
1391 گزارش عملکرد سال  
 

 جھت دومین  ابیمارستانھ و ارزیابي  ھماھنگي برگزاري جلسات طبق برنامھ ریزي و  -1
 جشنواره حاكمیت بالیني 

حاكمیت بالیني براي دومین جشنواره  آشنایي مصادیقجھت بررسي و  گزاري جلساتبر -2
جھت ھماھنگي بیشتر و انتقال تجربیات  و  ااعضاي تیم حاكمیت بالیني در بیمارستانھ

 آشنایي با آخرین تغییرات ارزیابي مالكھاي جشنواره 

 

از نظر مستندات مصاحبھ و مشاھده    ابرنامھ ریزي جھت بازدید و ارزیابي بیمارستانھ -3
مورد بازدید از بیمارستانھاي نقاب و  4مورد بازدید از بیمارستانھاي سبزوار و 10(   

  )جغتاي

 

مكتوب  بازدید بصورت  ارائھ بازخورد بازدید از بیمارستانھا و بخشھاي مختلف آن و -4
مستمر  بھبود رفع مشكالت و بھ بیمارستانھاي ارزشیابي شده جھت )نقاط قوت و قابل بھبود(
كیفیت خدمات سالمت    

تاریخ تعیین  ارسال فرمھاي خود ارزیابي بھ بیمارستانھا و پیگیري انجام خود ارزیابي تا -5
 شده از سوي وزارت متبوع 

بررسي خود ارزیابي ھا و ارسال آن بھ وزارت بھداشت   - 6   

بازدید نھایي و بررسي مستندات بیمارستانھا جھت ارسال نمرات كسب شده بھ وزارت  -7
 متبوع 

ارسال امتیاز كسب شده بیمارستانھا بھ وزارت  بھداشت ، كھ بیمارستان مبیني حائز  -8
.بیمارستان اعالم گردید  5باالترین نمره از نظر بازدید و مستندات شد و نتایج بھ   

  1391آذر ماه برنامھ ریزي و ھماھنگي الزم جھت حضور ارزیابان كشوري در  -9



بازدید و بررسي مستندات بیمارستان مبیني توسط ارزیابان كشوري حاكمیت بالیني با -10
ستاد مركزي ھمراھي تیم حاكمیت بالیني   

 

احد حاكمیت بالیني معاونت درمان توسط ارزیابان بررسي مستندات و ارزیابي و-11
   مركزي كشوري در ستاد

 

و برتر شدن  1391حضور در جشنواره حاكمیت بالیني در تھران بھمن ماه سال  -12
رتر كشوري بیمارستان ب 60بین  در بیمارستان مبیني  

 

كمیت بالیني و مدیران با اعضاي حبرگزاري  جلسات ھفتگي ستاد حاكمیت بالیني  -13
مانند   (توسط  تیم معاونت درمان آموزشي  -بیمارستانھا و برگزاري یك مبحث علمي   

...)مباني حاكمیت بالیني ،مدیریت و رھبري و   

 

حاكمیت بالیني از مدیران بیمارستانھا و بررسي نتایج در كارگاه  برگزاري آزمون  -14
واحد حاكمیت بالیني معاونت درمانتوسط   

 

انجام كار تیمي توسط شركت كنندگان در جلسات ھفتگي  در محل سالن اجتماعات ستاد  -15
 مركزي 

سایت توسط مطالب  و ارتقاءحاكمیت بالیني دانشگاه جدید  سایت  وب  بھ روز رساني -16
 واحد حاكمیت بالیني 

  

و دانشگاه ھاي كشور  انتشار دومین شماره گاھنامھ حاكمیت بالیني و ارسال بھ-17
ا بیمارستانھ  



و تكثیر آن  آموزشي حاكمیت بالیني از وزارت  يمولتي مدیا دستورالعملھا و  دریافت -18
اجرایي شدن بھره برداري و جھت او ارسال آن بھ بیمارستانھ  

 

 

توسط خانم دكتر نورافشار از   رفتار با كودكدستورالعمل  برگزاري كارگاه آموزشي   -19
بیمارستانھاحاكمیت بالیني و سر پرستاران و مسءوالن جھت  مدیران معاونت بھداشتي   

 

جھت تعامل دانشگاه ونت آموزشي شتن تفاھم نامھ ھمكاري بین معاونت درمان و معانو -20
آموزشي و پژوھشي –علمي بیشتر جھت برنامھ ھاي   

 

لغایت  5/10/91انتخابات نظام پزشكي از تاریخ پیگیري و انجام ششمین دوره   -21
،برگزاري  ارسال گزارشات بھ وزارت خانھ و كاندیداھا  ثبت نام  تھیھ آگھي  (4/12/91

)جلسات با اعضاي  تیم  اجرایي   

با موفقیت و اعالم نتایج نھایي بھ وزارت خانھ و  1391/ 4/12برگزاري انتخابات در   -22
  تایید آن  

عضویت واحد حاكمیت بالیني  در تیم اعتبار بخشي بیمارستانھا  و ارزیابي بیمارستانھا  -23
  1391از بھمن ماه سال 

و بازخوردآن جھت رفع  در بیمارستان ھا  تیم ارزشیابي  بازدید ھاي حضوري -24
 مشكالت و نواقص

ارتقا و بھبود از نظر حاكمیت بالیني جھت  ابرنا مھ ریزي جھت  بازدید  بیمارستانھ  -25
  ایفیت مستمر خدمات در بیمارستانھك

  


