
 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 معاونت آموزشیواحذ:بخص /نبم 

G1:درهبًی -آهَسضی  ارتقبء هستوز کیفیت خذهبتّذف کلی 

O1G1:تَسؼِ هحَر استفبدُ اس پزٍتکل ّبی آهَسضی درهبًی در ثخطْبی ثبلیٌی ّذف اختػبغی 

S1O1G1تذٍیي ٍ  ثزٍس کزدى پزٍتکل ّبی آهَسضی درهبًی در گزٍّْبی تخػػی ثِ غَرت سبالًِ:راّکبر 

 :ضبخع ػولکزدی

 

ت
بلی

فع
ذ 

ک
 

 مسئول اجرا نبم فعبلیت
 چبرچوة زمبنی

 ضیوه پبیص و ارزیببی هسینه الزم
گسارش پیطرفت 

 برنبمه
 خبتمه ضروع

1 
-یپزٍتکل درهبً کیحذاقل  يیگزٍُ در خػَظ تذٍ زاىیثخطْب ٍ هذ یهکبتجِ ثب رٍسب

 هزتجط یآهَسض

 هؼبٍى آهَسضی هزکش -ریبست هزکش
17/11/96 - 

 هطبّذُ هستٌذات 
 

2 
ثزگشاری جلسِ در خػَظ تذٍیي ٍ ثزٍس کزدى پزٍتکلْبی آهَسضی درهبًی ّز گزٍُ 

 آهَسضی

 هؼبٍى آهَسضی هزکش -ریبست هزکش
اردیجْطت 

97 
- 

 هطبّذُ هستٌذات 

 

 دریبفت پزٍتکلْبی ثزٍس ضذُ اس ّز گزٍُ آهَسضی 3
پس اس تذٍیي  هؼبٍى اهَسضی هزکش

 ٍ ثبسًگزی
 

 هطبّذُ هستٌذات 
 

 در اختیبر قزار دادى پزٍتکل ّب ثِ گزٍّْبی ّذف 4

در غَرت  هؼبٍى اهَسضی هزکش

تذٍیي ٍ 

 ثبسًگزی

ظزف هذت 

یک ّفتِ پس 

 اس دریبفت

 هطبّذُ هستٌذات 

 

 اجزای پزٍتکل ّبی هزثَطِ در ثخص ّبی درهبًی 5
 هطبّذُ هستٌذات  هستوز هستوز هؼبٍى اهَسضی هزکش

 

 ارسیبثی پبیص ٍ 6
 هطبّذُ هستٌذات  هستوز هستوز هؼبٍى اهَسضی هزکش

 

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 معاونت آموزشیواحذ:بخص /نبم 

G1 درهبًی -ّذف کلی:ارتقبء هستوز کیفیت خذهبت آهَسضی 

O2G1 )ّذف اختػبغی : ثْجَد کیفیت آهَسش ثبلیٌی)ثستزی) راًذ، هَرًیٌگ(، سزپبیی 

S2O1G3تذٍیي ٍ ثزٍس رسبًی آهَسش ثبلیٌی ثستزی ٍ سزپبیی ثز اسبس استبًذاردّبی آهَسش ثبلیٌی : راّکبر 

 :ضبخع ػولکزدی
 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نبم فعبلیت

 

 مسئول اجرا

 زمبن اجرا
 

 گسارش  پیطرفت برنبمه ضیوه پبیص وارزضیببی هسینه الزم

 خبتمه ضروع
  

A1 
ثب هذیزاى گزٍُ   ثزگشاری جلسِ در خػَظ ارتقبی کیفیت آهَسش ثبلیٌی هزکش 

 ّبی آهَسضی ٍ رٍسبی ثخص ّبی آهَسضی

هسئَل دفتز  -هؼبٍى آهَسش ثبلیٌی هزکش

 تَسؼِ آهَسش هزکش

 97ثْبر  97ثْبر 
  هطبّذُ هستٌذات 

A2 فزآیٌذّبی آهَسضی ثخص پبیص  ضیَُ ثزًبهِ ریشی جْت  

هسئَل دفتز تَسؼِ  -هزکشهؼبٍى آهَسضی 

رٍسبی ثخص  -هذیزاى گزٍُ -آهَسش هزکش

 ّب

 97ثْبر  97ثْبر 

 

 

 

A3 تذٍیي فزم ّبی پبیص ٍ اػتجبرسٌجی چک لیست ّبی پبیص 

هسئَل دفتز تَسؼِ  -هؼبٍى آهَسضی هزکش

رٍسبی ثخص  -هذیزاى گزٍُ -آهَسش هزکش

 ّب

 97ثْبر  97ثْبر 

 

 

 

A4  ثِ گزٍُ ّبی آهَسضی هزکشتذٍیي ثزًبهِ پبیص ٍ اثالؽ 
هسئَل دفتز تَسؼِ  -هؼبٍى آهَسضی هزکش

 آهَسش هزکش

 97ثْبر  97ثْبر 
 

 
 

A5 اسبتیذ هٌتخت اس گزٍُ ّبی آهَسضی هزکش اجزای ثزًبهِ پبیص فزآیٌذّبی آهَسضی هزکش 
 97اسفٌذ  97ثْبر 

 
 

 

A6  آًبلیش ًتبیج پبیص ٍ  ایالؽ ًتبیج ثِ گزٍُ ّبی آهَسضی 
هسئَل دفتز تَسؼِ  -آهَسضی هزکشهؼبٍى 

 آهَسش هزکش

پس اس آًبلیش ًتبیج 

 ّز پبیص

 هستوز
 

 
 

A7 هذیزاى گزٍُ ّبی اهَسضی اغالح ٍ ثزٍس رسبًی فزآیٌذّبی آهَسضی در غَرت ًیبس 
پس اس دریبفت 

 ًتبیج ّز پبیص

 هستوز
 

 
 

A8  79ابتدای سال  اهَسضیهذیزاى گزٍُ ّبی  اػالم  ًَآٍری ّبی اهَسضی گزٍُ ّبی اهَسضی 79پایان سال     

 

 

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 
 

 معاونت آموزشیواحذ:بخص /نبم 

G2:ارتقب کویتِ خطب  ٍ ایوٌی ثیوبرّذف کلی 

O2G2:راُ حل ایوٌی ثیوبر 9پیبدُ سبسی ّذف اختػبغی 

S3O2G2ارتقبء فزایٌذ ثجت ٍگشارش دّی خطبّبی پشضکی در کویتِ خطبّبی پشضکی در هزکش :راّکبر 

 :ػولکزدیضبخع 
 

ت
بلی

فع
ذ 

ک
 

 مسئول اجرا نبم فعبلیت
 چبرچوة زمبنی

 ضیوه پبیص و ارزیببی هسینه الزم
گسارش پیطرفت 

 برنبمه
 خبتمه ضروع

 تطکیل کویتِ هذیزیت خطب در هزکش 1
فزٍردیي هبُ  هؼبٍى آهَسضی هزکش

97 
 97اسفٌذ هبُ 

 هطبّذُ هستٌذات 
 

 تؼییي اػضبء کویتِ ٍ غذٍر اثالؽ   2

 هسئَل کویتِ ّبی هزکش
96هزدا د  96هزداد    

 هطبّذُ هستٌذات 

 

 تذٍیي آییي ًبهِ ٍ دستَرالؼول کویتِ  3
 هسئَل کویتِ ّبی هزکش

96دی هبُ  96دی هبُ    
 هطبّذُ هستٌذات 

 

 ثبسًگزی فزایٌذ ثجت ٍ گشارش دّی خطبّب 4
 هؼبٍى آهَسضی هزکش

 - 96دی هبُ 
 هطبّذُ هستٌذات 

 

5 
ًظبرت ثز تطکیل هٌظن کویتِ خطب ٍ ًظبرت ثز تحقق هػَثبت کویتِ خطب 

 در هزکش

 هطبّذُ هستٌذات  هبّبًِ هبّبًِ هؼبٍى آهَسضی هزکش
 

  هطبّذُ هستٌذات  هستوز هستوز هؼبٍى اهَسضی هزکش اًجبم اقذاهبت اغالحی ثز اسبس ًتبیج کویتِ ّبی ثزگشار ضذُ 6

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 معاونت آموزشیواحذ: / بخصنبم 

G3ّذف کلی:ارتقبء فزایٌذ کیفیت آهَسش ٍ تَاًوٌذسبسی اػضبء ّیئت ػلوی،فزاگیزاى ٍ کبرکٌبى در هزکش 

O1G3: 1396تب پبیبى سبل % ٍضؼیت هَجَد 41آهَسش ٍهذیزیت اػضبء ّیئت ػلوی،فزاگیزاى ٍ کبرکٌبى ثِ هیشاى ّذف اختػبغی 

S1O1G3آهَسش اػضبء ّیئت ػلوی ثز اسبس تذٍیي راّکبر :PDP    ) فزم تَسؼِ فزدی ( 

 :ضبخع ػولکزدی
 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نبم فعبلیت

 

 مسئول اجرا

 زمبن اجرا
 

 گسارش  پیطرفت برنبمه ضیوه پبیص وارزضیببی هسینه الزم

 خبتمه ضروع
  

A1 ٍیزایص فزم ّبی PDPهسئَل -هؼبٍى آهَسضی هَجَد ٍ تطجیق ثب استبًذاردّبی آهَسضی
EDO 

  اثتذای سبل 
  هطبّذُ هستٌذات 

A2 تَسیغ فزم ٍ ًیبسسٌجی آهَسضی 
ٍ  کبرضٌبسبى آهَسش

 هزکش EDOکبرضٌبس 

اردیجطْت  97اردیجْطت 

97 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A3  هکبتجِ ثبEDCجْت اخذ هجَس ثزای ثزگشاری کبرگبُ داًطگبُ ٍ هؼبًٍت آهَسضی 
هؼبٍى آهَسضی هزکش یب 

 EDOهسئَل 

 - 97اردیجْطت 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A4 هسئَل  ثزًبهِ ریشی تقَیوی ثزای ثزگشاری کبرگبُ ٍ ّوبٌّگی ثب هذرسبىEDO 
حذاکثز یک  پس اس اخذ هجَس

 ّفتِ 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A5  ثجت ًبم در کبرگبُاطالع رسبًی ثِ اػضبء ّیئت ػلوی جْت 
ٍ   EDOکبرضٌبس 

 کبرضٌبسبى آهَسش

پس اس تػَیت 

تقَین ثزگشاری 

 کبرگبُ

 پبیبى سبل

 

 هطبّذُ هستٌذات

 

A6 ُهسئَل -هؼبٍى آهَسضی ثزگشاری کبرگب
EDO 

ثز اسبس تقَین 

 کبرگبُ

 هستوز
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A7 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی پبیص ٍارسیبثی
EDO 

 هستوز هستوز
 

هستٌذاتهطبّذُ   
 

A8 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی اقذاهبت اغالحی
EDO 

  هستوز هستوز
 هطبّذُ هستٌذات

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 

 معاونت آموزشیواحذ:بخص /نبم 

G3ّذف کلی:ارتقبء فزایٌذ کیفیت آهَسش ٍ تَاًوٌذسبسی اػضبء ّیئت ػلوی،فزاگیزاى ٍ کبرکٌبى در هزکش 

O1G3: 1937سبل تب پبیبى % ٍضؼیت هَجَد 41آهَسش ٍهذیزیت اػضبء ّیئت ػلوی،فزاگیزاى ٍ کبرکٌبى ثِ هیشاى ّذف اختػبغی 

S2O1G3آهَسش فزاگیزاى ثز اسبس تذٍیي راّکبر :PDP    )فزم تَسؼِ فزدی ( 

 :ضبخع ػولکزدی
 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نبم فعبلیت

 

 مسئول اجرا

 زمبن اجرا
 

 گسارش  پیطرفت برنبمه ضیوه پبیص وارزضیببی هسینه الزم

 خبتمه ضروع
  

A1 ٍیزایص فزم ّبی PDPهسئَل -هؼبٍى آهَسضی هَجَد ٍ تطجیق ثب استبًذاردّبی آهَسضی
EDO 

 11/2/97 97فزٍردیي  
  هطبّذُ هستٌذات 

A2 کبرضٌبسبى آهَسش تَسیغ فزم ٍ ًیبسسٌجی آهَسضی 
15/2/97 31/2/97 

 
 هطبّذُ هستٌذات

 

A3  هکبتجِ ثبEDC هسئَل  ثزگشاری کبرگبُداًطگبُ ٍ هؼبًٍت آهَسضی جْت اخذ هجَس ثزایEDO 
 97پبیبى  97خزداد 

 
 هطبّذُ هستٌذات

 

A4 هسئَل  ثزًبهِ ریشی تقَیوی ثزای ثزگشاری کبرگبُ ٍ ّوبٌّگی ثب هذرسبىEDO 
پس اس اخذ هجَس 

 ثزًبهِ ّب

- 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A5 ُکبرضٌبسبى آهَسش اطالع رسبًی ثِ فزاگیزاى جْت ثجت ًبم در کبرگب 
پس اس تٌظین 

 تقَم

- 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A6 ُهسئَل -هؼبٍى آهَسضی ثزگشاری کبرگب
EDO 

 97پبیبى  ثز اسبس تقَین
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A7 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی پبیص ٍارسیبثی
EDO 

 هستوز هستوز
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A8 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی اقذاهبت اغالحی
EDO 

  هستوز هستوز
 هطبّذُ هستٌذات

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 

 معاونت آموزشیواحذ: / بخصنبم 

G3 تَسؼِ آهَسش در هزکشّذف کلی:ارتقبء فزایٌذ کیفیت 

O1G3 آهَسش هجبسی در هزکشّذف اختػبغی :ارتقبء فزایٌذ کیفیت 

S6O1G3اجزای آهَسش پشضکی هجبسی در هزکش: راّکبر 

 :ضبخع ػولکزدی
 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نبم فعبلیت

 

 مسئول اجرا

 زمبن اجرا
 

 گسارش  پیطرفت برنبمه پبیص وارزضیببیضیوه  هسینه الزم

 خبتمه ضروع
  

A1 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی تطکیل کویتِ آهَسش پشضکی هجبسی در هزکش
EDO 

اردیجطْت 

97 

ثز اسبس تقَین  کویتِ 

  هطبّذُ هستٌذات  آهَسش 

A2 کویتِ پشضکی هجبسی ثزًبهِ ریشی جْت طزاحی ثستِ آهَسش پشضکی هجبسی 
اردیجْطت 

97 

 97اردیجْطت 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A3  ِهسئَل -هؼبٍى آهَسضی آهَسش پشضکی هجبسیّوبٌّگی جْت اجزای ثزًبه
EDO 

 97خزداد  97خزداد 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A4 هسئَل -ریبست هزکش ّوبٌّگی جْت فزاّن ًوَدى سیزسبخت ّبی آهَسش پشضکی هجبسی در هزکشEDO  97خزداد  97خزداد 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A5 هسئَل  اجزای پبیلَت آهَسش پشضکی هجبسی در ثخطْبEDO  ُ97پبیبى سبل  97تیزهب 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A6 هؼبٍى آهَسضی پبیص ٍ ارسیبثی 
 هستوز هستوز

 
 هطبّذُ هستٌذات

 

 
 

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 معاونت آموزشیواحذ:بخص /نبم 

G3 تسْیالت ٍ تکٌَلَصی آهَسضیّذف کلی:ارتقبء فزایٌذ کیفیت 

O1G3 1937سبل % ٍضؼیت هَجَد تب پبیبى 21ّذف اختػبغی :آهَسش ٍهذیزیت اػضبء ّیئت ػلوی،فزاگیزاى ٍ کبرکٌبى ثِ هیشاى 

S6O1G3ثْجَد اهکبًبت آهَسضی جْت فزاگیزاى  در هزکش: راّکبر 

 :ضبخع ػولکزدی

 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نبم فعبلیت

 

 مسئول اجرا

 زمبن اجرا
 

 گسارش  پیطرفت برنبمه ضیوه پبیص وارزضیببی هسینه الزم

 خبتمه ضروع
  

A1 
ًیبسسٌجی اس گزٍّْبی هختلف آهَسضی در خػَظ تجْیشات 

 هَرد ًیبس آهَسضی
 EDOهسئَل  -هؼبٍى آهَسضی

 97ثْبر  97ثْبر 
  هطبّذُ هستٌذات 

A2 هسئَل  -هؼبٍى آهَسضی اٍلَیت ثٌذی ًیبسّبEDO 
 97ثْبر  97ثْبر 

 
 هطبّذُ هستٌذات

 

A3 
ریبست هکبتجِ ثب ریبست هزکش ٍ هؼبًٍت آهَسضی داًطگبُ ٍ 

 داًطکذُ پشضکی جْت فزاّن ًوَدى تجْیشات هَردًیبس
 EDOهسئَل  -هؼبٍى آهَسضی

پس اس اٍلَیت 

 ثٌذی ًیبسّب

- 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A4 
هکبتجِ ثب هجوغ خیزیي داًطگبُ ػلَم پشضکی جْت ّوکبری در 

 فزاّن ًوَدى تجْیشات
 EDOهسئَل  -هؼبٍى آهَسضی

 هستوز در غَرت ًیبس
 

هستٌذاتهطبّذُ   
 

A5 هسئَل  -هؼبٍى آهَسضی اقذاهبت السم جْت خزیذ تجْیشات آهَسضی هَردًیبسEDO 

پس اس دریبفت 

ًیبسّبی آهَسضی 

 گزٍُ ّب 

 هستوز

 

 هطبّذُ هستٌذات

 

 

 

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 معاونت آموزشیواحذ:بخص /بم ن

G3ًظبم ارسیبثی ػولکزد یبددّی ٍ یبدگیزی  اػضبء ّیئت ػلوی ٍ فزاگیزاى ّذف کلی:ارتقبء فزایٌذ کیفیت 

O1G3ًظبم ارسیبثی ػولکزد یبددّی اػضبء ّیئت ػلوی ارتقبء فزایٌذ کیفیت:ّذف اختػبغی 

S7O1G3اجزای ًظبم ارسیبثی ػولکزد یبددّی اػضبء ّیئت ػلوی:راّکبر 

 :ضبخع ػولکزدی
 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نبم فعبلیت

 

 اجرامسئول 

 زمبن اجرا
 

 گسارش  پیطرفت برنبمه ضیوه پبیص وارزضیببی هسینه الزم

 خبتمه ضروع
  

A1 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی طزاحی ٍ تذٍیي فزهْبی ارسیبثی ػولکزد یبددّی اػضبء ّیئت ػلوی
EDO 

اردیجْطت 

97 

اردیجْطت هبُ 

  هطبّذُ هستٌذات  97

A2 کبرضٌبسبى آهَسش تکویل فزهْبی ارسیبثی تَسط فزاگیزاى در ّز ثخص 
 هستوز هستوز

 
 هطبّذُ هستٌذات

 

A3 
اػضبء ّیئت ػلوی در پبیبى ّز دٍرُ  جوغ ثٌذی ًظزات فزاگیزاى در خػَظ

 ثبلیٌی
هسئَل -کبرضٌبسبى آهَسش

EDO 

 هستوز هستوز
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A4 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی پبیص ٍ ارسیبثی
EDO 

 هستوز هستوز
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A5 هؼبٍى آهَسضی اطالع رسبًی ارسیبثی ػولکزد یبددّی ثِ ّز ػضَ ّیئت ػلوی 
 هستوز هستوز

 
 هطبّذُ هستٌذات

 

A6 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی تذٍیي ثزًبهِ اقذاهبت اغالحی ثز اسبس پبیص ّب
EDO 

 پبیبى سبل پبیبى سبل
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

 

 

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 معاونت آموزشیواحذ:بخص /نبم 

G3ًظبم ارسیبثی ػولکزد یبددّی ٍ یبدگیزی  اػضبء ّیئت ػلوی ٍ فزاگیزاى ّذف کلی:ارتقبء فزایٌذ کیفیت 

O1G3ًظبم ارسیبثی ػولکزدیبدگیزی فزاگیزاى ّذف اختػبغی :ارتقبء فزایٌذ کیفیت 

S8O1G3اجزای ًظبم ارسیبثی ػولکزد یبدگیزی فزاگیزاى:راّکبر 

 :ضبخع ػولکزدی
 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نبم فعبلیت

 

 مسئول اجرا

 زمبن اجرا
 

 گسارش  پیطرفت برنبمه ضیوه پبیص وارزضیببی هسینه الزم

 خبتمه ضروع
  

A1 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی طزاحی ٍ تذٍیي فزهْبی ارسیبثی ػولکزد یبدگیزی فزاگیزاى
EDO 

در اثتذای 

 ثخص 

- 
  هطبّذُ هستٌذات 

A2 کبرضٌبسبى آهَسش تکویل فزهْبی ارسیبثی تَسط اػضبء ّیئت ػلوی در ّز ثخص 
 هستوز هستوز

 
 هطبّذُ هستٌذات

 

A3 
ارسیبثی فزاگیزاى در پبیبى ّز جوغ ثٌذی ًظزات اػضبء ّیئت ػلوی در خػَظ 

 دٍرُ ثبلیٌی
هسئَل -کبرضٌبسبى آهَسش

EDO 

 هستوز هستوز
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A4 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی پبیص ٍ ارسیبثی
EDO 

 هستوز هستوز
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A5 هؼبٍى آهَسضی اطالع رسبًی ارسیبثی ػولکزد یبدگیزی فزاگیزاى ثِ آًبى 
 هستوز هستوز

 
هستٌذاتهطبّذُ   

 

A6 هسئَل -هؼبٍى آهَسضی تذٍیي ثزًبهِ اقذاهبت اغالحی ثز اسبس پبیص ّب
EDO 

 پبیبى سبل پبیبى سبل
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

 

 

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 معاونت آموزشیواحذ:بخص /نبم 

G3 جذة ًیزٍی هتخػع ّیئت ػلوی ػلَم پبیِ جْت تزثیت فزاگیزاى ّذف کلی:ارتقبء فزایٌذ کیفیت 

O1G3 جذة ًیزٍی هتخػع ّیئت ػلوی ػلَم پبیِ جْت تزثیت فزاگیزاى در آسهبیطگبُ کلیٌیکبلّذف اختػبغی :ارتقبء فزایٌذ کیفیت 

S9O1G3جذة ًیزٍی هتخػع ّیئت ػلوی ػلَم پبیِ جْت تزثیت فزاگیزاى در آسهبیطگبُ کلیٌیکبل:راّکبر 

 :ضبخع ػولکزدی
 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نبم فعبلیت

 

 مسئول اجرا

 اجرازمبن 
 

 گسارش  پیطرفت برنبمه ضیوه پبیص وارزضیببی هسینه الزم

 خبتمه ضروع
  

A1 
هکبتجِ ثب ریبست داًطکذُ پشضکی در خػَظ درخَاست ًیزٍی هتخػع 

 ّیئت ػلوی
 ریبست هزکش

پس اس ًیبس 

سٌجی اس گزٍُ 

 ّبی آهَسضی

- 

 

 هطبّذُ هستٌذات

 

A2 ریبست هزکش هکبتجِ ثب هؼبًٍت درهبى در خػَظ درخَاست ًیزٍی هتخػع ّیئت ػلوی 
پس اس اٍلَیت 

 ثٌذی ًیبس ّب

- 
 

 هطبّذُ هستٌذات
 

A3 هؼبًٍت آهَسضی هزکش پیگیزی هکبتجبت 
 هستوز هستوز

 
 هطبّذُ هستٌذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دفتر بهبود کیفیت
 برنامه عملیاتی

 براساس برنامه استراتژیک

 مرکس آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان

 

 تعذاد صفحبت :  79بهار  تبریخ ببزبینی بعذی: 79بهار  تبریخ ابالغ: SH/A.P/30 کذ سنذ:

 

 معاونت آموزشی نبم بخص /واحذ:

G7ّذف کلی:ارتقبء فزایٌذ کیفیت ضبخع ّبی کلیذی هزکش)ضبخع هزگ ٍهیز 

O1G7 1397سبل % ٍضؼیت هَجَد تب پبیبى 41ّذف اختػبغی : ارتقبء استبًذاردّبی اػتجبرثخطی ثِ هیشاى 

S5O1G7ثْجَد ضبخع ّبی کلیذی هزکش)ضبخع هزگ ٍهیز(  اس طزیق تحلیل ضبخع ّب تَسط هؼبًٍت آهَسضیراّکبر : 

 : ضبخع ػولکزدی 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نبم فعبلیت

 

 مسئول اجرا

 زمبن اجرا
 

 گسارش  پیطرفت برنبمه ضیوه پبیص وارزضیببی هسینه الزم

 خبتمه ضروع
  

A1  هؼبٍى آهَسضی-ریبست هزکش ثبسًگزی در اػضبء کویتِ هزگ ٍ هیز 
 

 - 95دی هبُ 
  هطبّذُ هستٌذات 

A2 
تذٍیي دستَرالؼول در خػَظ ثجت دقیق ػلل هزگ ٍ هیز تَسط 

 گزٍّْبی ّذف
 هؼبٍى آهَسضی-ریبست هزکش

 

 - 95دی هبُ 
  هطبّذُ هستٌذات 

A3 
ارائِ آهبر هزگ ٍ هیز ثِ ّوبٌّگی ثب ٍاحذ هذارک پشضکی درخػَظ 

 تفکیک ثخص ّب
 هؼبٍى آهَسضی

 

 هبّبًِ هبّبًِ
  هطبّذُ هستٌذات 

A4 ُاطالع رسبًی آهبر هزگ ٍ هیز ثِ رٍسبی ثخص ّب در پبیبى ّز هب 
 -هؼبٍى آهَسضی

 EDOدفتز 

 هبّبًِ هبّبًِ
  هطبّذُ هستٌذات 

A5 
 ثِتحلیل ػلل هزگ در ّز ثخص تَسط رئیس ثخص ٍ ارائِ ًتبیج 

 کویتِ هزگ ٍ هیز
 رٍسبی ثخطْب

 

 هبّبًِ هبّبًِ
  هطبّذُ هستٌذات 

A6 ارسیبثی ًتبیج تحلیلْبی ارائِ ضذُ اس ّز ثخص در کویتِ هزگ ٍهیز 
رئیس کویتِ هزگ -هؼبٍى آهَسضی

 ٍهیز

 هبّبًِ هبّبًِ
  هطبّذُ هستٌذات 

A7 ثزرسی پزًٍذُ ّبی خبظ ثز حست هَرد در کویتِ هزگ ٍ هیز 
رئیس کویتِ هزگ -هؼبٍى آهَسضی

 EDOدفتز -ٍهیز 

 هبّبًِ هبّبًِ
  هطبّذُ هستٌذات 

A8 هؼبٍى آهَسضی ارائِ ًتبیج کویتِ هزگ ٍهیز ثِ هؼبًٍت آهَسضی 
 هبّبًِ هبّبًِ

  هطبّذُ هستٌذات 

 


