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 تانبرنامھ ریزي و ارائھ طرح براي ارتقاء كیفي و كمي امور درماني در سطح بیمارس.1
راه  پیگیري مسائل و مشكالت تشخیصي و درماني موجود در بیمارستان و بررسي و ارائھ.2

 جھت رفع آنھا حل ھاي مناسب
انات ھریك از آنھا برنامھ ریزي طرح ھاي كوتاه مدت و دراز مدت و فعالیتھاي مراكز كلینیكي و پاراكلینیكي باتوجھ بھ امك.3

 بھ منظور ایجاد سھولت پذیرش بیماران و رضایتمندي ارباب رجوع
 ھالینیكبررسي ضرورت گسترش واحدھاي تشخیصي درماني در بیمارستان ،كلینیكھا و پاراك
كھا و نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائھ خدمات تشخیصي درماني در بیمارستانھا،كلینی

 پاراكلینیكھا
 پیگیري و نظارت و تامین خدمات مربوط بھ امور بیماران خاص در بیمارستان اعم از

 ....بیماران دیالیزي ،دیابتي و
گزارش  درماني بیمارستان و ارئھ بررسي نحوه تامین و توزیع نیروي انساني در بخش ھاي.7

 جھت تامین نیرو بھ ریاست بیمارستان
ا بررسي و ارائھ گزارش جھت تامین تجھیزات پزشكي و انجام امور كارشناسي مربوطھ ب

 توجھ بھ نظر كاربران



 برقراري نظام آماري و اطالعات كامل و مكفي در مورد كلیھ امور تشخیصي درماني.9
 نرم افزارھاي روز بیمارستان و بكارگیري

ایجاد ھماھنگي ھاي ھاي درون بخشي و بین بخشي جھت ارتقاء سطح كیفي امور در .10
 بیمارستان

اني از انجام ھماھنگي ھاي الزم جھت اجراي دستورالعمل و مقررات ابالغي بھداشتي درم.11
 وزارتخانھ و یا دانشگاه علوم پزشكي

ارش بھ ریاست بیمارستان جھت گزینش و شناسایي پزشكان واجد شرایط و ارائھ گز.12
 مشاركت در فرایند جذب و بكارگیري آنھا

ت و توضیح و توجیھ مسائل مربوط بھ تعرفھ ھاي پزشكي و رسیدگي بھ تخلفات و شكایا.13
 در این زمینھ وھماھنگي تعرفھ ھا یا سایر ادارات بیمھ

تھ منظور شده براي كمی مشاركت جدي در كمیتھ ھاي بیمارستاني در جھت تحقق اھداف.14
 ھاي ذیربط

بررسي،تجزیھ و تحلیل شاخص ھاي درماني و برنامھ ریزي ئر جھت ارتقاي مستمر .15
 شاخص ھاي ارزشیابي

ھدایت گروھھاي درماني و روساي بخش بستري از طریق جلسات و كمیتھ ھاي .16
 بیمارستاني

شده بھ كي درحوزه ھاي واگذارنظارت بر ناظرین بخش ھاي درماني ،پاراكلینیكي و كلینی.17
 مراكر خصوصي

سرپرستي گروه ھاي بھداشت و كنترل عفونت و مشاركت در استقرار استانداردھاي .18
 مدیریت و زیست محیطي در سطح بیمارستان

 تھیھ شناسنامھ تجھیزات پزشكي و نظارت بركاركرد.19
 نظارت برآزمایشگاه و داروخانھ و بخش ھاي پاراكلینیكي.20
 ررسي شكایات مراجعینب.21
 دستیاران و انترن ھا-نظارت بر امور درمان پزشكان.22
 نظارت بر برگزاري كمیتھ ھا.23
 حضوروعضویت در شوراي عالي كارانھ.24

R&D زیرنظرمعاون درمان مي باشد. 
  

 


