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 بسوِ تعالي

  ".در ارائه خدمات با کیفیت برتر می باشد ،رمس بقاء و تمایس مراکس ارائه دهنده خدمت"

 : در بخص زايواى کیفیت ارائِ خذهات بررسيابسار 

ِ  ثخشي اص اّذاف تَسعِ ّضاسُاستقبء سالهت هبدساى ٍ ًَصاداى  تعْهذا  هلهي ٍ ثه ي     ثِ شوبس هي سٍد ٍ اص جوله

اسائهِ هشابجهت جهبه     ، تعهبلي ي ي هت ٍايوٌهي اهذهب     ثهِ الهالٍُ    .ثِ شوبس ههي سٍد  ي ايشاىجوَْسي اساله الوللي

ثشاسهب  اسهتبًذاسدّبي جْهبًي ٍنشٌّه       ّهبي سشاسهش يشهَس    ٍيكپبسچِ سالهت ٍ استقبي ي ي ت دسث وبسستبى

ٍ ثهِ   اسهتب دس ايهي س  .هي ثبشهذ ايشاًي اص جولِ اّذاف ث بى شذُ دس چشن اًذاص ًيشِ تحَل ًظبم سالهت  -اسالهي

ٍ ًهَصاداى، دسهتَسالعوه ّهبي يشهَسي جهبهعي دس ا هَ         اىههبدس  ي ي ت اذهب  اسائِ شذُ ثِاستقبء هٌظَس 

ًظهبس  ثهش ن هي اجهشاي دب ه  ايهي       . تهذٍيي رشديهذُ اسهت   هشابجت اص هبدساى ٍ ًَصاداى دس اداسا  نٌي هشثَعهِ  

 .، ضبهي اسائِ اذهب  هغلَة هي ثبشذّبث وبسستبى  دسّب  دستَسالعوه

 دس ثخه    اهذهب  اسائهِ  ي ي هت   ثشسسهي  جْهت    هعتجش ٍ يك بى اثضاساستيبدُ اص يك  ،ثش اسب  تجشث ب  هَجَد

اداسُ هبههبيي  ثهب يهبسي ثهبسي تعهبلي     لهزا  . اسهت الصهِ ًظهبس  هٌبسهت    ثِ تيك ك نشايٌذّبي هختلف اذهت صايوبى

دس  اهذهب  اسائِ ي ي ت  ثشسسي اثضاس  "هعبًٍت دسهبى ٍصاس  ثْذاشت، دسهبى ٍ آهَصش پضشكي ابذام ثِ عشاني

آشهٌبيي يل هِ اسائهِ     اسهتيبدُ اص ايهي اثهضاس،   ثهب  . هجتٌي ثش دستَسالعوه ّبي يشَسي هَجَد ًوهَد  "صايوبى ثخ  

  اسائِ اذهب  هجتٌي ثهش لضٍم  اذهب  هبدس ٍ ًَصاد ٍ ي يشَسيّبساٌّوبدٌّذربى اذهب  سالهت هبدس ٍ ًَصاد ثب 

ثذيْي است ّذف غبيي استيبدُ اص ايي اثضاس، شٌبسبيي ًقبط ضعف هَجهَد،   .س هي ر شدبشا تبي ذ ايي شَاّذ هَسد

 . ثشًبهِ سيضي جْت استقبي ٍضع ت ٍ دس ًْبيت ثْجَد ي ي ت اذهب  اسائِ شذُ هي ثبشذ

 :  بررسي کیفیت ارائِ خذهات در بخص زايواى ابسارراٌّواي استفادُ از 

تشهك ه  Sheet) )يهبسثش   11 اصيِ دس ببلت نبيه اي ه عشاني شهذُ  ى دس ثخ  صايوب اثضاس ثشسسي ي ي ت اذهب 

ِ     . شذُ است  پهٌ   يبسثش  ّبي ًخ ت ي شبهه ساٌّوبي تكو ه، هشخ ب  هشيض، سهپ  يهبسثش  ّهبي هشثهَط ثه

ٍ  ي مادران، مراقبت هاي نوزادان و آموزش ماادر مراقبت ها، منابعآمار و اطالعات ، شبهه  ثشسسي يلي ب وت

ٍ     . ثش  جذٍل اهت بصا  هي ثبشذدس ًْبيت يبس  يجْت دستشسي ثِ ّشيك اص ب هوت ّهبي ههزيَس الصم اسهت تهب س

تَجهِ نشهبيٌهذ يهِ ثهِ اللهت      . يِ دس ب وت پبي ي صيحِ اي ه ًوبي  دادُ هي شَد، يل ك ًوبيٌذهشثَعِ  يبسثش 

ثب استيبدُ اص نل   تٌْب تعذاد هعذٍدي يبسثش  ببثه هشبّذُ است لزا الصم است تب ،هحذٍديت نضبي صيحِ اي ه

  .يبسثش  سا تكو ه ًوبيٌذ 11ٍ توبهي  ّبي سوت ساست پبي ي صيحِ، يبسثش  ّبي هَسد ً بص سا آشكبس سبصًذ
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دس سديهف  . دٍ سديف سجض ٍ صسد سً  هشبّذُ هي شهَد هَجَد دس ّش يبسثش ، دس جذاٍل  يِ تَجِ داشتِ ثبشٌذ

ثهِ الٌهَاى هلهبل دس    . ششح دادُ شهذُ اسهت   "ًحَُ سٌج  "ٍ دس سديف صسد سً ، "ًحَُ اهت بص دّي"سجض سً ، 

ريش شذُ است يِ دس صَس  تغهبث  ٍضهع ت    "سباتبس ن ضيكي ٍ ششايظ ثْذاشتي ثخ " صه ٌِ ًحَُ اهت بصدّي

هشبّذُ ً هض ثهِ   . ثب استبًذاسد دسج شذُ دس ّش سديف اهت بص يك ٍ دس صَس  الذم تغبث  اهت بص صيش هٌظَس رشدد

لزا الصم است تب بجه اص تكو هه جهذاٍل ثهِ سديهف ّهبي سهجض ٍ صسد       . ًظش رشنتِ شذُ است الٌَاى ًحَُ سٌج  دس

 . سً  تَجِ شَد

يِ تٌْب ابًِ ّبي سي ذ جذاٍل ببثه پش يشدى هي ثبشٌذ ٍ ابًِ ّبي آثي سً  ثِ عَس اَدثخهَد  الصم ثِ ريش است 

ٍ دس ههَاسد ًهبدس غ هش ببثهه      1ٍ  0)صدّيًكتِ ببثه تَجِ ايي است يِ توبهي ابًِ ّهب ثبيهذ اهت هب   . يبهه هي شًَذ

 . ابلي ثببي ثوبًذ ابًِ ايّ چ  ًجبيذ شًَذ ٍ"( غ"اسصيبثي 

ًحهَُ  دس ب هوت  . شهَد هشهبّذُ ههي    4، 3، 2، 1دس ثخ  ّبي سهَم، چْهبسم ٍ پهٌجن، سهتَى ّهبيي ثهب الٌهبٍيي       

. شَد هشبّذُايي ثخ  ّب ريش شذُ يِ چْبس هَسد ثِ الٌَاى هلبل چْبس هَسد پزيشش ( ب وت صسد سً  )سٌج 

ثِ الٌهَاى هلهبل ارهش صايوهبى      .ّشيك اص ايي ستَى ّب ثب شوبسُ ّبي يك تب چْبس هشثَط ثِ يك هَسد هشبّذُ است

يهه سهتَى يهك ثهشاي     ابًن هشادي هشبّذُ هي شَد، ايشبى ههَسد شهوبسُ يهك هح هَة شهذُ ٍ سديهف ّهبي ر       

ّهش يهبسثش ،   ( ب هوت سهجض سًه    ) لزا الصم است تب ثب استيبدُ اص ساٌّوبي ًحَُ اهت هبص دّهي  . اهت بصدّي هي شَد

 .اهت بصدّي ريه ّش هَسد اًجبم شَد

 :  قسوت ّاي هختلف ابسار بررسي کیفیت ارائِ خذهات در بخص زايواى

 راٌّواي تكویل 

 .اشبسُ شذُ است آىثِ ًحَُ تكو ه عشني شذُ ٍ اثضاس هدس ايي ب وت ثِ عَس اجوبلي 

 هشخصات هرکس 

 . دس ايي ب وت هشخ ب  هشيض ٍ ه ئَل ي آى دسج هي رشدد

  آهار ٍ اطالعات: بخص اٍل 

جْهت  . .هي ثبشهذ  هبدساى ث تشي ٍ هشاجعِ الله شبيعتشييٍ  تَلذ/شباص ّبي صايوبى ثخ  دٍايي ب وت شبهه 

هشثَط ثِ دٍسُ صههبًي  يِ آهبس  ي دس صَست.  شَدزشتِ ث وبسستبى استيبدُ اص آهبس سبل رجذاٍل هشثَعِ  تكو ه

يهِ ثشاهي اص    ههَاسدي دس  .ههذ  صههبى هشثَعهِ دس ثهبالي جهذٍل ب هذ رهشدد        وتش اص يك سبل دس دستش  است،ي
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 .اًجبم ر شد  اعالالب ثشًبهِ سيضي جْت جو  آٍسي آى  اعالالب  دس اَاستي تبيٌَى جو  آٍسي ًوي شذُ است ،

 .تيبدُ اص ايي اعالالب  جْت ثشًبهِ سيضي آهَصشي يبسيٌبى ٍ استقبي ي ي ت اذهب  ث  بس هي ذ استاس

  هٌابع: بخص دٍم 

تجْ هضا  اتهب    ، تجْ هضا  ثخه  صايوهبى    ،سباتبس ن ضيكي ٍ ششايظ ثخ  ثب الٌبٍيي ثخ  ّيتايي ب وت شبهه 

ّبي جذاربًِ اي آهذُ اًذ   يبسثش ي ثخ  ّب دس ّشيك اص اي. هي ثبشذ ً شٍي اً بًيٍ  آصهبيشب ، داسٍّب، هعبيٌِ

  . يِ ثب يل ك سٍي آًْب، ببثه هشبّذُ اَاٌّذ ثَد

  ي هادراىهراقبت ّا: َم سبخص 

. هي ثبشهذ  اداسُ صايوبى هبدس ين اغشٍ  تكشين هبدس ثبسداس، پزيشش ٍ اًتقبل ثب الٌبٍييثخ  سِ ايي ب وت شبهه 

  .ربًِ اي آهذُ اًذ يِ ثب يل ك سٍي آًْب، ببثه هشبّذُ اَاٌّذ ثَدّبي جذا يبسثش ّشيك اص ايي ثخ  ّب دس 

 ًَزاداىهراقبت ّاي :  چْارم بخص 

ّشيك اص ايي ثخ  ّب دس . هي ثبشذ ان ب ًَصادٍ  هشابجت ّبي سٍت ي ًَصاداى ثب الٌبٍييثخ  دٍ يي ب وت شبهه ا

 . ُ اَاٌّذ ثَدّبي جذاربًِ اي آهذُ اًذ يِ ثب يل ك سٍي آًْب، ببثه هشبّذيبسثش  

 آهَزش هادر:  پٌجن بخص 

 هَسد ثشسسي بشاس ههي ر هشد   آهَصش ّبي پ  اص صايوبى ٍ يال  ّبي آهبدري ثشاي صايوبىتشك ه دس ايي ب وت 

 .ببثه هشبّذُ اَاٌّذ ثَد يبسثش يِ دس يك 

 جذٍل اهتیازات: 

هشثَط ثِ ثخه  ّهبي دٍم تهب    الٌبٍيي ب وت ّبي هختلف ) سديف ّبيي شبهه الٌَاىاالصِ اهت بصا  يبسثش   دس

، اهت بص ي ت شذُ، سقف اهت بص، دسصذ اهت بص ي ت شذُ، عشانهي ههذااال  ٍ تَضه حب  ديهذُ ههي      (اثضاس پٌجن

ثش اسهب  اهت هبصاتي يهِ دس ثخه  ّهبي       ايي يبسثش  ً  ت ًٍ بصي ثِ تكو ه جذاٍل الصم ثِ ريش است يِ  . شَد

اهَد داساي   ،  "عشانهي ههذااال   "سديهف  . د تكو ه هي شهَد هختلف ٍاسد شذُ است، ايي جذٍل ثِ عَس اَدثخَ

سهتَى صسد  ) "ً هبص ثهِ اصهالنب  اسبسهي     "،(ستَى بشهض سًه  ) "ً بص ثِ ابذام نَسي"چْبس صيش رشٍُ ثب الٌبٍيي 

 "ًگِ داسي استبًذاسدّب دس سهغ  هغلهَة   "ٍ( ستَى ًبسًجي سً ) "ً بص ثِ ثْجَد ٍ استقبي ه توش نشايٌذ "، (سً 

يِ پ  اص تكو ه ثخ  ّبي هختلف، ٍضع ت هشيض دس صه ٌهِ ّهبي هختلهف، ثهب دسج      هي ثبشذ(  ض سً ستَى سج) 

ايي اهش نَسيت ً بص ثِ هذااال  جْهت ثْجهَد ي ي هت اهذهب  سا     . دس ستَى ّبي سًگي تع  ي هي شَد" yes "يلوِ

 هي اهلل تَفیق        .هشخص هي ًوبيذ


