
 

  
 

 فيشرح وظا

 درمانحوزه  يواحدها

 

 

 ن استاندارد و تعرفهي، تدويفناور يابيارز 

  يپزشک هاي فوريتحوادث و 

 ينيبال خدمات يو تعال يمارستانيت بيريمد 

 امور درمان ينظارت و اعتباربخش 

 شگاه مرجعيآزما 

 



 ن استاندارد و تعرفهي، تدوآوري فن يابيارز آور فن يابيارز

 

 ن استاندارد و تعرفهي، تدوآوري فن يابيارز :نام واحد درمان حوزه:

  TA&T-DTکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 18: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ريزيبرنامه

 ک دانشگاه/دانشکدهيبر اساس برنامه استراتژ اي دوره صورت به ياتيه برنامه عمليته .1

و مطالعات  سالمت الزم در حوزه اقتصاد هاي هماهنگيو  ريزي برنامهو  گذاري سياستمشارکت در  .2

 سالمت( يو مل ياستان هاي حساب) يو مل اي منطقه ياقتصاد

ودهيسازمان

ندهايفرآ

 يابيشناخت و انجام موضوعات مرتبط با ارز منظور به يدانيمطالعات م يازسنجيت در نکمشار .3

شواهد با  اند نظاممرور -اليکنکت يابيارز –ع يسر هاي ارزيابيانجام  سالمت مشتمل بر آوري فن

 سالمت و... يو افق نگار آوري فن يابيارز سازي بومي، اثربخشين ييش به تعيگرا

(، Guidelines) باليني يراهنماها» ينين محصوالت دانش بالين و تدوين عناوييمشارکت در تع .4

 .(«SOPsخدمات ) ي( و استانداردهاClinical Policies) ينيبال هاي سياست

 در حوزه درمان دانشگاه/دانشکده. (KMU) ت دانشيريمد واحدهايل يتشک و دهي سازمان .5

 شده تماممت ي( و احصاء قي)ارزش نسب يا و حرفه يمحاسبات جزء فن در يارکت و همکمشار .6

 .يبازنگر نيازمندو  خدمات فاقد تعرفه

 يع درآمد اختصاصيو توز )نظام پرداخت( ها مارستانين اداره بيدستورالعمل نظام نو يو اجرا استقرار .7

 در سطح دانشگاه/دانشکده.

 .مناطق محروم يحيان و تعرفه ترجکپزش يمرتبط با ماندگار شده ابالغ يها دستورالعمل يساز ادهيپ .8

يانسانيروين

)آموزشو

(توانمندسازي

 و محصوالت سالمت آوري فن يابيارز مرتبط با يآموزش يها بستهن يو تدو يازسنجيت در نکمشار .9

 در سطح دانشگاه/دانشکده. ينيدانش بال

و  سالمت آوري فن يابيمطالعات ارز يبانيارائه بازخورد و پشتو نظارت و  شيپامشارکت در  .11شونظارتيپا

 سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده. ( درKMU) ينيت دانش باليريمدمحصوالت 

در ارائه  يو هماهنگ گر بيمه يها سازمانتابعه با  يو نظارت بر نحوه تعامل واحدها يسامانده .11

 .ياربردک يها آموزش

کاهش کسورات در  هاي يتهکمو  يخدمات بستر کدگذاريش امور مربوط به ينظارت و پا .12

 تابعه دانشگاه/دانشکده. هاي يمارستانب

 تابعه. هاي يمارستانبش نظام پرداخت )کارانه( در ينظارت و پا .13

درونيهماهنگ

وبرونيبخش

يبخش

در  يو ابالغ ينيدانش بال محصوالت سازي پياده منظور به ين بخشيو ب يدرون بخش يهماهنگ انجام .14

 سطح دانشگاه/دانشکده.

مرتبط با حوزه  سازماني برون هاي يتهکمطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايه و ارائه پيته .15

 .يکار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

گزارشو

يمستندساز

نفعان در سطح يبه ذ رساني اطالعو  يکار يها روشو  ها دستورالعملو ارائه  آوري جمع .16

 دانشگاه/دانشکده.

استاندارد ن تعرفه و يسالمت، تدو آوري فن يابيعملکرد مربوط به ارز اي دوره ها گزارشه يته .17

 .ربط ذين يدانشگاه/دانشکده و ارسال به مسئول

وينوآور

پژوهش

 ها آنج يکردن نتا ي( و اجرائHSR يها طرحمرتبط ) يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .18

 (.Action planاقدام )برنامه  صورت به



 

 يپزشک يها تيفورحوادث و 

 

 

 يپزشک يها تيفورحوادث و  :نام واحد درمان حوزه:

  E&ME-DTکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 19: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ريزيبرنامه

ک يبر اساس برنامه استراتژ يپزشک يها تيفورساالنه حوزه حوادث و  ياتيه برنامه عمليته .1

 دانشگاه/دانشکده.

 و کنترل يريشگيپ يها طرحو  مداخالت سازي پياده جهت ريزي برنامهو  بندي اولويتازها، ين نييتع .2

 .اي منطقه در سطح يپزشک هاي يتفورو  حوادث، سوانح

ودهيسازمان

ندهايفرآ

-يشهراورژانس ) هاي يگاهپا توسعه ريزي برنامه ر ويفراگ پوشش طرح ياجرا و در تهيه تکمشار .3

 .اي منطقه هاي اولويت ازها وين به با توجه (يساحل-ييايدر ،يلير ،ييهوا اي جاده

در سطح منطقه تحت  مصدومانو  مارانيب تيوضع يريگيو پ امداد و انتقال هاي مشي خط ارائه .4

 پوشش.
آموزش

يروي)ن

،يانسان

و

(توانمندسازي

 کارکنان تابعه. يبرا يآموزش يها دوره يو برگزار يآموزش يها بسته يهته ،يازسنجيمشارکت در ن .5

ويراهبر

تيهدا

 بهنگام و يعاد مواقع در يپزشک هاي يتفور خدمات و ارائه انتقال امداد، اتيعمل يو فرمانده تيهدا .6

 .اي منطقه اسيمق در رمترقبهيغ بروز حوادث

شونظارتيپا

 هيو ته منطقه در سطح يپزشک هاي يتفور هاي يتفعالو  ها برنامه ياجرا يچگونگ يابيارزش و نظارت .7

 .الزم يها گزارش

 ، آمبوالنس،يپزشک زاتيتجه ،يانسان يرويع، نگهداشت ني، توزينتأم تيريو مد ، نظارتيازسنجين .8

 .اي منطقه هاي اولويت به توجه با سيم بيو  ارتباطات ، شبکهکانکس

 زين و يخصوص آمبوالنس مراکز تيفعال و يستأس طيشرا نان،کارکرد کبر نحوه عمل نظارت .9

 .يردولتيغ و يدولت ،يدرمان مراکز ريسا يها آمبوالنس

 هاي يتفورخدمات  بهبود کيفي مشي خطو ارائه  شده تعيين هاي شاخص بر اساسرد کعمل يابيارز .11

 .کيپزش

در  ريزي برنامهجهت  يشورکز کارائه به مر و EOC يژه توسط واحدهايرصد و گزارش حوادث و .11

 .اهش آنک يراستا

درونيهماهنگ

وبرونيبخش

يبخش

 يها بحرانبا  و مقابله مواجهه جامع برنامه «و ساماندهي تيريمد» و« ميتنظ و هيته» در تکمشار .12

 در سطح يپزشک هاي يتفورا و ي، بال(NBC) رعامليغ ،  پدافندساز انسان، يعيطب از حوادث يناش

 .منطقه



  

 يها برنامه ياجرا و يبخش برون و يبخش درون يها ارگان و ها سازمان با الزم تعامل و يهماهنگ .13

 .کمشتر

 مصوبات. ياجرا يريگيمرتبط و پ يها تهيکم يبرگزار يبرا يهماهنگ .14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

گزارشو

يمستندساز

 .ربط ذين يو ارائه به مسئول اي دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .15

 .ها آن اي دوره يو بازنگر يردکعمل هاي شاخصن ي، تدوها تيفعالندها و يفرا مستندسازي .16

ش يو پ يمارستانيمربوط به اورژانس ب هاي يتفعالم استاندارد و شاخص يه و تنظيت در تهکمشار .17

 و حوادث مراقبت نظام ياجرا و اطالعات انتشار ،ها داده وتحليل تجزيه و آوري جمع، يمارستانيب

 .منطقه سطح در يپزشک هاي يتفور

وينوآور

پژوهش

در سطح منطقه  يپزشک يها تيفوربهبود خدمات  يدر راستا ياربردک يها پژوهشمشارکت در انجام  .18

 تحت پوشش دانشگاه/دانشکده.

ت يرينظام اطالعات مد يبانياستقرار، توسعه و پشت ،يياجرا تيري، مدافزار نرم يت در طراحکمشار .19

 .کيپزش هاي يتفورحوادث و 



 خدمات باليني مديريت بيمارستاني و تعالي 

 

 

 ينيبال خدمات يو تعال يمارستانيت بيريمد :نام واحد درمان حوزه:

  HM&CG-DTکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 36: تعداد بند 3از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ريزيبرنامه

 يصي)تشخ يز درمانکمرا يو فوق تخصص يتخصص يندرماحوزه خدمات  هاي مشي خطراهبردها و ن يتدو .1

ک ياستراتژ هاي ياستسوزارت متبوع و  يها برنامه ي( تحت پوشش در راستايو بستر ييسرپا ،يدرمان

 دانشگاه/دانشکده.

در حوزه خدمات  منطقه نظام سالمت موردنيازمداخالت  و ها برنامه ،ها مراقبت ،خدمات هاي يتاولون ييتع .2

( تحت پوشش يو بستر ييسرپا ،يدرمان صي)تشخ يز درمانکمرا يو فوق تخصص يتخصص ،يدرمان

 دانشگاه/دانشکده.

بر استانداردها و  يمبتن ينيخدمات بال ينظام تعال يارتقا در خصوص يگذار مشي و خط ريزي برنامه .3

( تحت يو بستر ييسرپا ،يدرمان يصي)تشخ يز درمانکت مرايفکيت يريمد يمندرج در الگوها يها سنجه

 پوشش دانشگاه/دانشکده.

 ي، فراهم آوري، مددکاري، آمار و مدارک پزشکينيه بالي، تغذيساالنه امور مامائ ياتين برنامه عمليتدوه و يته .4

 ک دانشگاه/دانشکده.ياستراتژ هاي ياستسوزارت متبوع و  يها برنامه يوند اعضا در راستايو پ

اطالعات از  تيو امن يجهت حفظ محرمانگ فنيو  يکيزي، فيياجرا هاي يسممکان کارگيري بهو  يطراح .5

، کيپزش يها پروندهبه اطالعات در  ين سطح دسترسيياطالعات، تع يمحرمانگ هاي ياستست يق رعايطر

ارائه خدمات  هاي يوهشر ياز راه دور و سا کيسالمت و پزش يکترونک، پرونده اليمارستانيستم اطالعات بيس

 .يکترونکال

ودهيسازمان

ندهايفرآ

خانواده در سطح  کخدمات سطح دوم و سوم نظام ارجاع و برنامه پزش استقرار، شده ادغام هاي بيماريت يريمد .6

 دانشگاه/دانشکده.

 يارتقا يريگيو پ ها يابيارزج ينتا بر اساس يز درمانکهر مر ياز برايبر ن يمبتن اي مداخلهبرنامه  ريزي طرح .7

 مستمر خدمات.

( تحت پوشش يو بستر ييسرپا ،يدرمان يصي)تشخ يدرمان زکمار در مرايب يمنينظام ا ياستقرار استانداردها .8

 دانشگاه/دانشکده.

خدمات ارائه  يدر واحدهاا( کب ياران سال آخر و ضري)دست موردنياز کيمتخصص پزش يانسان يروهايع نيوزت .9

 وزارت متبوع. يتحت پوشش دانشگاه /دانشکده با هماهنگ يو فوق تخصص يتخصص ينيبال

 يو واحدها (Coma and Trauma Center)وند اعضا در مراکز تروما و کما يپ يها درمانگاه دهي سازمان .11

وند عضو در سطح دانشگاه مطابق با يو مراکز پ (Organ Procurement Unit) يونديپ ياعضا يفراهم آور

 وزارت متبوع. ٔ  نامه آئين يستأسط يشرا

 بر اساس يخدمات تخصص بندي اولويتنشکده و در سطح دانشگاه/دا ها يماريب يتخصص هاي يتهکمل يتشک .11

 .مصوب وزارت متبوع يخدمت يها بسته



 

  

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

يانسانيروين

)آموزشو

(توانمندسازي

ه ي، تغذيمارستانيکارشناسان امور ب يتوانمندساز يبرا يآموزش يها بستهن يو تدو يازسنجين درت کمشار .12

تحت پوشش دانشگاه/دانشکده با  هاي يمارستانبران يو مد ي، مامائياجتماع، مددکار ي، مدارک پزشکينيبال

 .ربط ذي يواحدها يهماهنگ

 ييمرتبط سرپا يبه واحدها مرتبط واصله از وزارت بهداشت يها بخشنامهو  ها نامه آيين، ها دستورالعملابالغ  .13

 ها آن يو اجرا يو بستر

ويراهبر

تيهدا

تحت پوشش  هاي يمارستانب يتيريمد يبانک اطالعات روزرساني بهل و يه و تکميمشارکت در ته .14

 دانشگاه/دانشکده.

شونظارتيپا

 تابعه. هاي يمارستانب يتيريش و نظارت بر عملکرد مديپا .15

 تحت پوشش دانشگاه يدرمان يه در واحدهايش و نظارت بر عملکرد کارشناسان تغذيپا .16

 تابعه. يمار در مراکز درمانيب يمنيبرنامه ا يت در اجراکت خطرات و مشاريريمد .17

و امحاء اطالعات در  ينگهدار زمان مدت بندي زمانن جدول ياطالعات تدو يت نگهدارينظارت بر امن .18

ر ياز راه دور و سا کيسالمت و پزش يکترونک، پرونده اليمارستانيستم اطالعات بي، سکيپزش يها پرونده

 .يکترونکارائه خدمات ال هاي يوهش

 بر اساس يو درمان يع اطالعات بهداشتي، پردازش و توزيابيو باز سازي ذخيره، دهي سازماننظارت بر  .19

 مورد عمل ياستانداردها

پزشکان متخصص در منطقه تحت پوشش  يماندگار يتيع متناسب منابع حمايبرآورد و نظارت بر توز .21

 دانشگاه.

 .يارکها و دفاتر مدد مارستانيدر ب يت مددکاران اجتماعي، فعاليارکش و نظارت بر امور مدديپا .21

تحت پوشش  هاي يمارستانبو  يو درمان يز آموزشکمان مرايزا يها بلوکت يش و نظارت بر فعاليپا .22

 دانشگاه/دانشکده.

اء ي، احيمادر ومير مرگاهش ک، يعيمان طبيج زايترو  من،يمان ايزا هاي يتهکمل کيتش يريگينظارت و پ .23

 در سطح دانشگاه/دانشکده. ينوزاد ومير مرگاهش کنوزاد، 

نظام مراقبت مرگ مادر باردار، مرگ  ،يعيمان طبيج زايشامل ترو يکشور يها برنامه يش و نظارت اجرايپا .24

 ره.ينوزاد، دوستدار مادر، دوستدار کودک و غ

 يتا مقصد با هماهنگ مبدأاز  يو افراد مرگ مغز يونديپ يات انتقال اعضايق بر عملکرد عملينظارت دق .25

 وزارت متبوع.

وند عضو در سطح دانشگاه يو مراکز پ يونديپ ياعضا يفراهم آور يواحدهات يش و نظارت بر فعاليپا .26

 و ارائه بازخورد متناسب. يفصل صورت به

و ارائه  يفصل صورت بهماران خاص در سطح دانشگاه يارائه خدمات ب يت واحدهايش و نظارت بر فعاليپا .27

 بازخورد متناسب.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

يهماهنگ

ويدرونبخش

يبرونبخش

حوزه  يکيزيف يو فضا يانسان يرويزات و ني، تجهيخدمات درمان بندي سطحن نظام يت در تدوکمشار .28

 .خدمات سالمت بندي سطح( هماهنگ با نظام يو بستر ييسرپا ،يدرمان يصي)تشخ يو فوق تخصص يتخصص

 ها يمارستانبه ي، تغذيمارستانيامور ب هاي يستل چکو  ها سنجهل يمکو ت ياعتباربخشم نظارت و يمشارکت با ت .29

 و ارائه بازخورد ي، مامائي، مددکاريه، مدارک پزشکيو دفاتر مشاوره تغذ

تحت پوشش  يدرمان يصيمراکز تشخ در HIS افزار نرم يابيو ارز سازي پياده، يل، طراحيمشارکت در تحل .31

 وتر.يامپکدانشگاه/دانشکده با متخصصان 

و  يالت درمانيتسه تأميننه يمرجع در زم هاي داروخانهو  گر بيمه هاي سازمان، يتيحما هاي انجمنتعامل با  .31

 و خاص. يونديماران پيب يداروها

 آن. ينتأمبا معاونت توسعه در جهت  يو هماهنگ موردنياز ييماما يرويمشارکت در برآورد ن .32

گزارشتهيه

يومستندساز

و ...( و ارائه به  ي، امور مامائي، اعتباربخشينيه باليمانند تغذمربوط ) يها برنامهعملکرد  اي دوره ها گزارشه يته .33

 .ربط ذين يمسئول

 يها تستزان استفاده از ي)م Utilization Reviewاز منابع  برداري بهره يبررس هاي يتفعالت يهدا .34

ه يو ته کيپزش يها پرونده يق بررسير منابع( از طريو سا تصويربرداريو  يولوژياقدامات راد، يشگاهيآزما

 تحت پوشش. ي/ بخش در مراکز درمان کپزش کيکبه تف يآمار ها گزارش

، يکيالکترون هاي سامانهتحت پوشش دانشگاه/دانشکده، ثبت در  يمستمر عملکرد مراکز درمان گيري گزارش .35

 مربوط و اعالم به مراجع مرتبط. هاي شاخصد يل و توليتحل

وينوآور

پژوهش

برنامه  صورت به ها آنج يکردن نتا يو اجرائ (HSR يها طرحمرتبط ) يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .36

 (.Action planاقدام )



 امور درمان ينظارت و اعتباربخش

 

 

 امور درمان ياعتباربخشنظارت و  :نام واحد درمان حوزه:

  M&A-DTکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 27: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ريزيبرنامه
ک حوزه درمان يامور درمان بر اساس برنامه استراتژ يساالنه حوزه نظارت و اعتباربخش ياتيه برنامه عمليته .1

 دانشگاه/دانشکده.

ودهيسازمان

ندهايفرآ

خدمات سالمت و ارائه  دهنده ارائه يها مطبو واحدها و  کيپزش مؤسساتات ياکبه ش يگوئ پاسخ .2

 خدمات سالمت. دهندگان ارائهو  مؤسساتبه  خوراند پس

 ها مطبخدمات سالمت و  دهنده ارائه يو واحدها مؤسساتدر  کيپزش يمستندات قصور و خطاها يبررس .3

 الزم يو اعمال اقدامات قانون ربط ذيو مراجع  کيپزشت سازمان نظام کبا مشار

 .يابالغ يها نامه آئينن، ضوابط و يبر اساس قوان کيپزش مؤسساتد پروانه يصدور و تمد .4

ع روند با يل و تسريتسه يدر راستا کيپزش مؤسسات يها پروانهصدور  يندهايفرآ ياصالح و بازنگر .5

 .غيردولتيت بخش يظرفن و استفاده از ينو يها يفناوراستفاده از 

قانون مربوط به امور مقررات  21ماده  يون قانونيسيمک يه مستندات جهت برگزاريو ته ريزي برنامه .6

 .کيپزش

ت ارائه خدمات به يتحت پوشش واجد صالح مؤسساتدانشگاه/دانشکده و  يدرمان يها تيظرف شناسايي .7

 گردشگران سالمت.

يرويآموزش)ن

،يانسان

و

(توانمندسازي

جهت  يآموزش يها برنامه مند نظاممدون و  يه اقالم مرتبط و اجراي، تهيآموزش يازسنجيمشارکت در ن .8

 خدمات سالمت. دهنده ارائه يو واحدها مؤسساته يلک

 يدر سطح منطقه با هماهنگ يابان اعتباربخشيارز بازآموزيو  توانمندسازي يآموزش يها دوره يبرگزار .9

 دانشگاه/دانشکده. ربط ذي يواحدها

ويراهبر

تيهدا

ضوابط و  دربارهخدمات سالمت  دهنده ارائهز کو مرا مؤسساتان يان و متوليمتقاض سازي آگاهو  رساني اطالع .11

 .کيپزش مؤسسات سيتأسط و ضوابط يخدمات مربوط و شرا ياستانداردها

و  مؤسساتت خدمات و درجه اعتبار و مجاز بودن يفيت کيوضع دربارهجامعه  سازي آگاهو  رساني اطالع .11

 خدمات سالمت. دهنده ارائهز کمرا

و  يدرمان يصيمراکز تشخو نظارت بر عملکرد  يراهبر يک برايالکترون يجاد بانک اطالعاتيامشارکت در  .12

 منطقه تحت پوشش دانشگاه بخشي توان

شونظارتيپا

يابيوارزش

در  شده ابالغ يها دستورالعملاستانداردها و ، ضوابط، ها نامه آئينن، يقوان ياجرا يو چگونگ تينظارت بر رعا .13

 سالمت.نحوه ارائه خدمات  خصوص

الزم و مستمر و  خوراند پسخدمات سالمت و ارائه  دهنده ارائه يو واحدها مؤسساتش و نظارت بر يپا .14

 نواقص و انجام اصالحات الزم. تا رفع و اقدام يريگيپ

 تحت پوشش. يها حوزه يابيارز يبرا موردنياز هاي شاخص ش ويپا يابزارها ين و بازنگريتدو .15

 .اعتباربخشي ياستانداردها يش اجرايپا يبرا ها مارستانيباز  اي دوره يدهايبازد .16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

شويپا

نظارتو

يابيارزش

 ياعتباربخش يها نامهيگواهصدور  يريگيتحت پوشش و پ يها مارستانيبه يانه کليسال اعتباربخشيانجام  .17

 ادشده.يز کمرا

 .ياعتباربخش ينه استانداردهايخدمات سالمت در زم دهنده ارائه مؤسساتو آموزش مستمر  خوراند پسارائه  .18

 دهنده ارائه مؤسسات يمل ياعتباربخش ياجرا يدر راستا يو برون بخش يامل درون بخشک يهماهنگ .19

 خدمات سالمت.

از روند  ها آنات ياکش يريگيارائه خدمات سالمت به گردشگران و پ يضوابط و استانداردهات ينظارت بر رعا .21

 ارائه خدمات.

يهماهنگ

ويدرونبخش

يبرونبخش

 يعلم يها انجمنرمجموعه دانشگاه/دانشکده، يز ير واحدهايبا سا يو برون بخش يدرون بخش يها يهمکار .21

 خدمات سالمت. دهندگان ارائهو  مؤسساتت يبهبود نظارت بر فعال يدر راستا کيو سازمان نظام پزش

 نه خدمات سالمت به گردشگران سالمت.يجهت ارائه به يو برون بخش يدرون بخش يهماهنگ .22

 مصوبات. ياجرا يريگيمرتبط و پ يها تهيکم يبرگزار يبرا يهماهنگ .23

گزارشتهيه

يومستندساز

 .ربط ذين يو ارائه به مسئول اي دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .24

 .ها آن اي دوره يو بازنگر يردکعمل هاي شاخصن ي، تدوها تيفعالندها و يفرا مستندسازي .25

 و آمار جامع از ارائه خدمات سالمت به گردشگران سالمت. ياطالعات کجاد بانيا .26

وينوآور

پژوهش

 يخدمات سالمت و ارتقا دهنده ارائه مؤسساتبهبود نظارت بر  يدر راستا ياربردک يها پژوهشانجام  .27

 .ها آندر  ياعتباربخش ياستانداردها



 شگاه مرجع سالمتيآزما

 

 

  

 سالمت شگاه مرجعيآزما :نام واحد درمان حوزه:

  HRL-DTکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 30: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ريزيبرنامه

 هاي معاونتموجود در  هاي ظرفيتو  يز استفاده از توانمنديو ن وري بهرهارتقاء  يدر راستا ريزي برنامه .1

 نظام سالمت. يشگاهيآزما يازهاينه به نيبه ييپاسخگو يمختلف دانشگاه در راستا

 هاي آزمايشگاهنان کارک يت فنينان از صالحيجهت ارتقاء دانش، مهارت و حصول اطم ريزي برنامه .2

 .يو خصوص يدولت يتحت پوشش مراکز درمان هاي آزمايشگاهدر  يص پزشکيتشخ

 يت راهبرديو منطبق بر اولو يشگاهيآزما يجهت استقرار استانداردها ياتين برنامه عمليتدو .3

 دانشگاه/دانشکده.

 تحت پوشش هاي آزمايشگاهابالغ ضوابط و مقررات مرتبط به  .4

 ها آن بر عملکردو نظارت  يبه بخش خصوص يدولت ايه آزمايشگاه يند واگذاريمشارکت در فرا .5

 نيازهايبه  ييجهت پاسخگو يسب آمادگک يالزم در راستا هاي زيرساخت تأمينجهت  ريزي برنامه .6

 ره.يان و غي، طغيدمي، اپغيرعامل، پدافند يعيطب يايط بحران، حوادث، بالينظام سالمت در شرا

ودهيسازمان

ندهايفرآ

ت ضوابط و ينان از رعايجهت حصول اطم ها آزمايشگاه يقانون هاي کميسيونت در کو شر يبرگزار .7

 ات مرتبطياکبه ش يدگيو رس يشگاهيآزما يد مجوزهايمقررات در خصوص صدور و تمد

تابعه  ي( در مراکز دولتيصيل تشخيوسا ي)کنترل و نگهدار يشگاهيزات آزماينظام مراقبت تجه ياجرا .8

 دانشگاه/دانشکده.

در حوزه تحت پوشش  يص طبيتشخ هاي آزمايشگاه يو مسئول فن تأسيس مجوزهايد يتمدصدور و  .9

 دانشگاه/دانشکده.

 تحت پوشش. هاي آزمايشگاهبه  اي مشاورهارائه خدمات  .11

 شگاه مرجع سالمت وزارت متبوع.يانه به آزمايماه ها گزارشات و ارائه ياکبه ش يدگيند رسيفرآ ياجرا .11

 نظام ارجاع. موردنياز يشگاهيدر ارائه خدمات آزما يه درون دانشگاهکجاد شبيا .12

يانسانيروين

)آموزشو

(توانمندسازي

 يآموزش هاي دوره يو برگزار ياربردک – يآموزش هاي بستهه ي، تهيازسنجيدر ن يارکمشارکت و هم .13

 منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده. يص طبيتشخ هاي آزمايشگاهکارکنان  يبرا

 .يهدف تخصص هاي گروهآموزش  يبا آموزش مداوم دانشگاه برا يهمکار .14

ويراهبر

تيهدا

 ياصل يندهايو نظارت بر عملکرد خدمات و فرا يراهبر يک برايالکترون ياطالعات هاي بانکجاد يا .15

 در سطح دانشگاه/دانشکده. يشگاهيص آزمايتشخ

شونظارتيپا

يابيوارزش

شگاه يآزما يابالغ ياستاندارها)تحت پوشش  هاي آزمايشگاهنظارت بر استقرار الزامات استاندارد در  .16

 مرجع سالمت وزارت متبوع(.

 تحت پوشش دانشگاه/دانشکده. هاي آزمايشگاه يزينظارت و مم .17



 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

شويپا

نظارتو

يابيارزش

و اثربخش بودن آن  يت خارجيفکينترل کو برنامه  يت داخليفکينترل کح برنامه يصح ينظارت بر اجرا .18

منطقه تحت پوشش  يص طبيتشخ هاي آزمايشگاهدر  يشگاهيآزما يستيت زيو امن يمنيا برنامه و

 دانشگاه/دانشکده.

فعال در منطقه تحت پوشش  هاي آزمايشگاه يصيتشخ هاي فرآوردهو  ها کيت گذاري صحهنترل و ک .19

 دانشگاه/دانشکده.

مراکز تابعه  يص طبيتشخ هاي آزمايشگاه يزات پزشکيو تجه کيتمل خريدهاينظارت بر  .21

 دانشگاه/دانشکده.

تحت  هاي آزمايشگاهدر  يشگاهيص آزمايل تشخيوسا ينترل و نگهدارکبرنامه  حيصح ينظارت بر اجرا .21

 پوشش.

يهماهنگ

ويدرونبخش

يبرونبخش

و ارتباط با  ي/هماهنگ يمرتبط/ برون بخش هاي برنامهشبرد يپ يبرا يدرون بخش يبا واحدها يهماهنگ .22

و  ياجرائ هاي دستورالعملو  ها سياستن يافت آخريدر براي /. ها سازمان/  ها دستگاهوزارت متبوع/

 يطيمح يدر سطح واحدها ها آن سازي جاري

 يمرتبط با حوزه کار سازماني برون هاي کميتهطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايو ارائه پ تهيه .23

 مصوبات. يريگيو پ

 هاي شرکتاز  اي دوره يدهايدانشگاه/دانشکده در انجام بازد کيزات پزشيبا واحد تجه يارکهم .24

 در منطقه. يشگاهيص آزمايل تشخيوسا کننده توزيعو  توليدکننده

ص يل تشخيت وسايفکي يابيارز يشگاه مرجع سالمت وزارت متبوع در راستايبا آزما يارکهم .25

 در سطح دانشگاه/دانشکده. توليدشده يشگاهيآزما

گزارشو

يمستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) عملياتيو برنامه  ها سياستعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .26

 .ربط ذين ي( و ارائه به مسئولها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 نفعان.يبه ذ رساني اطالعو  يکار هاي روشو  ها دستورالعملو ارائه  آوري جمع .27

تيريمد

منابع

تحت پوشش  هاي آزمايشگاه ين فنيو مسئول يشگاهيآزما يروهايانه در خصوص نياز ساليبرآورد اعالم ن .28

 مربوط. يواحدها يارکبا هم

وينوآور

پژوهش

ص يکار تشخ هاي روشندها و يفرا بهينهنه انجام يدر زم يدانش کاربرد ده ويجاد بانک ايت و ايتقو .29

 در سطح منطقه. يات کارشناسان تخصصيو تجرب ياطالعات علم گذاري اشتراکق ياز طر يشگاهيآزما

 نظام سالمت. هاي اولويتبا توجه به  يقاتيتحق هاي طرحت در کمشار .31


