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 :بررسی و تهیه آئیه وامه تیم 

 
 اهؿب سوت  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف

 

1 

 

 زوتط ؾؼیس فطّبزی

 

 

 (ضئیؽ وویتِ ّب)هؿئَل فٌی 
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 ػلی احوسی

 

 (جبًكیي ضئیؽ)هسیط زاذلی 
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 ضٍیب وطیوی

 

 هسیط ذسهبت پطؾتبضی
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 پطٍاًِ هٌصَضی

 

جبًكیي تبم )هؿئَل وویتِ ّبی ثیوبضؾتبى 

 (االذتیبض ضئیؽ زض وویتِ ّب
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 آضظٍ هْطاى فط

 

 وبضقٌبؼ زفتط ثْجَز ویفیت
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 :بیمارستاوی هاي کمیته جلسات سازماودهی چگووگی

 
 : ریاست وظایف مهمتریه

 هی ثبضوذ ( رٌبة آلبی دوتش سؼیذ فشّبدی)سئیس توبهی وویتِ ّبی ثیوبسستبى هسئَل فٌی 

I. رلسِ وبس دستَس اص غیبًت 
II.  اػؿب ولیِ هطبسوت رْت هذثشاًِ تالش 
III.  ثحج دس ضذى غشق اص پشّیض 
IV.  هٌتظشُ غیش هَاسد ثشای سشیغ ٍ هٌبست گیشی تػوین 
V. هػَثبت پیگیشی ٍ ضذُ هكشح هكبلت ثٌذی روغ 
VI. اػؿبء ولیِ ثب ػبدالًِ تؼبهل 

VII.  هحَسی خَد اص پشّیض 
 

 : دبیر وظایف مهمتریه
دثیش ّش وویتِ ثب ًظش تین ارشایی ثیوبسستبى ثب تَرِ ثِ هسئَلیت فؼلی وِ هشتجف ثب هَؾَع وویتِ هی ثبضذ اًتخبة ٍ ثؼذ اص غذٍس 

 . اثالؽ ّوبٌّگی ثشگضاسی ٍ پیگیشی هػَثبت وویتِ سا ثشػْذُ هی گیشد 

I. ِرلسبت تطىیل ثشای سیضی ثشًبه 
II. رلسبت وبس دستَس تٌظین 
III. ثَقِهش ارشایی اهَس پیگیشی 
IV. سئیس ثب ّوىبسی ٍ هسبػذت 

 

 : اعضاء وظایف مهمتریه
اػؿب ّش وویتِ ثب تَرِ ثِ دستَسالؼول اثالغی ٍصاست ثْذاضت ٍ دس غَست ػذم ٍرَد دستَسالؼول ثب ًظش تین ارشایی ثیوبسستبى ثب 

 . تَرِ ثِ استجبـ ضشح ٍظبیف سوت ّب ثب وویتِ هشثَقِ هطخع ٍ اثالؽ غبدس هی گشدد 

 . اػؿبی هَلت دس غَست استجبـ ثِ دستَس وبس رلسِ ثِ پیطٌْبد دثیش وویتِ ثب ثب غالح دیذ تین ارشایی دػَت هی گشدد 

I. گَیب ٍ هَحش ٍ ربهغ ، سسب ثحج اسائٍِ  وبسضٌبسی ثحج دس فؼبل هطبسوت 
II. هَؾَع ثب هشتجف غیش ای حبضیِ ٍ ربًجی هكبلت ٍ وبس دستَس اص خشٍد اص پشّیض 
III. دثیش ٍ سئیس ثب ّوىبسی ٍ هسبػذت 
IV. وبسضٌبسی ًظش اظْبس رْت هكبلؼِ اًزبم ًیبص غَست دس 
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 :ویژگیهاي یك جلسه مفید و موثر
 اػؿبء هَلغ ثِ حؿَس 
 هٌبست فیضیىی فؿبی 

 اص قشیك اتَهبسیَى  آى وبس دستَس ٍ رلسِ اص اػؿبء لجلی اقالع 
 رلسِ هَؾَع ػلوی ٍ ارشایی وبسضٌبسبى حؿَس 
 ِثبضٌذ داضتِ اظْبسًظش فشغت ٍ اهىبى اػؿبء ّو 

 ِثبضذ وبسضٌبسی اظْبسًظش هطتبق ٍ ػاللوٌذ اػؿبء ّو 

 ضَد هی اًزبم خَثی ثِ گیشی ًتیزِ ٍ ثٌذی روغ ٍ داضتِ هٌكمی سیش وویتِ دس ربسی هجبحج. 

 دستَس ثِ سَی رلسِ سئیس تَسف ثحج رشیبى سشػت ثِ گشدیذ هكشح سَْاً چٌبًچِ ٍ ًطَد هكشح ولی ثِ ای حبضیِ ٍ فشػی هجبحج 
 .ضَد ّذایت وبس
 ضَد گزاضتِ ارشا هَسد ثِ ٍ پیگیشی ثبضذ ًذاضتِ هٌكمی هٌغ چٌبًچِ اػؿبء وبسضٌبسی ًظشات ٍ تػویوبت. 
 ِثبضذ ًوَدُ خَد حبفظِ ٍ رّي هلىِ ٍ ثذاًٌذ خَثی ثِ سا وویتِ ٍظبیف ضشح اػؿبء ّو. 

 دس اگش ٍ اسربع گشدد آًْب ثِ است دیگش ّبی وویتِ ٍظبیف ضشح دس چٌبًچِ وویتِ ٍظبیف ضشح خبسد هَؾَػبتی ثب ثشخَسد غَست دس 
 اؾبفِ وویتِ آى ضشح ٍظبیف ثِ داسد ثیطتشی وویتِ لشاثت ثب ٍ ًذاضتِ ًضدیىی آًْب ثب هَؾَع ٍ ًجَدُ دیگش ّبی وویتِ ٍظبیف ضشح
 (ضَد الذام   پیطٌْبد لجَل اص پس ٍ پیطٌْبد اثتذا است الصم)) ضَد

 ثبضذ هطخع اػؿبء تىبلیف ٍ ًمص ٍ رلسِ سبصهبًذّی. 

 ًوبیذ ّذایت خَثی ثِ سا آى رشیبى ربسی هجبحج ثش وبسضٌبسی تسلف ثب رلسِ سیبست. 

 ًیبثٌذ حؿَس ػشغِ ضخػی ّبی ثغؽ ٍ حت ٍ اغشاؼ. 

 ثبضٌذ هذًظش ّوَاسُ وویتِ دس ّب فؼبلیت توبم ًْبیی ّذف ػٌَاى ثِ سبصهبًی ػبلی اّذاف. 

 ثبضٌذ داضتِ سؾبیت احسبس رلسِ دس دیگشاى ٍ خَد حؿَس ٍ ًمص اص اػؿبء توبهی 

 رلسبت ثشگضاسی هذٍى ثشًبهِ ٍرَد. 

 

 :بیمارستاوی هاي کمیته جلسات برگساري آفات

 

 رلسِ وبس دستَس ٍ صهبى اص اػؿبء لجلی اقالع ػذم 
 رلسِ ضشٍع دس تأخیش 
 رلسِ اػؿبء هَلغ ثِ حؿَس ػذم 
 رلسِ صهبى ضذى قَالًی 
 رلسِ دستَس هَؾَع ٍ وویتِ خجشُ وبسضٌبسبى حؿَس ػذم 
 ای حبضیِ هجبحج ًوَدى هكشح ٍ رلسِ وبس دستَس اص ثحج اًحشاف 
 ًجبضٌذ ثشخَسداس سٍاًی وبهل آساهص اص وٌٌذگبى ضشوت وِ ای گًَِ ثِ ٍ ًبهكلَة سبػبت دس رلسبت تطىیل. 
 وبسضٌبسی ًظشات ثِ ثیوبسستبى هذیشیت تؼْذ ػذم. 
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 گشدد ارشا هحذٍدیتْب سبیش ثِ تَرِ ثذٍى ٍ استخٌبء ثال هػَثبت ّوِ وِ وویتِ اػؿبء اًتظبس. 
 آى ػلت تَؾیح ثذٍى یب هَرِ ػزس ثذٍى اػؿبء تَسف رلسبت تشن. 

 

 هٌبست فیضیىی فؿبی ٍرَد ػذم. 
 ّب وویتِ ثشگضاسی ثِ اػتمبد ػذم ٍ هطبسوتی هذیشیت ثِ ثیوبسستبى هذیشیت غحیح دیذگبُ ٍرَد ػذم 
 ّب وویتِ ثشگضاسی رْت الصم هٌبثغ ثیٌی پیص ػذم. 
 ّب وویتِ دس هَفك فؼبلیت ثشای ّب وویتِ اػؿبء وبفی آهَصش ٍ تَریِ ػذم 
 آًْب سفغ ثشای رَیی چبسُ ربی ثِ هؼبیت ثشسٍی گزاضتي سشپَش 
 هختلف سكَح دس هسئَلیي تَریِ ػذم 
 ّب وویتِ ثب هذیشاى ای سلیمِ ثشخَسد 
 ثیوبسستبًی ّبی وویتِ ثشگضاسی ثشای هذیشیت تَسف پشسٌل هخجت اًگیضش ػذم. 
 ّب وویتِ دس هسئَلیي ًظش اػوبل یب حذ اص ثیص دسگیشی. 
 ّب وویتِ دس ارشایی هسئَلیي رولِ اص ٍ اػؿبء حؿَس ًمع. 
 ضَد سػبیت پضضىبى تَسف ثبیذ وِ هػَثبتی دلیك ارشای ػذم. 
 ّب وویتِ هػَثبت ارشای ػذم 
 گشدد ٍلت فَت ثِ هٌزش وِ ًطذُ ّذایت یب ٍ صائذ رلسبت تطىیل. 
 اػؿبء فؼبلیت ثب هتٌبست دّی پبداش ًظبم فمذاى  
 ًتیزِ حػَل تب ّب وویتِ هػَثبت پیگیشی ػذم 
 ثِ  ًسجت ایطبى تَریِػذم  ٍ اػؿبء سبیش ٍ دثیش ، ًبظش ، هٌطی ، سئیس ثَدىى هطخع( رلسبت سبصهبًذّی ٍ غحیح اداسُ ػذم

 )خَد ٍظبیف
 

 :بروامه ریسي براي بهبود کیفی کمیته هاي بیمارستان 

دس ساستبی تحمك اّذاف ثیوبسستبى ٍ ارشای استبًذاسدّبی اػتجبسثخطی خَاّطوٌذ است دثیشاى هحتشم وویتِ ّب دس ثشگضاسی 

 :رلسبت هشوض ثِ ًىبت ریل تَرِ فشهبیٌذ

I. ٍل صهبًجٌذی ثِ قَس هٌظن تطىیل گشدد وویتِ ّب قجك رذ . 

II. غَستزلسبت ثبیذ دس فشهت هخػَظ حجت ٍ ًَضتي افشاد حبؾش ٍ غبیجیي رلسِ الضاهی هی ثبضذ. 

III.  اص دثیشاى وویتِ ّب ثبیذ ثب تَرِ ثِ اّذاف ٍ سسبلت تؼییي ضذُ وویتِ ّب سا ثشگضاس ٍ ثشای اػؿب دػَتٌبهِ وتجی

 .ثب دسد دستَس رلسِ ٍ صهبى ضشٍع ٍ پبیبى رلسِ دادُ ضَدقشیك اتَهبسیَى 

IV. دس لسوت هَاسد هكشٍحِ خالغِ هَاسد . )اهی هػَثبت وویتِ هجتٌی ثش ضَاّذ هٌذسد دس هَاسد هكشٍحِ ثبضذ تن

 . (قشح ضذُ ٍ هَسد ثحج دس رلسِ حجت گشدد 
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V.  تػویوبت هتخزُ دس رلسبت ثبیذ دس رلسبت ثؼذی پیگیشی ضًَذ ٍ تحمك یب ػذم تحمك هػَثبت لجلی وویتِ ّب

 .داسای ًتیزِ هطخع دس رلسبت ثؼذی ثبضذ هطخع ضًَذ ٍ هػَثبت وویتِ ّب

VI.  اػؿبی . سای گیشی ٍ اخز ًػف ثِ اؾبفِ یه ًفش اص اػؿبی حبؾش دس رلسِ ثشای تػَیت ّش هػَثِ الضاهی هی ثبضذ

 . غبیت ٍ افشاد هذػَ حك سای ًذاسًذ 

 

VII. ثْجَد ٍاحذ هسَل اختیبس دس ینیالىتشٍى غَست ثِ ًسخِ یه ٍ میتٌظ یثشگضاس اٍل ّفتِ دس غَستزلسبت یتوبم 

 . ضَد گزاضتِ هشوض ویفیت

VIII. ًبهِ ّوشاُ ثِ سا رلسِ غَست ، تِیون فشم لیتىن ًحَُ ٍ یهستٌذسبص یثشسس اص ثؼذ تیفین ثْجَد ٍاحذ هسئَل 

 ثبالدست یٍاحذّب ٍ ّب ٍاحذ یتوبم اسیاخت دس ینیالىتشٍى غَست ثِ هبسستبىیة هحتشم استیس یسَ اص یسسن

 . دّذ یم لشاس..( ٍ داًطگبُ ، ّب هؼبًٍت)

IX.  اهؿب اػؿب ثِ غَست الىتشًٍیىی تٌْب اص قشیك هسئَل وویتِ ّبی ثیوبسستبًی دس غَست رلسِ اسسبلی ثِ ٍاحذ

 . هذیشیت الػبق هی گشدد 

X.  لبثلیت ثشگضاسی داسد ٍ دس غَست ػذم حؿَس سیبست ًػف ثِ اؾبفِ یه ًفش اص اػؿبی رلسِ ّش رلسِ ثب حؿَس

ٍ دس غَست ػذم حؿَس ایطبى حؿَس هسئَل وویتِ ّبی ( ثِ ػٌَاى ربًطیي سیبست)هحتشم، حؿَس هذیش هشوض 

 .الضاهی هی ثبضذ ( ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ تبم االختیبس سیبست ثیوبسستبى دس وویتِ ّب )ثیوبسستبى 

XI.  ِسبػت ثَدُ ٍ ثحج خبسد اص دستَس وبس رلسِ هوٌَع هی ثبضذ  1حذاوخش قَل صهبى ّش وویت . 

XII. دس ٍاحذ ثْجَد ویفیت ًگِ ثْوشاُ هستٌذ ارشای هػَثبت سیٌت اص غَست رلسِ توبهی وویتِ ّب تٌْب یه ًوًَِ ح

 .ٍ هسئَل وویتِ ّبی ثیوبسستبًی ثِ آى دستشسی داسد داسی هی ضَد  

XIII.  ثزض غَست . غَست رلسبت وویتِ ّب دس ٍاحذّبی ثیوبسستبى هَرَد ثَدُ ٍ دس دستشس پشسٌل لشاسداضتِ ثبضٌذ

 ... تٌجیِ ٍ تطَیك ، اهَس هبلی ٍاًٌذ وویتِ سسیذگی ثِ ضىبیبت ، رلسبت هحشهبًِ م

XIV.  پشسٌل ّش ٍاحذ هَظف هی ثبضٌذ اص  اص توبهی هػَثبت وویتِ ّبی ثیوبسستبى ٍتوبهی هسئَلیي هَظف هی ثبضٌذ

 .گبّی ٍ اقالع وبفی داضتِ ثبضٌذ هػَثبت هشثَـ ثِ ٍاحذ خَد آ

 

: وحوه تعامل کمیته ها با یکدیگر و با تیم اجرایی 

 

I.  (ثِ غَست الىتشًٍیىی. )غَست رلسبت ولیِ وویتِ ثِ دست توبم دثیشاى وویتِ هی سسذ 

II.  ِدثیشاى صیش وویتِ ّب دستَس وبس رلسبت خَد سا لجال اػالم ثِ هذػَیي ٍ اػؿب وویتِ ثِ غَست وتجی ثِ اقالع دثیش وویت

 .اغلی هی سسبًٌذ 

III.  دلیمِ خَاّذ ثَد  45غَست ثشگضاسی وویتِ ثِ غَست ادغبم ضذُ صهبى هفیذ ّش وویتِ دس. 

IV.  وویتِ ّبی ادغبم ضذُ ثِ ضشح ریل هی ثبضذ: 

وویتِ هشي ٍ هیش ٍ قت اًتمبل خَى ؛ وویتِ ثْذاضت هحیف ٍ وٌتشل ػفًَت ؛ وویتِ  اقالػبت سالهت ٍ في آٍسی 

 ٍ هذیشیت حَادث ٍ ثالیب ؛ تشٍیذ صایوبى قجیؼی ٍ تشٍیذ تغزیِ ثب ضیش هبدس  حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت وبساقالػبت  ؛ وویتِ 

V.  اقالع سسبًی صهبى ، هىبى ٍ دستَس وبس رلسبت ثؼْذُ دفتش هذیشیت هی ثبضذ . 

VI.  دس غَست لضٍم ٍ غالحذیذ دستَس وبس رلسبت ثب ًظش تین ارشایی تؼییي ٍ یب تغییش هی وٌذ . 

VII. ت تین ارشایی ثشسسی ضذُ ٍ ًسجت ثِ ػولىشد آًْب تػوین گیشی هی گشدد گضاسش ػولىشد وویتِ ّب دس رلسب. 

 

 : ارزیابی عملکرد کمیته و پایش و پیگیري مصوبات  وحوه



 
7 

 

 
I.  رلسِ هكشح  2دس غَست ػذم ارشای هػَثِ ای وِ دس ثیص اص  .پیگیشی ارشای هػَثبت ثؼْذُ دثیش وویتِ هی ثبضذ

 . ضذُ ٍرَد ًبهِ وتجی رْت اقالع دفتش ثْجَد ویفیت الضاهی است 

II.  ِپبیص هیضاى هػَثبت ارشا ضذُ ٍ ػلت ػذم ارشای هػَثبت تَسف دفتش ثْجَد ویفیت اًزبم ضذُ ٍگضاسش تفؿیلی آى ث

 .تین ارشایی ثِ غَست فػلی اسسبل هی گشدد 

 

III.  رلسِ هتَالی تین ارشایی ًسجت ثِ تغییش اثالؽ ٍ یب الذام دس ایي خػَظ تػوین گیشی  3دس غَست ػذم حؿَس اػؿب دس

 .خَاّذ وشد 

IV.  هبُ تْیِ ٍ دس رلسبت تین ارشایی هكشح هی گشدد  6چه لیست دفتش ثْجَد ویفیت دس خػَظ ػولىشد وویتِ ّب ّش . 
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  ی بهبىد کیفیتآئیه وامه ی کمیته 

 
هكبضوت ّسف اظ وویتِ ثْجَز ویفیت، اضتمبء ویفیت ذسهبت اضئِ قسُ ثِ هطاجؼیي ٍ ًیع اضتمبء ویفی ػولىطز وبضوٌبى ثب : هدف

.  هی ثبقس تب ثسیي تطتیت هَججبت ضضبیت وبضوٌبى ٍ هكتطیبى فطاّن گطزز فؼبل هطاجؼیي ٍ پطؾٌل 

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى

  :دبیز کمیته 

 هؿئَل ثْجَز ویفیت  

 :اعضای ثابت کمیته 

 ضاثظ اضظقیبثی -ؾَپطٍایعضآهَظقی  -هؿئَل زفتطثْجَز ویفیت  -هسیط ذسهبت پطؾتبضی  -هسیط ثیوبضؾتبى  -ضئیؽ ثیوبضؾتبى 

 ٍاحسّبی ثبلیٌی ٍ ازاضی ٍ پكتیجبًی/ّوِ ی هؿئَلیي ثرف ّب

 :شزح وظایف کمیته

 ثْجَز ویفیت زض ول ثیوبضؾتبى ّوبٌّگی ٍ یىپبضچِ ؾبظی فؼبلیتْبی 

 ٍ قبذص ّبی ثْجَز ویفیت ثیوبضؾتبى تسٍیي فْطؾت اٍلَیتْب 

 ثبظًگطی ٍ تحلیل زازُ ّبی حبصل اظ پبیف ًتبیج اجطای فطایٌسّب ٍ تسثیط الساهبت اصالحی 

 پبیف ٍ اضظقیبثی ثطًبهِ ثْجَز ویفیت ثیوبضؾتبى 

 ِّبی ثیوبضؾتبًی ًظبضت هؿتوط ثط تكىیل ٍ اجطای هصَثبت ؾبیط وویت 

 تسٍیي هطاتت اجطایی پیبزُ ؾبظی اؾتبًساضزّبی اػتجبضثركی زض ؾغح ثیوبضؾتبى 

 ویفیت ثیوبضؾتبى ثْجَز پیگیطی هَاضز اضجبػی اظ ٍاحس 

 تىالی بزگشاری کمیته

  .حسالل ّط زٍ هبُ یىجبض تكىیل جلؿِ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی گطزز

 تىضیخ

 .ٍ وویتِ اضظقیبثی زضًٍی زض ضَاثظ فؼلی اضظقیبثی هی گطزز ایي وویتِ جبیگعیي وویتِ هسیطیت ویفی

  :سیزشاخه های کمیته ی بهبىد کیفیت

 ضؾیسگی ثِ قىبیبت. 5         هویعی ثبلیٌی  . 4       احطثركی ثبلیٌی  . 3        آهَظـ . 2      هسیطیت ذغط .1
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  :و تجهیشات پششکی کمیته ی دارو درمانآئیه وامه ی 

 :هدف

زض ضاؾتبی اضتمبء ویفیت اضائِ ذسهبت زضهبًی ٍجلَگیطی ٍ زضهبًی ٍ تجْیعات ذسهبت زاضٍئی  ایي وویتِ ثِ هٌظَض تضویي ویفیت 

زض ّوِ ثیوبضاى تكىیل هیگطزز ٍ تضویي ؾالهت ٍ ویفیت ولیِ تجْیعات  اظ ػَاضض احتوبلی زاضٍئی وٌتطل ویفیت ٍ وویت زاضٍّب ٍ

. تِ هیجبقسقطایظ زض ضاؼ اّساف ایي ووی

:   کمیته رئیس 
 ضئیؽ ثیوبضؾتبى 

  :  دبیز کمیته
 هسیط ذسهبت پطؾتبضی ، هؿئَل فٌی زاضٍذبًِ ، هؿئَل تجْیعات پعقىی 

 :اعضای ثابت کمیته

 ضاثظ اضظقیبثی  -ؾَپطٍایعضآهَظقی – هؿئَل ٍاحس ثْجَز ویفیت -هسیط ذسهبت پطؾتبضی -هسیط ثیوبضؾتبى -ضئیؽ ثیوبضؾتبى

  ؾِ ًفط اظ پعقىبى هترصص ثیوبضؾتبى -ؾَپطٍایعض وٌتطل ػفًَت – وبضقٌبؼ ثْساقت هحیظ  -فٌی زاضٍذبًِهؿئَل  -

 شزح وظایف کمیته

 

 تسٍیي فطهَالضی ثیوبضؾتبًی ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی آى 

 ثبیس  تسٍیي فْطؾتی اظ زاضٍّبی ذَزثرَز هتَلف قًَسُ ، زاضٍّبیی وِ پؽ اظ هست ظهبى هؼیٌی زیگط ًجبیس ازاهِ یبثٌس ٍ

 ثِ پعقه هؼبلج اعالع زازُ قَز 

 (آًتی ثیَتیه ّب )تسٍیي ذظ هكی ّبی هصطف صحیح زاضٍّبی هْن ٍ قبیغ :ذظ هكی 

 تٌظین ، پبیف ٍ اضظقیبثی ذظ هكی ثیوبضؾتبى زض اؾتفبزُ صحیح اظ زاضٍّب:ذظ هكی 

  جبًجی ًبذَاؾتِ تسٍیي ذظ هكی ّب ٍ ضٍقْبیی ثطای وبّف اقتجبّبت تجَیع زاضٍّب ٍ ػَاضض:ذظ هكی 

 قسُ گعاضـ زاضٍیی اقتجبّبت ٍ هكىالت ضفغ هٌظَض ثِ اصالحی الساهبت ٍ هساذالت اجطای ٍ عطاحی 

 تسٍیي لیؿت زاضٍّبی ضطٍضی وِ ثبیس زض زاضٍذبًِ یب ّط یه اظ ثركْبی ثیوبضؾتبى هَجَز ثبقس 

 تْیِ فْطؾتی اظ زاضٍّبی پطذغط یب زاضٍّبی ثب احتوبل ذغط ثبال 

  فطایٌسی ثطای تؼییي ، تصَیت ٍ تْیِ زاضٍّبیی وِ جعٍ فطهَالضی ثیوبضؾتبًی ًیؿتٌستسٍیي 

 تطٍیج قیَُ ّبی ػلوی زضهبى ٍ زاضٍ زض ؾغح ثیوبضؾتبى 

  ٍ پیف ثیٌی ٍ ًظبضت ثط ًحَُ تبهیي تجْیعات ٍ هلعٍهبت پعقىی هصطفی ًظبضت ثط ًحَُ اؾتفبزُ اظ ٍؾبیل ، ًگْساضی

 تبهیي تجْیعات پعقىی

 ذسهبت اضائِ قسُ ثی ضضبیت ثیوبضاى اظ ویفیت اضظیب 
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 تىالی بزگشاری کمیته

عجك زؾتَض الؼول اثالغی هؼبًٍت زضهبى جلؿبت تجْیعات .حسالل ّط ؾِ هبُ یىجبض تكىیل جلؿِ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی گطزز

  پعقىی ّط هبُ ثطگعاض هی گطزز

 

 
:کمیته ی اخالق پششکی  

 
 هدف

الظم زض ظهیٌِ ًحَُ اؾتفبزُ هغلَة اظ یبفتِ ّبی ػلَم تجطثی ٍ اهىبًبت تكریصی زضهبًی ٍ ایي وویتِ جْت اضائِ ضّیبفتْبی 

هطاػبت اضظقْبی هتؼبلی اؾالهی زض اهَض پعقىی تكىیل هیگطزز ٍ ظهیٌِ ؾبظ اػتوبز هتمبثل ثیي جبهؼِ پعقىی ٍ هطزم ٍ هطاجؼیي 

. ثِ ثیوبضؾتبى هیجبقس

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى
  : دبیز کمیته

 هؿئَل حطاؾت 

 :اعضا ثابت  تزکیب

ًوبیٌسُ ی   -ؾَپطٍایعضآهَظقی  -هؿئَل زفتط ثْجَز ویفیت   -هسیط ذسهبت پطؾتبضی  -هسیط ثیوبضؾتبى  -ضئیؽ ثیوبضؾتبى

  -تؼسازی اظ ضٍؾبی ثرف ّبی اصلی ثیوبضؾتبى ثب ًظط ضئیؽ ثیوبضؾتبى  -ضاثظ اضظقیبثی  -ًگی ثیوبضؾتبىاًجوي اؾالهی یب فطُ

یه ًفط پعقه ظى ٍ یه ًفط پعقه هطز قبغل ذَقٌبم وِ ثِ تؼْس زیٌی ٍحؿي اذالق ٍحؿي   -هؿئَل حطاؾت ثیوبضؾتبى

 .عجبثت  قْطت زاضز 

 :شزح وظایف کمیته

 اجطای اؾتبًساضزّبی حمَق گیطًسگبى ذسهت 

  اجطای آییي ًبهِ اًغجبق 

 فطاّن ًوَزى تؿْیالت احىبم قطػی ٍ احیبی فطیضِ ًوبظ 

 اػتالی ؾغح اذالق اؾالهی ٍ اًؿبًی زض ؾغح وبضوٌبى 

  اضائِ ضّیبفت ّبی الظم زض ظهیٌِ اؾتفبزُ هغلَة اظ یبفتِ ّبی ػلَم تجطثی ٍ اهىبًبت تكریصی زضهبًی هٌغجك ثط

 هَاظیي قطع همسؼ

 حیظ ّوبٌّگی فؼبلیت وبًَى هصّجی ثیوبضؾتبى زض ثطگعاضی هٌبؾجتْبی اؾالهی ٍ تطٍیج قؼبئط اؾالهی زض م

 ثیوبضؾتبى

 پیبزُ ؾبظی ًظبم وبضاهس ضؾیسگی ثِ قىبیبت ضضبیت گیطًسگبى ذسهت 

 :داتتىضی
ایي وویتِ جبیگعیي وویتِ پبؾساضی ٍ هطالجت اظ اضظقْبی هتؼبلی،وویتِ اذالق پعقىی ٍ هَاظیي قطػی زض ضَاثظ فؼلی اضظقیبثی 

 .هی گطزز
 تىالی بزگشاری کمیته

 .ٍ هؿتٌسات ًگْساضی هی قَزحسالل ّط هبُ یىجبض تكىیل جلؿِ 
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 :و فىاوری اطالعات مدیزیت اطالعات سالمتکمیته ی 
 :هدف

ٍ آهبض ضطٍضی اؾت ٍ ٍجَز وویتِ ای   ثطای احطاظ ویفیت هغلَة زض اضائِ ذسهبت ثیوبضؾتبًی یه ؾیؿتن ذَة ٍ هؼتجط اعالػبت

پطًٍسُ ّبی پعقىی احتوبال هفیستطیي هٌجغ ثطای اضظیبثی ویفیت ذسهبت اضائِ قسُ . تحت ایي ػٌَاى ثِ ایي ّسف ووه هی ًوبیس

ى پطًٍسُ اعالػبت زض هَضز ًتبیج زضهبًی زض ای –تؼبهل ثیي ثیوبضاى ٍ پطؾٌل زضهبًی  –جعئیبت ٍضؼیت ثیوبضاى . ) ثكوبض هی ضًٍس

اظ هؿبئل حبئع اّویت پطًٍسُ ّبی ثیوبضؾتبًی، اهىبى اًجبم هغبلؼبت ّوعهبى ٍ گصقتِ ًگط (. ّب ثؿَْلت لبثل اؾتحصبل هیجبقس

 . اثؼبز آهَظقی ٍ پػٍّكی ٍ پیگیطی ًتبیج زضهبًْبی اًجبم قسُ زض ّویي ؾغح لبثل اًجبم اؾت. هیجبقس

ن پعقىی اظ زیگط هؿبئل هْن لبثل تبویس زض ثحج آهبض ٍ هساضن پعقىی ثكوبض اؾتفبزُ ّبی لبًًَی ٍ جٌجِ ّبی حمَلی هساض

ًْبیتبً هَضَع پطًٍسُ ًَیؿی ٍ ًحَُ ًگبضـ زازُ ّبی پعقىی ٍ زضهبًی ثیوبضاى زض ظهطُ هْوتطیي هؿبئلی اؾت وِ ثبیس . هیطٍز

. ائوی لطاض زاقتِ ثبقسضًٍس هٌغمی ٍ هغلَة زاقتِ ثبقس ٍ زض ؾغح ایي وویتِ ًیع هَضز ثطضؾی ٍ ًظبضت ز

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى
  :دبیز کمیته 

 ITهؿئَل ٍاحس  – هؿئَل آهبض  ٍ هساضن پعقىی

اعضای ثابت کمیته 

 

هؿئَل فٌبٍضی   -هؿئَل ثرف هساضن پعقىی   -هؿئَل زفتط ثْجَز ویفیت  -هسیط ذسهبت پطؾتبضی  -هسیط ثیوبضؾتبى   -ضئیؽ 

یىٌفط وبضقٌبؼ آهبض   -یىٌفط هغلغ اظ اهَض حؿبثساضی  -ًفط پعقه هترصص قبغل آقٌب ثِ هَضَعیه   -اعالػبت ثیوبضؾتبى

 ضاثظ اضظقیبثی  -حیبتی

 :شزح وظایف کمیته

 اجطای اؾتبًساضزّبی هساضن پعقىی زض اػتجبض ثركی 

 اجطای اؾتبًساضزّبی فٌبٍضی اعالػبت زض اػتجبض ثركی 

  ٍ ُپبیف ًظبم ثبیگبًی هٌغجك ثط ضَاثظ زض هساضن پعقىیتبییس فطم ّبی ثیوبضؾتبًی عطاحی قس 

 پبیف اجطای ًظبم پطًٍسُ ًَیؿی صحیح ٍ ػلوی ٍ زض زؾتطؼ ثَزى گعاضقبت هٌظن هبّیبًِ اظ ػولىطز ثیوبضؾتبى 

 تىالی بزگشاری جلسه
. حسالل ّط هبُ یىجبض تكىیل جلؿِ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی هی قَز

 
  :تىضیخ

 .اؾٌبز، هساضن پعقىی ٍ تٌظین پطًٍسُ ّب زض ضَاثظ فؼلی اضظقیبثی هی گطززایي وویتِ جبیگعیي وویتِ 
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 :کمیته ی دفاظت فىی و بهداشت کار

 هدف

ثِ هٌظَض تبهیي هكبضوت وبضوٌبى ٍهسیطاى ًٍظبضت ثط حؿي اجطای همطضات حفبظت فٌی ٍثْساقت وبض،صیبًت ًیطٍی اًؿبًی ٍهٌبثغ 

هكوَل ٍّوچٌیي پیكگیطی اظ حَازث ٍثیوبضیْبی ًبقی اظ وبض، حفظ (ثیوبضؾتبًْب)زضهبًیهبزی وكَض زضهطاوع ثْساقتی 

ٍاضتمبءؾالهتی وبضوٌبى ٍؾبلن ؾبظی هحیغْبی وبضی، تكىیل وویتِ ّبی حفبظت فٌی ٍثْساقت وبض زضولیِ هطاوع ثْساقتی زضهبًی 

. العاهی اؾت

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى

  :دبیز کمیته 
  ثْساقت حطفِ ایوبضقٌبؼ 

 :کمیته ثابت اعضای
ثْساقت  هؿئَل   -هؿئَل حفبظت فٌی  -هؿئَل زفتط ثْجَز ویفیت  -هسیطذسهبت پطؾتبضی  -هسیط ثیوبضؾتبى   -ثیوبضؾتبى  ضئیؽ

وبضقٌبؼ ثْساقت  – ضاثظ اضظقیبثی ثیوبضؾتبى  -وبضقٌبؼ هٌْسؾی تجْیعات پعقىی  -هؿئَل تبؾیؿبت هطوعی  -حطفِ ای

 وبضقٌبؼ وٌتطل ػفًَت  -هحیظ ٍ

 :شزح وظایف

 ضای اؾتبًساضزّبی ایوٌی ، آتف ًكبًی ٍ ثْساقت حطفِ ای زض اػتجبضثركیاج 

 تسٍیي ثطًبهِ آهَظقی وبضوٌبى زض ظهیٌِ ایوٌی ٍ ثْساقت حطفِ ای 

 ِثْساقت  ٍ ایوٌی ظهیٌِ زض وبضوٌبى آهَظقی ثطًبهِ ثْساقت حطفِ ای، ٍاحس هكبضوت ثب وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبظت وویت

 اؾت ًوَزُ تسٍیي ضا حطفِ ای

 ُتصَیت ٍ اجطایی ًوَزى هساذالت هٌبؾت جْت ضفغ هكىالت قٌبؾبیی قس 

  اجطای همطضات حفبظت فٌی ٍ ثْساقت وبض زض ثیوبضؾتبى 

 ًظبضت ثط ثْساقت پطتَّب زض ثیوبضؾتبى 

 قغلی تْیِ ٍ تٌظین قٌبؾٌبهِ قغلی ٍ اًجبم هؼبیٌبت 

 تصَیت ٍ اجطایی ًوَزى هساذالت هٌبؾت جْت وبّف ػَاهل ظیبى آٍض هحیظ وبض 

 تصَیت ٍ اجطایی ًوَزى زؾتَضالؼول ّبی اجطایی حفبظتی زض ثیوبضؾتبى 

 تىالی بزگشاری کمیته
. حسالل ّط هبُ یه ثبض تكىیل جلؿِ زازُ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی هی گطزز
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 :مادر و سايمان طبیعيتزويج تغذيه با شیز کمیته ی 

 هدف

ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع زضهبى ٍ ضؾیسگی ثِ هسزجَیبى هبزض ثبضزاض یب ًَظاز  ثِ ثیوبضؾتبى ثؼٌَاى قبذص ؾالهتی  زض ؾغح وكَض 

زضولیِ  ایوٌی هبزض ٍ ًَظاز، تكىیل وویتِ ّبی هبزضاى ٍ ًَظازاى هتَلس قسُ زض ثیوبضؾتبى  ٍ ایوٌیثِ هٌظَض حفظ ٍاضتمبءؾالهتی ٍ 

. هطاوع ثْساقتی زضهبًی العاهی اؾت

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى

 : دبیز کمیته
 هؿئَل ثلَن ظایوبى ، زیسُ ٍض ثیوبضؾتبى 

:اعضای ثابت کمیته  

یه ًفط زیگط اظ   -هؿئَل ثْجَز ویفیت  -(جبًكیي)ضئیؽ ثرف ظًبى ٍ هبهبیی  -هسیطذسهبت پطؾتبضی  -ضئیؽ یب هسیط ثیوبضؾتبى

 یه ًفط زیگط اظ هترصصیي ضقتِ وَزوبى ًٍَظازاى  (-جبًكیي) ضئیؽ ثرف وَزوبى ٍ ًَظازاى   -هترصصیي ضقتِ ظًبى ٍهبهبیی 

 ضاثظ اضظقیبثی  -ؾَپطٍایعضآهَظقی –اعفبل ؾطپطؾتبض ثرف ًَظازاى ٍ  -ؾطپطؾتبض ثرف ظًبى ٍ هبهبیی   -هبهب هؿئَل ظایكگبُ  -

 تغصیِوبضقٌبؼ  -

 :شزح وظایف

 اجطای ثطًبهِ ّبی آهَظقی زض ؾغح ثیوبضؾتبى جْت وبضوٌبى هطتجظ ثب هطالجت هبزض ٍ وَزن ٍ تَجیِ وبضوٌبى جسیسالَضٍز 

  ًظبضت هؿتوط ٍ هٌظن ثط ػولىطز وبضوٌبى زض ظهیٌِ ضػبیت زؾتَضالؼولْبی هطالجت هبزض ٍ وَزن ٍ اجطای الساهبت

 زُ گبًِ 

  الظم ثطای البهت هبزضاًی وِ قیطذَاضاًكبى زض ثرف ثؿتطی ّؿتٌسفطاّن ًوَزى تؿْیالت 

 (ًظبضت ثط تطذیص ّوعهبى هبزضاى ٍ قیطذَاضاى) ذظ هكی  ًظبضت ثط تطذیص ّوعهبى هبزض ٍ وَزن 

 اجطا ٍ ًظبضت ثط پبیف ّبی زٍضُ ای ثیوبضؾتبى 

  هبزضاى ٍ ًظبضت ثط تَظیغ آًْبتْیِ ًكطیبت آهَظقی ثطای هبزضاى  ذظ هكی  تْیِ ًكطیبت آهَظقی ثطای 

 تالـ زض جْت تكىیل گطٍّْبی حوبیت اظ هبزض ٍ ًَظاز 

  تالـ زض جْت افعایف ظایوبى عجیؼی ٍ وبّف ؾعاضیي 

 ّسایت فؼبلیتْبی ثیوبضؾتبى هٌغجك ثط ضَاثظ ثیوبضؾتبى زٍؾت زاض هبزض ٍ وَزن 

 
 تىالی بزگشاری کمیته

. ًگْساضی هی گطززثصَضت هبّبًِ تكىیل جلؿِ زازُ ٍ هؿتٌسات 

 



 
14 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 :کمیته ی بهداشت مذیظ
 

 :هدف

ٍ اضتمبء ٍ حفظ ( ثطای ثیوبضؾتبى ٍ ثیوبضاى) وبّف ًطخ ػفًَت ّبی ثیوبضؾتبًی ٍ وبّف ّعیٌِ ّبی ًبقی اظ ثطٍظ ایي ػفًَت ّب 

 .ؾالهتی وبضوٌبى ، ثیوبضاى ٍ ولیِ وبضوٌبى

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى 

 :دبیز کمیته 
  وبضقٌبؼ ثْساقت هحیظ

 اعضای ثابت کمیته

یه   -ضاثظ اضظقیبثی  -ؾَپطٍایعض آهَظقی  -هؿئَل ثْجَز ویفیت  -هؿئَل ثْساقت هحیظ  -هسیط ثیوبضؾتبى  -ضئیؽ  ثیوبضؾتبى

 هؿئَل حسهبت – وبضقٌبؼ وٌتطل ػفًَت  -حطفِ ای وبضقٌبؼ ثْساقت   - هؿئَل آظهبیكگبُ  -ًفط هترصص ػفًَی یب زاذلی

 :شزح وظایف
  اجطای زؾتَضالؼولْبی ثْساقت هحیظ زض اػتجبض ثركی 

 ًظبضت ثط ثْساقت هحیظ ثیوبضؾتبى 

 ًظبضت ثط ثْساقت فطزی ٍ ًظبفت وبضوٌبى 

 ًظبضت ثط ًحَُ جساؾبظی ٍ زفغ ثْساقتی ظثبلِ ّب 

 آهَظـ ثْساقت ٍ آهَظـ ًحَُ زفغ ثْساقتی ظثبلِ ّب ثِ پطؾتبضاى ٍ پطؾٌل ٍ وبضوٌبى 

  اًجبم ٍاوؿیٌبؾیًَْبی ضطٍضی ثطای ولیِ پطؾٌل 

  ، ًِظبضت ثط اجطای زلیك همطضات هطثَط ثِ ًگْساضی ، قؿتكَ ، شذیطُ ؾبظی ٍ تَظیغ صحیح ٍ ثْساقتی پبضچِ ، هلحفِ ، الجؿ

 ... .گبى ، قبى ٍ 

 ًظبضت ثط تفىیه اقیبء پبضچِ ای ػفًَی اظ غیط ػفًَی 

  ِهمساض هجبظ اظ هَاز هجبظ ضس ػفًَی وٌٌسُ ٍ قَیٌسُ تَؾظ پطؾٌل هطثَعِ ٍ اضائِ ًظبضت ثط ًحَُ اؾتفبزُ صحیح ٍ ث

 آهَظقْبی الظم ثِ ایكبى

تىالی بزگشاری کمیته 

. ثِ صَضت هبّبًِ تكىیل جلؿِ زازُ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی هیگطزز
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 :کمیته ی کىتزل عفىوت
 
 

 :هدف

ٍ اضتمبء ٍ حفظ ( ثطای ثیوبضؾتبى ٍ ثیوبضاى) ًبقی اظ ثطٍظ ایي ػفًَت ّب وبّف ًطخ ػفًَت ّبی ثیوبضؾتبًی ٍ وبّف ّعیٌِ ّبی 

. ؾالهتی وبضوٌبى ، ثیوبضاى ٍ ولیِ وبضوٌبى

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى

 :دبیز کمیته

  وٌتطل ػفًَتٍایعض ضؾَح

 :اعضای ثابت کمیته

ؾِ ًفط  اظ پعقىبى هترصص   -ضاثظ اضظقیبثی  -ؾَپطٍایعضآهَظقی – هؿئَل ثْجَز ویفیت  -هسیط ثیوبضؾتبى   -ضئیؽ ثیوبضؾتبى

وبضقٌبؼ ثْساقت  -ؾطپطؾتبض ثرف ػفًَی یب زاذلی   -وبضقٌبؼ ثْساقت هحیظ  -آظهبیكگبُهؿئَل   -ػفًَی یب زاذلیجطاحی ،

 حطفِ ای 

 :شزح وظایف کمیته

 اجطای زؾتَضالؼولْبی وٌتطل ػفًَت زض اػتجبضثركی 

 ثطًبهِ احطثركی ٍ ثیوبضؾتبى اظ قسُ وؿت ػفًَتْبی هطالجت ًظبم ّْبی زاز تحلیل ٍ هٌظن آٍضی جوغ 

 هطثَعِ ّبی ٍاحس / قْب ثد توبهی زض وویتِ، زض قسُ تبییس قْبی ضٍ ٍ ّب هكی ذظ اجطای ثط ًظبضت ذظ هكی 

  ثِ ضٍظ ضؾبًی ٍ هطٍض هٌظن ذظ هكی ّب ٍ ضٍـ ّبی وٌتطل ػفًَت 

  اعالػبت ػفًَت ّبی ثیوبضؾتبى ثِ هسیطاى ٍ ٍاحسّبًظبضت ثط اًتمبل ًتبیج 

 زض( ثیوبضؾتبى اظ ذبضج ػوَهی ثْساقت ٍ ؾالهت ًْبی ؾبظهب (گعاضـ ػفًَت ّبی ثیوبضؾتبًی ثِ ؾبظهبًْبی هطتجظ 

 )همطضات ٍ لَاًیي چبضچَة

 هتجَع ٍظاضت زؾتَضالؼول گعاضـ ثیوبضیْبی ٍاگیط ٍ غیط ٍاگیط ٍ هَاضز جسیس هغبثك 

  ٍ وٌتطل اًجبم صحیح ضسػفًَی هحیغْبی ثیوبضؾتبًی ٍ ضٍقْبی صحیح اؾتطیلیعاؾیَى زض ثیوبضؾتبىپبیف 

 ًظبضت ٍ پیگیطی ًحَُ هطالجت ّبی پعقىی ٍ پطؾتبضی اظ ثیوبضاى ػفًَی 

تىالی بزگشاری کمیته 

. ثِ صَضت هبّبًِ تكىیل جلؿِ زازُ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی هیگطزز
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 :کمیته ی مزگ ومیز

 :هدف

وویتِ ثطای ثطضؾی ػلل هطي ٍ هیط، ضًٍس هطي ٍ هیط، جلَگیطی اظ هَاضز هطي ٍ هیط لبثل اجتٌبة، اثؼبز لبًًَی هَضَع،  ایي

ػَاضض ثیوبضؾتبًی ٍ ضًٍس آًْب، تجعیِ ٍ تحلیل ٍ ثطضؾی ػَاضض ثیوبضؾتبًی ٍ ضًٍس آًْب، تجعیِ ٍ تحلیل ٍ ثطضؾی ػَاضض اتفبق 

. تكىیل هیگطزز... ضی اظ ثطٍظ ػَاضض ًبذَاؾتِ ٍ پیكگیطی اظ ػَاضض لبثل اجتٌبة ٍ افتبزُ، اتربش تساثیط ثطای جلَگی

 :رئیس کمیته

 ثیوبضؾتبى ضئیؽ

 :دبیز کمیته

 ؾَپطٍایعض آهَظقی 

 :اعضای ثابت کمیته

یه ًفط   -آظهبیكگبُهؿئَل   -ضاثظ اضظقیبثی  -ؾَپطٍایعضآهَظقی – هؿئَل ثْجَز ویفیت  -هسیط ثیوبضؾتبى  -ضئیؽ ثیوبضؾتبى

جطاحی ػوَهی، یه ًفط اظ  هترصص اىپعقهاظ ًفط  یه   -اظ پعقىبى هترصص ثؼٌَاى آقٌب ثِ اهَض پعقىی لبًًَی ٍ ضَاثظ هطتجظ

 پعقىبى هترصص زاذلی ثیوبضؾتبى

 :شزح وظایف کمیته

  ( ثِ ٍیػُ هَاضز غیط هٌتظطُ)ثطضؾی هٌظن ّوِ هَاضز هطي ٍهیط 

 ذظ هكی ثطضؾی زٍضُ ای ػَاضض 

  ذظ هكی پیگیطی هَاضز لبًًَی ٍ ّوىبضی ثب پعقىی لبًًَی 

  اتربش تساثیط ثِ هٌظَض وبّف ػَاضض هطي ٍ هیط زض ثیوبضؾتبى 

 ثطضؾی ػلل هطي ٍ هیط زض ثیوبضؾتبى 

  ثطگعاضی وٌفطاًؿْبی هطتجظ 

  (ثب تَجِ ثِ همطضات ٍظاضت ثْساقت)گعاضـ توبم ثیوبضیْب زض صَضت ًیبظ 

 ی ٍ اتَپؿی ٍ ًىطٍپؿیگعاضـ ًوًَِ ّبی ثیَپؽ 

 تىالی بزگشاری کمیته

یىجبض تكىیل جلؿِ زازُ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی هی گطزز  حسالل ّط یه  هبُ 

 :سیز شاخه های کمیته ی مزگ ومیز

             احیب ٍ ایوٌی ًَظاز . 4      هطي پطیٌتبل .  3             هطي هبزضاى. 2          هبِّ 59-1هطي ٍ هیط وَزوبى  .1

 



 
17 

 

 

 

 

 

 

 :کمیته ی بذزان

 

 :هدف

ایي وویتِ ثِ هٌظَض آهبزُ ؾبظی ثیوبضؾتبى ثطای همبثلِ ثب ثحطاًْبی ًبذَاؾتِ ٍ هسیطیت آى ثِ هٌظَض وبّف ػَاضض ٍ تجؼبت ًبقی 

 .اظ آى تكىیل هی گطزز

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى

 : دبیز کمیته
 هؿئَل ایوٌی ثیوبض 

 :اعضای ثابت کمیته

 – ضاثظ اضظقیبثی  -ؾَپطٍایعضآهَظقی – هؿئَل ثْجَز ویفیت  -هسیط ذسهبت پطؾتبضی  -هسیط ثیوبضؾتبى  -ثیوبضؾتبىضئیؽ 

 هؿئَل حطاؾت  -هؿئَل ضٍاثظ ػوَهی 

 شزح وظایف کمیته
 

 اؾت ًوَزُ هؿتٌسٍ  قٌبؾبیی ضا هٌغمِ زض هحتول ثالیبیٍ  ّب وویتِ ی ثحطاى ٍ ثالیب ،ثحطاى. 
 ِتبییس ثِ ٍ ًوَزُ تسٍیي ضا قسُ قٌبؾبیی هحتول ثالیبی ٍ ًْب ثحطا ثب همبثلِ ثطًبهِ اضقس، هسیطاى ّوبٌّگی ثب ثالیب ٍ ثحطاى وویت 

 .اؾت ضؾبًسُ اضقس هسیطاى
 ِضؾبًی اعالع هطتجظ ز افطا ثِ ٍ ًوَزُ تسٍیي ضا آًبى ّبی جبًكیي ٍ اضغطاضی پبؾد تین اػضبی فطاذَاًی ثطًبهِ ثالیب ٍ ثحطاى وویت 

 .اؾت وطزُ
 ثحطاى ثطٍظ ظهبى زض اضغطاضی پبؾد تین اػضبی اذتیبضاتٍ  ّب هؿئَلیت ٍظبیف، اًجبم ثط ًظبضت 
 (.زاضًس اعالع ثحطاى ثطٍظ ظهبى زض ثطًبهِ ؾبظی فؼبل ًحَُ اظ هطتجظ وبضوٌبى)ثحطاى ثطٍظ ظهبى زض ثطًبهِ ؾبظی فؼبل 
 ترلیٍِ  ًكبًی آتف هبًَض فطضی، هبًَضّبی ثطگعاضی ثط ًظبضت 
 هطثَعِ ثطًبهِ زض هؿئَلیت ّبٍ  ًمف ّب تٌبؾت ثِ ثیوبضؾتبى وبضوٌبى توبهی وبهل آهَظـ ثط ًظبضت 
 ِثحطاى وویتِ اظ ظیطهجوَػِ ای ثِ ػٌَاى 89 /4 / 15 هَضخ 142448 قوبضُ ثركٌبهِ ثب هغبثك ثیوبضاى تىلیف تؼییي وویت  ٍ

 .هیٌوبیس فؼبلیت ثالیب،
 ِفؼبلیت ثالیب، ٍ ثحطاى اظوویتِ ای ظیطهجوَػِ ثِ ػٌَاى 90 /4 / 21 هَضخ 100 / 582 ثركٌبهِ ثب هغبثك ثیوبضؾتبًی تطیبغ وویت 

 .هیٌوبیس
 :تىالی بزگشاری کمیته
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 حسالل ّط هبُ یىجبض تكىیل جلؿِ زازُ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی هی گطزز

 :تىضیخ

. غیطهتطلجِ زض ضَاثظ فؼلی اضظقیبثی هی گطززایي وویتِ جبیگعیي وویتِ ؾَاًح، فَضیت ّبی پعقىی ٍ حَازث 

 

 :اورژاوسکمیته ی 

 

 :هدف

 . اٍضغاًؽ جْت السام فَضی ٍ اضائِ ذسهبت ؾطیغ ٍ ثب ویفیت ثِ هطاجؼیي هی ثبقس ایي وویتِ ثِ هٌظَض آهبزُ ؾبظی 

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى

 : دبیز کمیته
 هؿئَل اٍضغاًؽ 

 :اعضای ثابت کمیته

یه  –ضاثظ اضظقیبثی   -ؾَپطٍایعضآهَظقی –هؿئَل ثْجَز ویفیت   -هسیط ذسهبت پطؾتبضی -هسیط ثیوبضؾتبى   -ثیوبضؾتبىضئیؽ 

 هؿئَل تطیبغ  –یه ًفط هترصص  –یه ًفط پعقه ػوَهی اٍضغاًؽ  –( ثس هٌیجط)ًفط ؾَپطٍایعض ثبلیٌی 

 شزح وظایف کمیته
 

 ثطضؾی هكىالت هَجَز زض ٍاحس اٍضغاًؽ ٍ تطیبغ 
  ثطضؾی ٍ ضفغ هكىالت هطثَط ثِ فطآیٌس ّبی ثطذَضز صحیح ثب ثیوبض اٍضغاًؿی 
 ًظبضت ثط تْیِ فلَچبضت ًحَُ ثطذَضز ثب ثیوبضی ّبی قبیغ ثیوبضی 
 اٍضغاًؽ  وبضوٌبى توبهی وبهل آهَظـ ثط ًظبضت  
  ثِ هَلغ   ثیوبضاى تىلیف تؼییيثطضؾی ػلل ػسم 
  ثِ ثْتطیي ًحَ ٍ ثب ویفیت ثبال  اًیثیوبضؾت تطیبغ ثطًبهِ ضیع ی جْت اجطای. 

 :تىالی بزگشاری کمیته

 حسالل ّط هبُ یىجبض تكىیل جلؿِ زازُ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی هی گطزز

 :تىضیخ

. ایي وویتِ جبیگعیي وویتِ ؾَاًح، فَضیت ّبی پعقىی ٍ حَازث غیطهتطلجِ زض ضَاثظ فؼلی اضظقیبثی هی گطزز
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 :کمیته ی باوک خىن

 :هدف

هٌظَض ضؾیسگی ػلوی ثِ توبم هَاضز اًتمبل ذَى وِ زض ثیوبضؾتبى اًجبم هی قَز ٍ ثطای اؾتفبزُ ثجب اظ ذَى ٍ فطآٍضزُ ّبی آى ٍ ة

اًجبم تَصیِ ّبی الظم ثِ پعقىبى ٍ ّوچٌیي آهَظـ وبزض پعقىی ثیوبضؾتبى زض اهط اًتمبل ذَى وویتِ اًتمبل ذَى ثیوبضؾتبى ثب 

.  تطویت ظیط تكىیل ذَاّس قس

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى

 
: دبیز کمیته 

  ثبًه ذَى  هؿئَل 

اعضای ثابت کمیته 

 هؿئَل    -ضاثظ اضظقیبثی  -آهَظقیؾَپطٍایعض   -هؿئَل ثْجَز ویفیت  -هسیطذسهبت پطؾتبضی  -هسیط ثیوبضؾتبى -ضئیؽ 

 پعقىبى هترصص جطاحی ٍ زاذلی ثیوبضؾتبىحسالل یه ًفط اظ ّطیه اظ گطٍُ   -هؿئَل ثبًه ذَى ثیوبضؾتبى  - آظهبیكگبُ

 شزح وظایف کمیته 

 اجطای زؾتَضالؼولْبی عت اًتمبل ذَى زض اػتجبضثركی 

 ثطضؾی ػَاضض ًبذَاؾتِ اًتمبل ذَى ٍ فطآٍضزُ ّبی ذًَی زض ثیوبضؾتبى 

 تصَیت ٍ اجطای هساذالت وبّف زٌّسُ ػَاضض اًتمبل ذَى 

 ٌِعت اًتمبل ذَى اضتمبی ؾغح زاًف ٍ آگبّی وبضوٌبى زض ظهی 

 تىالی بزگشاری کمیته

. حسالل ّط هبُ یىجبض تكىیل جلؿِ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی گطزز
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 :اقتصاد درمان ، دارو و تجهیشات  کمیته ی

 

 :هدف

 :رئیس کمیته

 ضئیؽ ثیوبضؾتبى

 : دبیز کمیته
 هؿئَل ٍاحس هسیطیت زاضٍیی 

 :اعضای ثابت کمیته
 شزح وظایف کمیته

 

 :بزگشاری کمیتهتىالی 

 حسالل ّط هبُ یىجبض تكىیل جلؿِ زازُ ٍ هؿتٌسات ًگْساضی هی گطزز

 :تىضیخ
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: ًوًَِ فشم غَست رلسِ وویتِ ّب   


