  11فروردین  تیماعضاء  تشکیل جلسه جهت تعین کد گزاری موارد پر خطر  3

 مدیر پرستاری طرح موضوع در تیم مدیریت اجرایی 4
کمیته اجرایی 

 فروردین
 وجود مستندات -  همان روز

 کارشناس ایمنی چاپ کدها در رنگ بندی خاص خود  5
هفته اول 
 اردیبهشت

هفته اول 
 اردیبهشت

 وجود مستندات 3111111* ریال12 

 مدیر پرستاری و تحویل به بخش های بالینی ابالغ 1
هفته دوم 
 اردیبهشت

هفته دوم 
 اردیبهشت

 وجود مستندات - 

  -  مستمر مستمر تیم ایمنی آموزش کارکنان شاغل در خصوص نحوه کد گذاری گروههای پرخطر  7

 مشاهده -  مستمر مستمر تیم ایمنی نظارت بر نحوه استفاده از دستبندها 8

 تیم ایمنی ارائه پسخوراند به بخش ها  9
بعد از هر 

 بازدید

بعد از هر 
 بازدید

 -  

  -  هرسه ماه هر سه ماه تیم ایمنی ارائه گزارش به مدیر پرستاری  11

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-24کد: 

 66شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G3 هدف کالن

 WO1 استراتژی

 1399شناسایی فرصت های بهبود در خصوص نارسایی ها و فرایندهای بیمارستان در سال  هدف اختصاصی

 )چک لیست کلی بخشها( از استانداردهای اعالمی  %95% فعلی به میزان 85ارتقاء تطابق ارائه خدمات کیفی به بیماران از  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
نتیجه استاندارد / 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

  اول هر ماه اول هر ماه منشی دفتر پرستاری تکثیر چک لیستهای پایش بخشها 1

 21صفحه*  21
بار  4ریال* 5111بخش*

 در سال

 وجود مستندات

 وجود مستندات -  هرماهام  21 اول هر ماه دفتر پرستاری تکمیل چک لیستهای پایش بخشها 2

 کارشناس آمار استخراج نتایج پایش و تحلیل آنها 3
هفته اول ماه 

 بعد

هفته اول ماه 
 بعد

 
ساعت*  1بار* 4 *

 ریال 111111
 وجود مستندات

 منشی دفتر پرستاری ارسال نتایج پایش به بخشها 4
هفته اول ماه 

 بعد

هفته اول ماه 
 بعد

 نتایج پایش - 

5 
مداخالت اصالحی پیشنهادی و برنامه ریزی برای انجام تصمیم گیری در خصوص 

 مداخالت
 مسئولین بخشها

هفته اول ماه 
 بعد

هفته اول ماه 
 بعد

 -  

 مسئولین بخشها ارسال نتایج مداخالت اصالحی ازبخشها 1
هفته اول ماه 

 بعد

هفته اول ماه 
 بعد

 -  

 پرستاریمدیر خدمات  نظارت بر اجرای برنامه مداخالت اصالحی 7
هفته اول ماه 

 بعد

هفته اول ماه 
 بعد

 -  

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 



 

 

 هوالشافی

 مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی شهید 

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-25کد: 

 67شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G3 هدف کالن

 WO1 استراتژی

 1399شناسایی فرصت های بهبود در خصوص نارسایی ها و فرایندهای بیمارستان در سال  هدف اختصاصی

 %85% فعلی به میزان 75انگیزه کارکنان  افزایش  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مراسمبرگزاری  21111111  اردیبهشت 15 اردیبهشت 15 دفتر پرستاری برگزاری مراسم بزرگداشت روز مامایی 1

 برگزاری مراسم 111111111  دی دی دفتر پرستاری برگزاری مراسم بزرگداشت روز پرستار 2

 برگزاری مراسم 111111111  اسفند آذر دفتر پرستاری بزرگداشت مناسبتها  و اعیاد  3

 برگزاری اردو 11111111  طول سال طول سال حوزه مدیریت برگزاری اردوی های زیارتی و سیاحتی و ورزشی کارکنان 4

 مستندات 35111111  طول سال طول سال حوزه مدیریت رفع نواقصات پاویون های پرستاری 5

 برگزاری مسابقه 21111111  طول سال طول سال دفتر پرستاری برگزاری مسابقات علمی پرسنل گروه پرستاری 1

 اقدام مقتضی -  طول سال طول سال حوزه مدیریت تهیه بلیط استفاده از استخر برای کارکنان 1

 سرویس ایاب وذهاب 111111111  طول سال طول سال حوزه مدیریت سرویس ایاب وذهاب پرسنل 1

 برگزاری مراسم 21111111  طول سال طول سال حوزه مدیریت برگزاری مراسم مذهبی 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان کیفیتتایید کننده : مسئول اداره بهبود  تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-26کد: 

 62شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G5 هدف کالن

 WO2 استراتژی

 1399بیمارستان در سال  در کارکنانافزایش رضایتمندی  هدف اختصاصی

 %85فعلی به میزان  % 75افزایش رضایتمندی کارکنان  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 ابالغ -  11/1/11 11/1/11 مدیر خدمات پرستاری تعیین مسئول جهت تکمیل فرمهای رضایتمندی 1

  11/1/11 11/1/11 مسئول تعیین شده تکثیر فرمهای رضایتمندی 2
 5111کپی هر برگ 

 12ریال*دویست فرم*سال
 وجودفرمهای رضایتمندی

  ماهیانه ماهیانه تعیین شدهمسئول  تکمیل فرمهای رضایتمندی 3

 111111ساعت* 1
 12ریال*ماه
 

 

 کارشناس آمار بررسی و آنالیز فرمها 4
هفته اول ماه 

 بعد

هفته اول ماه 
 بعد

 

*1ریال*ساعت111111
 ماه12

 

ریال  51111ساعت* 15
 ساعت کاری *سال

 دفترپرستاری بازخورد نتایج به بخشها 5
هفته اول ماه 

 بعد

هفته اول ماه 
 بعد

 فایل - 

 دفترپرستاری وبخشها ایاقدامات مداخله 1
هفته اول ماه 

 بعد

هفته اول ماه 
 بعد

 وجود برنامه - 

 وجود تأییدیه تیم اجرایی -  جلسه ماهیانه جلسه ماهیانه مدیر خدمات پرستاری طرح در کمیته مدیریت اجرایی 7

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان مسئول اداره بهبود کیفیتتایید کننده :  تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-27کد: 

 61شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1- G4 هدف کالن

 WO1, WO2, ST1, ST2 استراتژی

 ارتقا سطح ایمنی بیماران و کاهش تعداد بیماران مبتال به زخم بستر   هدف اختصاصی

 %0کاهش تعداد بیماران  مبتال  به زخم بستر به میزان  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 بازبینی چک لیست موجود و تشکیل تیم ارزیابی زخم بستر 1
کارشناس ایمنی و سوپروایزر 

 کنترل عفونت
 مستندات -  11فروردین  11فروردین ماه

  هر ماه اول  اول  هر ماه سوپروایزر کنترل عفونت چاپ چک لیست  3
ریال  5111برگ *  31

 ماه 12*
 

4 
بازدید روزانه تیم ارزیابی از بخش های بستری و شناسایی بیماران مستعد زخم بستر و 

 تکمیل چک لیست 

کارشناس ایمنی و سوپروایزر 
 کنترل عفونت

 وجود مستندات -  مستمر مستمر

 انجام اقدام اصالحی  5
کارشناس ایمنی و سوپروایزر 

 عفونت و مسئول بخشکنترل 
  -  مستمر مستمر

 آموزش مداوم به کارکنان در مورد مراقبت از بیماران در معرض خطر و مستعد زخم بستر  1
کارشناس ایمنی و سوپروایزر 

 کنترل عفونت
  -  مستمر مستمر

  پنجم هر ماه اول  هر ماه کارشناس اطالعات سالمت تحلیل نتایج 7
ماه *  12ساعت *  5

111111 
 مشاهده

 ارائه گزارش به مدیر پرستاری  8
کارشناس ایمنی و سوپروایزر 

 کنترل عفونت
  -  پنجم هر ماه پنجم هر ماه

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-28کد: 

 71شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2, G4 هدف کالن

 ST1, WT2, ST2 استراتژی

 در محل جدید  CSR انتقال و تجهیز واحد  هدف اختصاصی

 اجرای جداسازی محیط های تمیز ، کثیف و استریل  در واحد  جدید  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات -  همان روز ماهکمیته تیر  مدیر پرستاری تصویب  در کمیته رهبری  1

 مستندات تامین هزینه توسط ستاد   31/4/11 1/4/11 مسئول تجهیزات درخواست خریداری دستگاه اتو کالو پره وکیوم و ترالی های درب دار 2

 مستندات -  31/4/11 21/4/11 مسئول تاسیسات قفسه بندی  کل فضا ی واحد 3

  3/5/11 1/5/11 خدماتمسئول  شستشو و اسکراب واحد جدید  4
ساعت *  1نفر *  5

 ریال 11111
 مستندات

 انتقال ملزومات  5
 دفتر پرستاری
 و واحد خدمات

5/5/11 5/5/11  -  

  -  1/5/11 5/11//1 مسئول  تجهیزات راه اندازی تجهیزات خریداری شده 1

  -  CSR 1//5/11 1/5/11مسئول  جداسازی اتاق های تمیز و، کثیف و استریل  7

 مستندات -  مستمر مستمر سوپروایزر کنترل عفونت نظارت بر اجرای صحیح جداسازی  8

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت منیره صمدی، حوریه رحیمی

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-29کد: 

 71شماره صفحه:  هبود کیفیت )بخش ایزوله(برنامه ب

 G1-G5 هدف کالن

  Wo1- Wo2 استراتژی

 ارتقاء فرآیند دارودهی هدف اختصاصی

 دارودهی پرسنل با استانداردهای موجوددرصدی تطابق عملکرد  0ء ارتقا شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 چک لیست - انجام ارزیابی 31/2/11 21/2/11 مسئول بخش ارزیابی عملکرد پرسنل در خصوص دارودهی 1

 مستندات - تحلیل نتایج همان روز 1/3/11 مسئول بخش نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد تحلیل 2

 تهیه محتوای آموزشی 3
مسئول بخش/ 
 کارشناس خبره

 مستندات - محتوای آموزشی تهیه شده 21/3/11 11/3/11

 مستندات - برنامه کارگاه همان روز 24/3/11 مسئول بخش ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزشیبرنامه 4

 مستندات - اجرای کارگاه 14/4/11 1/4/11 مسئول بخش اجرای کارگاه آموزشی 5

 چک لیست - ارزشیابی عملکرد کارکنان                3/5/11 21/5/11 مسئول بخش ارزشیابی عملکرد پرسنل در خصوص دارودهی 1

 مستندات - تحلیل نتایج 1/5/11 4/5/11 مسئول بخش تحلیل نتایج ارزشیابی 1

 مستندات - ارائه گزارش همان روز 31/5/11 مسئول بخش ارائه گزارش کارگاه آموزشی به مدیریت پرستاری 1

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت اعضای اداره بهبود کیفیت

 کیاست فردکتر جعفر  فریبا جودت آرزو حافظی

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-30کد: 

 21شماره صفحه:  هبود کیفیت )بخش ایزوله(برنامه ب

 G1-G4 هدف کالن

 Wo1- Wo2 استراتژی

   Covid 19آموزش پرسنل درمانی در خصوص کار با دستگاه ونتیالتور جهت مراقبت از بیماران مبتال به  هدف اختصاصی

 درصد از پرسنل درمانی در خصوص کار با ونتیالتور 75عملکرد مطلوب حداقل  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مصاحبه - انجام ارزیابی 15/5/11 1/5/11 مسئول بخش نیازسنجی از پرسنل در خصوص کار با دستگاه ونتیالتور 1

 مستندات - تحلیل نتایج همان روز 11/5/11 مسئول بخش تحلیل نتایج حاصل از نیازسنجی 2

 مستندات - محتوای آموزشی تهیه شده 21/5/11 11/5/11 آموزشیسوپروایزر  تهیه محتوای آموزشی  3

 مستندات - برنامه کارگاه همان روز 11/5/11 مسئول بخش بزنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزشی 4

 اجرای کارگاه آموزشی 5
سوپروایزر آموزشی/ 

 مسئول بخش
 مستندات - اجرای کارگاه 31/5/11 21/5/11

 چک لیست - ارزشیابی عملکرد کارکنان                1/1/11 1/1/11 مسئول بخش آموزشی ارزشیابی کارگاه 1

 تحلیل نتایج ارزشیابی کارگاه آموزشی 1
سوپروایزر آموزشی/ 

 مسئول بخش
 مستندات - تحلیل نتایج همان روز 11/1/11

 مستندات - ارائه گزارش روزهمان  11/1/11 مسئول بخش ارائه گزارش کارگاه آموزشی به مدیریت پرستاری 1

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت مسئول بخش

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت آرزو حافظی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-31کد: 

 29 شماره صفحه:  (NICUبرنامه بهبود کیفیت )بخش 

 G2, G4 هدف کالن

  WT2, ST2 استراتژی

 های ویژههای بخش مراقبتافزایش تخت هدف اختصاصی

 05به  37افزایش تعداد تخت فعال  از  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 همان روز 21/4/11 مسئول بخش گزارش شفاهی مسئول بخش در خصوص نیاز به افزایش تخت به ریاست بخش 1
اقدام رئیس بخش جهت افزایش 

 تخت
 مصاحبه -

 مستندات - ارائه درخواست   رئیس بخش ایجاد مکان افزایش تختدرخواست کتبی رئیس بخش از ریاست بیمارستان جهت  2

 مستندات - ارجاع نامه   ریاست بیمارستان به معاونت درمان FCFارجاع نامه از طریق سیستم  3

 مصاحبه - انجام بازدید   دکتر حسینی بازدید کارشناس معاونت درمان از بخش جهت بررسی امکانات فیزیکی 4

5 
بازخورد شفاهی کارشناس معاونت درمان در خصوص گسترش فضای الزم پس از 

 انتقال بلوک زنان بیمارستان به مرکز جامع زنان 
 مصاحبه - ارائه بازخورد   دکتر حسینی

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان مدیر پرستاریتایید کننده :  مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر صمدی منیره سولماز قنبری

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-32کد: 

 22 شماره صفحه:  (NICUبرنامه بهبود کیفیت )بخش 

 G1, G2, G3 هدف کالن

 WO1, WO2, WO3 استراتژی

 نویسیارتقاء فرآیند گزارش  هدف اختصاصی

 درصدی کیفیت گزارشات پرستاری 0افزایش  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - از وضعیت موجود اطالع 15/1/11 22/5/11 سرپرستار ارزیابی میزان رعایت اصول گزارش نویسی توسط پرسنل 1

 مستندات - تحلیل وضعیت موجود 11/1/11 11/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی  2

 مستندات - مفاد آموزشیتهیه  24/1/11 11/1/11 سرپرستارو پرستار خبره تهیه مفاد آموزشی جهت برگزاری کارگاه آموزشی 3

 برنامه کالسی ؟؟؟ برنامه ریزی و اجرای کارگاه 11/1/11 25/1/11 سرپرستار و پرستار خبره آنبرنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه و اجرای  4

 مستندات - اطالع از وضعیت پس از مداخله 21/1/11 12/1/11 سرپرستار  ارزیابی مجدد میزان رعایت اصول گزارش نویسی توسط پرسنل 5

 مستندات - تحلیل وضعیت پس از مداخله 31/1/11 21/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی مجدد  1

 مستندات -  ارائه گزارش همان روز 5/1/11 سرپرستار ارائه گزارش به مدیریت پرستاری  1

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان مدیر پرستاریتایید کننده :  مسئول واحد

 فردکتر جعفر کیاست  منیره صمدی سولماز قنبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 91برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-33 کد:

 29شماره صفحه:  )بخش نوزادان( برنامه بهبود کیفیت

 G4- G1-G2 هدف کالن

 استراتژی
 استانداردهای نوین درمانی و آموزشیترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در راستای استقرار 

 استفاده از ظرفیتهای بیمارستان، دانشگاه و استان جهت بهبود استانداردهای فیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان

 98در سال  بیمار ایمنی و کیفیت اثربخشی، هزینه اصول رعایت با تجهیزات تامین هدف اختصاصی

 %95کننده حداقل به میزان  درخواست درخواستِ با شده خریداری میزان انطباق تجهیزات شاخص هدف

 مجری شرح فعالیت ها ردیف
تاریخ 

 شروع
 تاریخ پایان

استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع)مالی/انسانی/

)... 
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - درخواست خرید همان روز 25/1/11 سرپرستار ارسال درخواست کتبی خرید دستگاه بویلر به ریاست بیمارستان 1

2 
های مکرر از واحد تجهیزات پزشکی، مدیر پرستاری، مدیریت داخلی بیمارستان جهت پیگیری

 خریداری
 خرداد ماه فروردین ماه سرپرستار

حصول اطمینان از مراحل 
 خریداری

 مستندات -

 مستندات - موافقت ریاست خرداد ماه خرداد ماه ریاست / مدیریت موافقت ریاست / مدیریت برای خرید 3

 مستندات - تامین اعتبار تیر ماه رئیس امور مالی تامین اعتبار 4

 مستندات ؟؟؟ خرید کاال تیر ماه مسئول تدارکات خرید کاال از تامین کنندگان معتبر 5

 در بخش مشاهده دستگاه -  تحویل کاال مرداد ماه مسئول انبار ی درخواست کنندهواحدها /بخشهاخریداری شده به  تجهیزات و ملزومات / تحویل کاال 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان مدیر پرستاریتایید کننده :  مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر منیره صمدی عزیزه ملکی

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-34کد: 

 24شماره صفحه:  )بخش نوزادان( برنامه بهبود کیفیت

 G1, G2, G3 هدف کالن

 WO1, WO2, WO3 استراتژی

 ارتقاء فرآیند گزارش نویسی هدف اختصاصی

 درصدی کیفیت گزارشات پرستاری 0افزایش  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - اطالع از وضعیت موجود 15/1/11 22/5/11 سرپرستار ارزیابی میزان رعایت اصول گزارش نویسی توسط پرسنل 1

 مستندات - تحلیل وضعیت موجود 11/1/11 11/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی  2

 مستندات - مفاد آموزشیتهیه  24/1/11 11/1/11 سرپرستارو پرستار خبره تهیه مفاد آموزشی جهت برگزاری کارگاه آموزشی 3

 برنامه کالسی ؟؟؟ برنامه ریزی و اجرای کارگاه 11/1/11 25/1/11 سرپرستار و پرستار خبره برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه و اجرای آن 4

 مستندات - اطالع از وضعیت پس از مداخله 21/1/11 12/1/11 سرپرستار  ارزیابی مجدد میزان رعایت اصول گزارش نویسی توسط پرسنل 5

 مستندات - تحلیل وضعیت پس از مداخله 31/1/11 21/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی مجدد  1

 مستندات -  ارائه گزارش همان روز 5/1/11 سرپرستار ارائه گزارش به مدیریت پرستاری  1

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان مدیر پرستاریتایید کننده :  مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر منیره صمدی عزیزه ملکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-35کد: 

 25شماره صفحه:  )بخش نفرولوژی( برنامه بهبود کیفیت

 ایمنی با مرتبط فرایندهای و فعالیتها تمامی برای سیستم طراحی بر تکیه با کشور ایمنی دار دوست بیمارستانهای از یکی عنوان به آن شدن مطرح و مرکز این در ارائه قابلارتقاء ایمنی خدمات  هدف کالن

  آموزشی و درمانی نوین استانداردهای استقرار راستای در جاری فرایندهای مؤثر مدیریت و فرایندی نگاه ترویج Wo1 : استراتژی

 ارتقای ایمنی دارودهی )داروهای پرخطر( هدف اختصاصی

 افزایش پنج درصدی میزان رعایت اصول دارودهی  شاخص هدف

 تاریخ پایان شروع تاریخ مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - 1-1رعایت استاندارد ب 11/1/11 1/1/11 سرپرستار ارزیابی میزان رعایت اصول دارودهی توسط پرسنل 1

 مستندات - " 13/1/11 11/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی  2

 مستندات - " 21/1/11 14/1/11 سرپرستارو پرستار خبره تهیه مفاد آموزشی جهت برگزاری کارگاه آموزشی 3

 برنامه کالسی ؟؟؟ " 2/1/11 22/1/11 سرپرستار و پرستار خبره برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه و اجرای آن 4

 مستندات - " 12/1/11 3/1/11 سرپرستار  ارزیابی مجدد میزان رعایت اصول دارودهی توسط پرسنل 0

 مستندات - " 15/1/11 13/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی مجدد  6

 مستندات - " همان روزُ 11/1/11 سرپرستار ارائه گزارش به مدیریت پرستاری 7

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده :  مسئول بخش

 دکتر جعفر کیاست فر خانم منیره صمدی لیال سیدزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-36کد: 

 26شماره صفحه:  )بخش نفرولوژی( برنامه بهبود کیفیت

 G1-G4 هدف کالن

 بیمار حقوق رعایت و کیفیت بهبود ایمنی، به مربوط مباحث زمینه در پزشکان و کارکنان سازی توانمند و آموزش  Wo2 : استراتژی

 ارتقاء عملکرد کارکنان در استفاده از تجهیزات پزشکی هدف اختصاصی

 درصدی عملکرد کارکنان در استفاده از تجهیزات پزشکی 0ارتقاء  شاخص هدف

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - 3-1رعایت استاندارد الف  21/1/11 13/1/11 سرپرستار ارزیابی عملکرد پرسنل در استفاده از تجهیزات پزشکی 1

 مستندات - " 24/1/11 22/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی  2

 مستندات - " 31/1/11 25/1/11 سرپرستارو پرستار خبره تهیه مفاد آموزشی جهت برگزاری کارگاه آموزشی 3

 برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه و اجرای آن 4

سرپرستار و پرستار خبره 
و مسئول تجهیزات 

 پزشکی

 برنامه کالسی ؟؟؟ " 12/1/11 1/1/11

 مستندات - " 21/1/11 13/1/11 سرپرستار  از تجهیزات پزشکی ارزیابی مجدد عملکرد پرسنل در استفاده 0

 مستندات - " 24/1/11 21/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی مجدد  6

 مستندات - " همان روزُ 25/1/11 سرپرستار ارائه گزارش به مدیریت پرستاری 7

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 ریاست بیمارستانتایید کننده نهایی :  تایید کننده :  مسئول بخش

 دکتر جعفر کیاست فر خانم منیره صمدی لیال سیدزاده

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-37کد: 

 27شماره صفحه:  )بخش نفرولوژی( برنامه بهبود کیفیت

 G1-G3 هدف کالن

 WO1, WO2 استراتژی

 ارتقاء فرآیند اعزام بیماران  هدف اختصاصی

 درصدی رعایت دستورالعمل اعزام 15ارتقاء  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - 3-4رعایت استاندارد الف  2/1/11 25/1/11 سرپرستار اعزام دائم بیمارانخصوص رعایت اصول  ارزیابی عملکرد پرسنل در 1

 مستندات - " 1/1/11 3/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی  2

 مستندات - " 11/1/11 1/1/11 سرپرستارو پرستار خبره تهیه مفاد آموزشی جهت برگزاری کارگاه آموزشی 3

 برنامه کالسی ؟؟؟ " 21/1/11 11/1/11 سرپرستار و پرستار خبره برگزاری کارگاه و اجرای آنبرنامه ریزی جهت  4

 مستندات - " 11/11/11 21/1/11 سرپرستار  خصوص رعایت اصول اعزام دائم بیماران ارزیابی مجدد عملکرد پرسنل در 0

 مستندات - " 15/11/11 11/11/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی مجدد  6

 مستندات - " همان روزُ 11/11/11 سرپرستار ارائه گزارش به مدیریت پرستاری 7

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده :  مسئول بخش

 دکتر جعفر کیاست فر خانم منیره صمدی لیال سیدزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی شهید 

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-38کد: 

 22شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت )بخش هماتولوژی(

 G1, G2, G3 هدف کالن

 WO1, WO2, WO3 استراتژی

 ارتقاء فرآیند آموزش به بیمار هدف اختصاصی

 بیماردرصدی توانایی پرسنل در راستای آموزش به  0افزایش  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - اطالع از وضعیت موجود 15/4/11 1/3/11 سرپرستار ارزیابی میزان توانایی پرسنل در خصوص آموزش به بیمار  1

 مستندات - تحلیل وضعیت موجود 11/4/11 11/4/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی  2

 مستندات - مفاد آموزشیتهیه  21/4/11 11/4/11 سرپرستارو پرستار خبره های شایع بخشتهیه مفاد آموزشی کیس 3

 مستندات - برنامه ریزی برای راندهای بالینی 21/5/11 21/4/11 سرپرستار و پرستار خبره اجرای راندهای آموزشی برای پرسنل به هنگام تحویل شیفت 4

 مستندات - اطالع از وضعیت پس از مداخله 31/1/11 22/5/11 سرپرستار  ارزیابی مجدد میزان توانایی پرسنل در خصوص آموزش به بیمار 5

 مستندات - مداخلهتحلیل وضعیت پس از  3/1/11 1/1/11 سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی مجدد  1

 مستندات -  ارائه گزارش همان روز ... سرپرستار ارائه گزارش به مدیریت پرستاری  1

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان مدیر پرستاریتایید کننده :  مسئول واحد

 دکتر جعفر کیاست فر منیره صمدی ناهید حصاری

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیهمرکز 

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-NM-39کد: 

 21شماره صفحه:  )بخش جراحی کودکان( برنامه بهبود کیفیت

 G1, G2, G3 هدف کالن

 WO1, WO2, WO3 استراتژی

 ارتقاء فرآیند انجام پانسمان هدف اختصاصی

 صحیح پانسماندرصدی رعایت اصول  25افزایش  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - اطالع از وضعیت موجود   سرپرستار رعایت اصول صحیح پانسمانارزیابی میزان  1

 مستندات - تحلیل وضعیت موجود   سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی  2

 مستندات - مفاد آموزشیتهیه    سرپرستارو پرستار خبره تهیه مفاد آموزشی نحوه انجام پانسمان استاندارد 3

 برنامه کالسی ؟؟؟ برگزاری کارگاه   سرپرستار و پرستار خبره برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه و اجرای آن 4

 مستندات - اطالع از وضعیت پس از مداخله   سرپرستار  رعایت اصول صحیح پانسمانارزیابی مجدد میزان  5

 مستندات - تحلیل وضعیت پس از مداخله   سرپرستار تحلیل نتایج ارزیابی مجدد  1

 مستندات -  ارائه گزارش همان روز .... سرپرستار ارائه گزارش به مدیریت پرستاری  1

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی: ریاست بیمارستان تایید کننده:  مسئول بخش:

 دکتر جعفر کیاست فر خانم منیره صمدی آیالر طاهری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PS-1کد:  

 79شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2, G4 هدف کالن

 WO1, WT2 استراتژی

 ایزوله تنفسیهای بخش موجود در شناسایی مشکالت هدف اختصاصی

 % بازدیدهای مدون 111انجام  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -پایش شیوه

 مستندات - وجود برنامه همان روز ماهانه واحد ایمنی تنظیم برنامه بازدید مدیریتی ایمنی 1

 مستندات - ابالغ برنامه همان روز ماهانه ریاست بیمارستان ابالغ برنامه به اعضاء تیم بازدید 2

 مستندات تومان 21111111 انجام بازدید طبق برنامه طبق برنامه اعضاءتیم انجام بازدیدها طبق برنامه 3

 اعضاءتیم و ابالغ به دفتر پرستاری تهیه گزارش بازدید 4
روز بعداز 

 بازدید

روز بعداز 

 بازدید
 مستندات - تهیه گزارش بازدید

 مسئولین بخشها انجام مداخالت اصالحی 5
روز بعداز 

 بازدید
 اتمام مداخله

اجرای مداخالت 

 اصالحی
 مستنداتمشاهده،  -

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت ازمانیمریم جودت، الدن باقری، زهرا صاحب

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PS-2کد:  

 72شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2, G4 هدف کالن

 WO1, WO2 استراتژی

 های ایزوله تنفسی  مدیریت خطا و  ارتقای ایمنی بیماران بستری در بخش هدف اختصاصی

  19های فوت ناشی از کووید درصدی پرونده RCA  155 شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - RCAحضور فعال تیم  مستمر 31/11/11 بهبود کیفیت   RCAو تیم  11فعال نمودن کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی کووید  1

 مستندات - دریافت گزارش مستمر مستمر کارشناس کنترل عفونت  11گزارش کارشناس کنترل عفونت به واحد ایمنی مبنی بر فوت ناشی از کووید  2

 دوشنبه هفته بعد دوشنبه هر هفته کارشناس ایمنی   RCA به روش  11های فوت ناشی از کووید تجزیه و تحلیل کلیه پرونده 3
بیماران   RCAانجام 

 11کووید 
 مستندات -

 مستندات - برگزاری کمیته همان روز هاسه شنبه کارشناس ایمنی 11برگزاری کمیته مرگ و میر کووید  4

 مشاهده، مستندات - انجام اقدام اصالحی مستمر مستمر کارشناس ایمنی هاانجام اقدام های اصالحی بر اساس نتایج تحلیل 5

 مستندات - ارائه گزارش همان روز هاچهارشنبه کارشناس ایمنی گزارش کتبی به معاونت درمانارائه  1

 مستندات - مطلع شدن همکاران مستمر مستمر کارشناس ایمنی MISانتشار تجربیات کسب شده در سطح بیمارستان از طریق سیستم  1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان مسئول اداره بهبود کیفیتتایید کننده :  تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت ازمانیمریم جودت، الدن باقری، زهرا صاحب

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PS-3کد:  

 79شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1, G2, G4 هدف کالن

 WO1, WO2 استراتژی

 به زخم بستر   19کووید  بیماران ارتقا سطح ایمنی بیماران و پیشگیری از ابتالی هدف اختصاصی

    19درصدی موارد زخم بستر در بیماران مبتال به کووید  111شناسایی  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 11تشکیل تیم ارزیابی زخم بستر در بیماران کووید  1
سوپروایزر کنترل کارشناس ایمنی و 

 عفونت
 مستندات - تشکیل تیم ارزیابی همان روز 5/1/11

 مستندات - بازبینی چک لیست همان روز 5/1/11 ״ بازبینی چک لیست ارزیابی زخم بستر 2

3 
بازدید روزانه تیم ارزیابی از بخش های بستری و شناسایی بیماران مستعد زخم بستر 

 و تکمیل چک لیست 
 مستندات - انجام بازدید روزانه مستمر مستمر ״

 مستندات - تهیه لیست مستمر مستمر ״ تهیه لیست بیماران مستعد زخم بستر 4

 مشاهده، مستندات - های پیشگیرانهاقدام مستمر مستمر مسئول بخش های پیشگیرانهانجام اقدام 5

 مستنداتمشاهده،  - انجام بازدید روزانه مستمر مستمر کارشناس ایمنی و کنترل عفونت انجام شدههای بازدید روزانه تیم ارزیابی از بخش های بستری و کنترل اقدام 1

 مستنداتمشاهده،  - های اصالحیاقدام مستمر مستمر کارشناس ایمنی و مسئول بخش های اصالحیشناسایی موارد ابتال به زخم بستر و انجام اقدام 1

  - ارسال گزارش    هاانجام رویدادنگاری و ارسال به بخش 1

 مستندات - ارسال گزارش  مستمر مستمر کارشناس ایمنی ارسال گزارش حادثه ناخواسته به معاونت درمان 1

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت ازمانیزهرا صاحبمریم جودت، الدن باقری، 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PS-4کد:  

 74شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G2, G4 هدف کالن

 WO1, WT2, WO3 استراتژی

 تیم درمانهای بالینی توسط تکمیل مستندات پرونده اختصاصیهدف 

 مستندات پرونده های بالینیدرصدی  111تکمیل  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 مستندات - تکمیل مستندات  مستمر تیم درمان بالینی توسط تیم درمان تکمیل مستندات پرونده های 1

 چک لیست ارزیابی پرونده - تکمیل چک لیست مستمر /منشی بخشمسئو لین، بررسی اوراق پرونده توسط منشی بخش و رفع موارد مشکل دار 2

 پروندهبررسی مجدد اوراق پرونده در واحد مدیریت اطالعات سالمت قبل از بایگانی  3
مسئول واحد مدیریت اطالعات 

 سالمت، مسئول بایگانی
 مستمر

تکمیل بودن کلیه اوراق 
 پرونده

 مستندات -

 مستندات - هاکنترل پرونده مستمر دفتر پرستاری های بیماران بستریپروندهبازدید راندوم  4

 مستندات - ارائه گزارش ماهانه دفتر پرستاری ارائه نتایج ارزیابی در کمیته مدیریت اطالعات سالمت 0

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت ازمانیمریم جودت، الدن باقری، زهرا صاحب

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی 

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PS-5کد:  

 75شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1,G2,G3,G4 هدف کالن

 Wo1 استراتژی

 9911فرایندهای بیمارستان در سال تدوین و اجرای برنامه/ روش مؤثر برای شناسایی فرصت های بهبود در خصوص نارسایی ها و  هدف اختصاصی

 %  بازدیدهای بخشها طبق برنامه زمانبندی911انجام  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف

استاندارد / 

نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 هفته آخر ماه آخر ماههفته  مترون تنظیم برنامه زمان بندی بازدید 1

شناسایی فرصت 
 بهبود

 و
 ارتقاء ایمنی

 وجود برنامه -

 - - هفته آخر ماه هفته آخر ماه منشی دفتر ابالغ برنامه به اعضاء تیم بازدید 2

 آخر ماه اول ماه اعضاء تیم انجام بازدیدها طبق برنامه 3
ساعت  21نفر* 4

 121111ماه* 12ه*
- 

 مسئولین بخشها تهیه گزارش بازدید 4
یک روز بعداز 

 بازدید

یک روز بعداز 

 بازدید
 وجود مستندات -

 مسئولین بخشها انجام مداخالت اصالحی 0
هفته اول 

 بعداز بازدید

هفته اول 

 بعداز بازدید
 وجود مستندات -

 مسئولین بخشها ارائه گزارش به دفتر پرستاری 6
هفته اول 

 بعداز بازدید

هفته اول 

 بعداز بازدید
 وجود مستندات -

 وجود مستندات - جلسه ماهانه جلسه ماهانه مترون طرح موضوع در تیم مدیریت اجرایی 7

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت ازمانیمریم جودت، الدن باقری، زهرا صاحب

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PS-6کد:  

 76شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1,G2,G3 هدف کالن

 Wo1 استراتژی

   بیمارمدیریت خطا و ارتقای ایمنی  هدف اختصاصی

 %911های بیماران فوت شده به میزان تحلیل پرونده شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

1 
فعال نمودن کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی، کنترل عفونت 

 RCAتیم    فعال نمودنبیمارستانی و 
 مستمر مستمر بهبود کیفیت

مدیریت خطا و ارتقای 
 ایمنی بیمار  

 برنامه کمیته ها -

 پایان ماه بروز خطا کارشناس ایمنی RCA به روش  بررسی و تجزیه و تحلیل کلیه پرونده فوتی  2
ساعت 7*  کمیته12

 ریال111111*
 نداتمست

 مستندات - ماهانه ماهانه کارشناس ایمنی نتایج تحلیل هاانجام اقدام اصالحی بر اساس  3

 مستندات - ماهانه ماهانه کارشناس ایمنی تهیه لیست خطرها و خطاهای شایع هر بخش 4

 تکمیل فرم - ماهانه ماهانه کارشناس ایمنی انجام اقدام اصالحی خطرات شناسایی شده با الویت تعین شده در کمیته 5

 تکمیل فرم - مستمر مستمر کارشناس ایمنی نظارت مستمر بر پیشگیری از خطابررسی و  1

 مستندات - هر سه ماه هر سه ماه کارشناس ایمنی انتشار تجربیات کسب شده در سطح بیمارستان 1

 مستندات - مستمر مستمر کارشناس ایمنی گزارش نتایج در کمیته بعدی 1

تهیه و 
تایید 

 

   تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت پرستاریتهیه کننده: دفتر 

   دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت ازمانیمریم جودت، الدن باقری، زهرا صاحب

 

 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PS-7کد:  

 77شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1,G2,G3,G4 هدف کالن

 Wo1 استراتژی

 1399ارتقا سطح ایمنی و شناسایی صحیح بیماران در کلیه فرایند ها در سال  هدف اختصاصی

 %25شناسایی بیماران پرخطر به میزان  شاخص هدف

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف
استاندارد / نتیجه 

 مورد انتظار

منابع 

)مالی/انسانی/...

) 

 مالحظات  -شیوه پایش

 99فروردین  99فروردین  تیم ایمنی تهیه لیست بیماران پرخطر 1

ارتقا سطح ایمنی و 
شناسایی صحیح 

 بیماران

 مستندات وجود  -

 وجود مستندات - 99فروردین  99فروردین  مدیر پرستاری تشکیل تیم  جهت کد گزاری مواردپرخطر 2

 وجود مستندات - 99فروردین  99فروردین  اعضاء تیم تشکیل جلسه جهت تعین کد گزاری موارد پر خطر  3

 وجود مستندات - همان روز کمیته اجرایی فروردین مدیر پرستاری طرح موضوع در تیم مدیریت اجرایی 4

 وجود مستندات 0111111ریال* 12 هفته اول اردیبهشت هفته اول اردیبهشت کارشناس ایمنی چاپ کدها در رنگ بندی خاص خود  0

1 
 ابالغ و تحویل به بخش های بالینی

 
 وجود مستندات - هفته دوم اردیبهشت هفته دوم اردیبهشت مدیر پرستاری

  - مستمر مستمر تیم ایمنی آموزش کارکنان شاغل در خصوص نحوه کد گذاری گروههای پرخطر  1

 مشاهده - مستمر مستمر تیم ایمنی نظارت بر نحوه استفاده از دستبندها 1

  - بعد از هر بازدید بعد از هر بازدید تیم ایمنی ارائه پسخوراند به بخش ها  1

11 
 ارائه گزارش به مدیر پرستاری 

 
  - هرسه ماه هر سه ماه تیم ایمنی

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت ازمانیمریم جودت، الدن باقری، زهرا صاحب
 

 



 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-PS-8کد:  

 72شماره صفحه:  برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 G1,G2,G3,G4 هدف کالن

 Wo1 استراتژی

 ارتقا سطح ایمنی بیماران و افزایش میزان شناسایی و گزارش دهی  بیماران مبتال مستعد  به زخم بستر   هدف اختصاصی

 شاخص هدف
 %1/5ارتقاء میزان شناسایی و گزارش دهی  بیماران مبتال و مستعد  به زخم بستر  به میزان 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری شرح فعالیت ها ردیف

استاندارد / 

مورد نتیجه 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -شیوه پایش

 99فروردین  99فروردین ماه کارشناس ایمنی و سوپروایزر کنترل عفونت تشکیل تیم ارزیابی زخم بستر 1

ارتقا سطح ایمنی 

 بیماران

 وجود مستندات -

 مشاهده - 99فروردین  99ماهفروردین  کارشناس ایمنی و سوپروایزر کنترل عفونت بازبینی چک لیست 2

 اول  هر ماه اول  هر ماه سوپروایزر کنترل عفونت چاپ چک لیست 0
ریال  0111برگ *  01

 ماه 12*
 

4 
بازدید روزانه تیم ارزیابی از بخش های بستری و شناسایی بیماران 

 مستعد زخم بستر و تکمیل چک لیست
 وجود مستندات - مستمر مستمر کارشناس ایمنی و سوپروایزر کنترل عفونت

 انجام اقدام اصالحی 0
کارشناس ایمنی و سوپروایزر کنترل عفونت و 

 مسئول بخش
  - مستمر مستمر

6 
آموزش مداوم به کارکنان در مورد مراقبت از بیماران در معرض خطر 

 و مستعد زخم بستر
  - مستمر مستمر کارشناس ایمنی و سوپروایزر کنترل عفونت

7 
ماه *  12ساعت *5 پنجم هر ماه اول  هر ماه  کارشناس اطالعات سالمت  نتایجتحلیل 

111111 

 مشاهده

   پنجم هر ماه پنجم هر ماه کارشناس ایمنی و سوپروایزر کنترل عفونت  ارائه گزارش به مدیر پرستاری 8

تهیه و 
تایید 

 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان کیفیتتایید کننده : مسئول اداره بهبود  تهیه کننده: دفتر پرستاری

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت ازمانیمریم جودت، الدن باقری، زهرا صاحب
 



 

 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-MEE-1کد: 

 71شماره صفحه:   (3-8-1-)سنجه الفبرنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت 

 بیمارستان تجهیزاتی و فیزیکی استانداردهای بهبود جهت استان و بیمارستان،دانشگاه ازظرفیتهای استفاده هدف کالن

 کشور بیمارستانهای ملی اعتباربخشی نظام با منطبق وعملکردی فیزیکی،تجهیزاتی،آموزشی،پژوهشی های ارتقاءاستاندارد استراتژی

 برای  ارائه خدمات ایمن تجهیزاتی های ارتقاءاستاندارد هدف اختصاصی

  9دستگاه های اکسیژن ساز و سیستم ساکشن مرکزی در بلوک  کاملنصب و راه اندازی  شاخص هدف

 مجری شرح فعالیت ها ردیف
تاریخ 

 شروع
 تاریخ پایان

استاندارد / نتیجه مورد 

 انتظار

منابع 

 )مالی/انسانی/...(
 مالحظات  -پایششیوه 

 رایزنی ها و ارزیابی  جهت تعیین مشخصات اولیه و محل قرارگیری  دستگاهها  1
مدیریت  تجهیزات پزشکی استان 

 و مرکز 
 مستندات - انجام ارزیابی  11بهار سال 

2 
عقد قرارداد خرید یک دستگاه اکسیژن ساز و ساکشن سانترال و همچنین قرار داد 

 نصب 
مدیریت  تجهیزات پزشکی استان 

 و مرکز 
 - عقد دو  قرارداد 21/2/11

 مستندات

 مستندات - آماده سازی محل بام  11تابستان  مسئول دفتر فنی انجام اقدامات الزم در راستای آماده سازی پشت بام جهت نصب دستگاه  3

 مستندات - جایگذاری دستگاهها  31/1/11 1/1/11 شرکت دلوار فراز  جایگذاری دستگاهها بر پشت بام بلوک نه  4

 مستندات - خرید وسایل 11مهر  11مهر  واحد تدارکات خرید وسایل مورد نیاز   5

 مشاهده  - عقد قرارداد همان روز 1/1/11 مسئول دفتر فنی/ واحد تدارکات  اجرای پروژه لوله کشی ها ی الزم جهت نصب دستگاه همراه با خرید لوله ها  1

 مستندات - اجرای نصب   31/1/11 21/1/11 شرکت دلوار فراز  اجرای قرارداد نصب و راه اندازی کامل دستگاه ها با اتصال به شبکه مصرف بیمار  1

 مستندات - ارائه گزارش همان روز 31/1/11 مسئول دفتر فنی ارائه گزارش خاتمه پروژه به ریاست مرکز 1

و 
ه 

هی
ت

د 
ایی

ت
 

 تایید کننده نهایی : ریاست بیمارستان تایید کننده : مسئول اداره بهبود کیفیت واحد مسئول

 دکتر جعفر کیاست فر فریبا جودت مهندس رئوف میالن نورانی 

 

 

 

 



 

 اختصارات استفاده شده در کدگذاری برنامه عملیاتی

 اختصار عبارت کامل عبارت به فارسی

 Action Planning   AP برنامه عملیاتی

 Quality management QM بهبود کیفیت

  Social Work SW مددکاری اجتماعی

  Prevention Infection Control PIC پیشگیری و کنترل عفونت

  Professional Health PH بهداشت حرفه ای

 Environmental Health EH بهداشت محیط

 مدیریت اطالعات سالمت
Health Information 

Management HIM 

 Imaging Center IC مرکز تصویربرداری

 Financial DeAPartment FD امور مالی

 Laboratory Lab آزمایشگاه

 Risk Management RM مدیریت خطر

  Technical Engineering Office TEO دفتر فنی مهندسی

  Nursing Management NM مدیریت پرستاری

 Patient Safety PS ایمنی بیمار

 Medical Equipment Engineering MEE 

 


