
 

 

 برنامه بهبود کیفیت وایمنی بیمار
 کارگرنژاد:نام بیمارستان 

 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های کارگرنژاد ومتینی

 

  :کد شاخص    

 
 

 51/2/98: تاریخ تدوین 
 

 

 99 سال: تاریخ بازبینی 

تعداد كارگاهها ي  :شاخص

 آموزشي برگزار شده 

ي طرحهاي پژوهشي به تعداد تدوين و اجرا :5هدف اختصاصی 

 طرح در سال 1حداقل 

افزايش   : 5هدف کلی

ايمني بيمار و ارتقاءكيفيت 

خدمات درماني آموزشي و 

 پژوهشي
آمادگي علمي  دانشجويان و دستياران  پزشكي و  ايجاد و: 5استراتژی

 در زمينه روش تحقيق  اعضاي هيئت علمي 
میزان 

پیشرفت 

 برنامه

 نام فعالیت مسئول اجرا زمان منابع نحوه پایش

ماهه اول  6 آزمون  نتايج آزمون 511%

 98سال 

كارشناس 

 پژوهش

فراگيران در مورد روش  نيازسنجش ميزان 

 تحقيق  

نظر سنجي و اولويت  511%

 بندي 

ارزيابي 

 آزمون 

ماهه اول  6

 98سال

كارشناس 

 پژوهش

تعيين نيازهاي آموزشي فراگيران در زمينه 

 پژوهش 

كارگاهها به همراه ليست  حال اجرادر 

نامه درخواست مجوز 

برگزاري كارگاهها از 

  معاونت پژوهشي

ماهه اول  6 انساني

 98سال 

كارشناس   

 پژوهش

اعالم نيازهاي آموزشي فراگيران ودر خواست 

برگزاري كارگاه آموزشي از معاونت پژوهشي 

 دانشگاه 

 ماهه دوم 6 انساني گواهي شركت  در حال اجرا

 98سال 

واحد توسعه 

تحقيقات 

 بيمارستان 

شركت فراگيران در كارگاههاي آموزشي روش 

 تحقيق   

 تهیه کنندگان/ نام و امضا تهیه کننده 

 

 كارشناس پژوهش/ رضوان ساعي 

 

 نرگس اسدي مسئول واحد بهبود كيفيت

 

 

 

 تایید کنندگان/ نام و امضا تایید کننده 

ن پژوهشي و معاو/ دكتر افشين احمدوند 

 سرپرست واحدتوسعه  تحقيقات باليني بيمارستان

 

 

 نام و امضا ابالغ کننده

سرپرست / دكتر فاطمه سادات قريشي  

 بيمارستان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 برنامه بهبود کیفیت وایمنی بیمار
 کارگرنژاد:نام بیمارستان 

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های کارگرنژاد 

 ومتینی

 

  :شاخص کد    

 
 

 51/2/98: تاریخ تدوین 
 

 

 99 سال : تاریخ بازبینی 

 

 
 

تعداد طرحهاي تصويب شده و   :شاخص

تعداد ساعات فعاليت كارشناسان در زمينه 

 مشاوره

 3طرح پژوهشي و 1تدوين  حداقل  :2هدف اختصاصی 

 مقاله در سال 

افزايش   : 5هدف کلی

ايمني بيمار و ارتقاءكيفيت 

خدمات درماني آموزشي و 

 پژوهشي
  تسهيل پژوهش و تدوين عناوين پژوهشي : 2استراتژی

 دانشجويان و دستياران  پزشكي و اعضاي هيئت علمي 
میزان پیشرفت 

 برنامه

 نام فعالیت مسئول اجرا زمان منابع نحوه پایش

وجود برنامه كاري  511%

اس در مشخص كارشن

 واحد تحقيقات

رياست بيمارستان و  98سال  انساني

معاونت پژوهشي 

 دانشگاه

دسترسي آسان به كارشناسان 

 متخصص در امر پژوهش   

تعداد ساعات فعاليت  در حال اجرا

كارشناس متخصص  در 

 اين زمينه

مشاوره در طراحي و متد لوژي  كارشناس پژوهش 98سال  انساني

 پژوهش  

فراهم آوردن برنامه هفتگي منظم  كارشناس پژوهش 98سال  انساني كاري كارشناسان برنامه  511%

 جهت مشاوره 

تعداد ساعات فعاليت  در حال اجرا

 كارشناس در اين زمينه  

مشاوره در نحوه تدوين طرحهاي  كارشناس پژوهش 98سال  انساني

 تحقيقاتي 



 

 

 

 

وجود تعداد دستگاههاي  81%

كامپيوتر ، دسترسي به 

 ..نترنت واي

دستگاه هاي 

 مورد نياز 

فراهم آوردن تجهيزات كامل جهت  كارشناس پژوهش 98سال 

 پژوهش 

صورت جلسه شوراي  در حال اجرا

 پژوهش 

كارشناس پژوهش و  98سال  انساني  

كارشناسان شوراي 

 پژوهشي بيمارستان 

بررسي طرحهاي تدوين شده در 

 شواري پژوهشي 

تعيين شده  اسامي داوران در حال اجرا

 جهت طرح  

 

سرپرست كميته   98سال  انساني 

 تحقيقات 

تعيين داور جهت ارزيابي طرح 

 هاي پژوهشي 

كپي نظرات كارشناسان در  در حال اجرا

 پرونده طرح موردنظر 

سرپرست كميته   98سال  انساني 

 تحقيقات

 ارائه نظرات كارشناسي به مجريان 

ليست طرحهاي  در حال اجرا

ي و مصوب  پيشنهاد

 شوراي پژوهش بيمارستان 

بررسي مجدد طرحهاي داوري  كارشناس پژوهش   98سال  انساني 

 شده و تاييدوتصويب نهايي آنها 

 تهیه کنندگان/ نام و امضا تهیه کننده 

 

 كارشناس پژوهش / رضوان ساعي 

 

 مسئول واحد بهبود كيفيت / نرگس اسدي 

 

 
 

 د کنندگانتایی/ نام و امضا تایید کننده 

معاون پژوهشي و / دكتر افشين احمدوند  

 سرپرست واحد تحقيقات بيمارستان

 

 نام و امضا ابالغ کننده

سرپرست / دكتر فاطمه سادات قريشي  

 بيمارستان 

 

 

  


