
 

 
 

 

20/01/00بعدي:تاريخ بازنگري  CO-TAB-03کد سند:   عنوان سند 

 1399تقویم کمیته های بیمارستانی سال 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 بیمارستان الغدير ابهر

20/01/99-03شماره و تاريخ ويرايش: 25/01/99تاريخ ابالغ فرم:  
20/01/99تاريخ بازنگري: 2تعداد صفحه   

 

داسفن  ردیف نام کمیته دبیر کمیته توالی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن 

  .1 پایش و سنجش کیفیت عسگري)رقیه(خانم  )هر ماه( 17 6 6 10 8 10 8 10 9 7 8 9

  .2 ورهبریمدیریت  معصومه قديمیخانم  )هر ماه( 18 13 7 9 11 11 9 12 10 8 11 10

  .3 مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات خانم مژگان اعاليی )هر ماه( 19 20 19 18 16 16 16 14 15 15 15 12

  .4 بالینی اخالق صالحیمعصومه  خانم هر ماه 16 16 17 17 15 15 15 15 16 16 16 13

()هر ماه 20 17 19 16 20 17 19 17 17 17 14 14   .5 کنترل عفونت  دهقانیناهیدخانم  

  .6 نظارت وپایش بر رعایت پروتکل بهداشتی // هرهفته            

  .7 بهداشت محیط صالحیفرزانه  خانم )هر ماه( 20 17 19 16 20 17 19 17 17 17 14 14

  .8 حفاظت فنی و بهداشت کار محمديمهندس  )هرماه( 11 14 11 11 12 12 12 11 11 10 12 11

  .9   مدیریت خطر حوادث وبالیا معصومه قديمی خانم  )هر ماه( 11 14 11 11 12 12 12 11 11 10 12 11

  .10 ترویج زایمان طبیعی وایمن شراره کتابیانخانم  )هر ماه( 25 24 27 25 22 24 23 21 22 22 21 18

ماههر سه  25 24 27 25 22 24 23 21 22 22 21 18  خانم محمدبیگی 

 خانم دهقان 
 ر مادرترویج تغذیه با شی

 KMC 

11.  

 ، لطفی مژگان خانم )هر ماه( 25 24 27 25 22 24 23 21 22 22 21 18

 فتحی،خانم 

 خانم حیدري فر،

 خانم کتابیان

 پره ناتالمرگ و میر 

 ماه 1-59 مرگ و میر

 )موربیدیته( مرگ مادران 

 احیاء نوزاد

12.  

  .13 ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس  آقاي حسینی هرماه 30 27 31 30 29 30 29 28 29 29 30 27

  .14  پزشکیاقتصاد درمان، دارو و تجهیزات  خانم سارا توکلی هرماه 26 23 20 21 19 18 22 18 12 14 13 16

 بابايیزهراخانم  هرماه 27 29 21 22 21 22 24 19 24 20 18 17

 خانم معصومه صالحی

 مرگ و میرو عوارض، آسیب شناسی و نسوج 

 موربیدیته کرونا

15.  

  .16 طب انتقال خون رفیعمريم خانم  هر ماه 24 30 27 23 28 29 30 27 26 27 27 23

  .17 دارو درمان طالبیزيبادکتر  هرسه ماه 13   24   28   24  

  .18 پزشکی تجهیزات حسین خانیمهسامهندس  هر ماه 23 22 18 24 27 27 28 28 25 24 28 24

  .19 ارتقا سالمت اداری شیخلراقاي  هر ماه 31 25 26 28 26 25 21 26 30 23 25 25

               20.  

               21.  

               22.  



 

 
 

 

20/01/00بعدي:تاريخ بازنگري  CO-TAB-03کد سند:   عنوان سند 

 1399تقویم کمیته های بیمارستانی سال 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 بیمارستان الغدير ابهر

20/01/99-03شماره و تاريخ ويرايش: 25/01/99تاريخ ابالغ فرم:  
20/01/99تاريخ بازنگري: 2تعداد صفحه   

 

 ابل توجه دبیران کمیته:ق

 مشخص و طی دعوت از اعضاء به اطالع آنها رسانده شود. )دستور کار کمیته( محوريت موضوع کمیتهقبل از اجراي کمیته ها  .1

 مصوبات در راستاي دستور کار کمیته باشد. .2

 جهت جلوگیري از تراکم کمیته ها در پايان هر ماه، لطفا در زمان تعیین شده کمیته تشکیل گردد. .3

 گردد.تحويل دفتر بهبود کیفیت کمیته پس از تشکیل  ساعت 72صورتجلسات کمیته ها ظرف مدت  .4

 کمیته ها  و هدف از تشکیل کمیته ها توجه بیشتري گرديده و اعضا طبق آيین نامه مذکور دعوت گردند. لطفا به آيین نامه داخلی .5

 .تعیین گرددجهت اجرا  مهلت مقررستانی لطفا پس از تصويب مصوبه، ردر فرم صورتجلسات کمیته هاي بیما .6

 کمیته می باشد. د مربوطه در جلسه بعديرائه بازخورموظف به پیگیري مصوبات و ا کمیتهدبیر عالوه بر افراد مسئول پیگیري مصوبه،  .7

 افراد مسئول پیگیري مصوبات قرارگیرد. صورت جلسه امضاء شده، اسکن شود ودر اختیار کلیه اعضاء اصلی کمیته  .8

 

 

معصومه قدیمیتهیه کننده:  

  ک


