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 :ثـِ تـأیـیذ

 ریبست ثیوبرستبى  (9
 هسئَل فٌی ثیوبرستبى (2

 هتزٍى (3
 

 8931خردادماه  :بازنگری 



 

 فهزست مطبلب

 قٙبؾٝ ثیٕبضؾتبٖ 

 97پبیف ثط٘بٔٝ فّٕیبتی  ؾبَ 

 ٘مبط لٛت ٚ ٘مبط ضقف 

 اٞساف اؾتطاتػیه 

 اٞساف اذتهبنی 

 رساَٚ ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٚاحس ٞبی ٔرتّف ثیٕبضؾتبٖ  

 

 

 

 

 

 



 

 ضنبسه سبختمبن

 بیمبرستبن سوانح سوختگی

 1367 :سبل تبسیس

 ترترٛاة 39: تعذاد تخت 

 سیس ضذ ٍأهزحَم حبج هصغفی چزٍهی، تدر هجبٍرت رٍستبی هبل قبئذ گٌبٍُ تَسظ یکی اس خیزیي ضْز  9331ثیوبرستبى سَاًح سَختگی در سبل 

 .هٌتقل گزدیذ (ع)در هجبٍرت ثیوبرستبى اهیز الوَهٌیي ثؼلت هتزٍکِ ضذى ثیوبرستبى ثِ هزکش فؼلی ٍ 9338در سبل 

 :هسیزّبی ٍرٍدی ثیوبرستبى ضبهل

 .ٔؿیط ٚضٚزی اظ ؾٕت فیعیٛ تطاپی وٝ ٔؿیط ٚضٚز ثیٕبضاٖ اٚضغا٘ؽ ٚ فیعیٛ تطاپی ٔیجبقس (الف

 .ثبقس ٔؿیط ٚضٚزی اظ زضة انّی وٝ زضة ٚضٚز ثٝ ثركٟبی ٔرتّف ثیٕبضؾتبٖ تٛؾظ پطؾُٙ ٚ ٕٞطاٞبٖ ٔی (ة

 :تؼذاد ثخص ّب

 ثرف زضٔبٖ (اِف

 ثرف ازاضی (ة

 .ٔی ثبقس CSRٚ  پصیطـ ،زاضٚذب٘ٝ ،فیعیٛتطاپی ،آظٔبیكٍبٜ ،یغِٛضازیٛ، BICU، اتبق فُٕ ،ٚیػٜ ،حبز ،اٚضغا٘ؽ :درهبى ضبهلثخص 



 

 ،آقپعذب٘ٝ،ٍٟ٘جب٘ی، ؾیؿبتأت ،ثبیٍب٘ی، تغصیٝ ،تزٟیعات پعقىی،ثٟساقت ٔحیظ، وبضپطزاظی ،ٔسیطیت وبضٌعیٙی ؾطپطؾتی ٚ :ثخص اداری ٍ پطتیجبًی ضبهل

 .ٔی ثبقس. .. ٚ ٍٟ٘جب٘ی ،ذب٘ٝ ذیبط ،ضذتكٛیرب٘ٝ

 :11خالصِ ًتبیج حبصل اس پبیص ٍ ارسیبثی ثزًبهِ ػولیبتی در پبیبى سبل 

ك ثٝ آٖ ای ٔسٖٚ ٚ زلی وٕی وٝ زض ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه اقبضٜ ثبتٛرٝ ثٝ فقبِیت ذیطیٗ ٚ تٛا٘بیی ٚ فاللٝ ٔؿئِٛیٗ زا٘كٍبٜ، قٟطؾتبٖ ٚ ثیٕبضؾتبٖ زض ظٔیٙٝ تٛؾقٝ( 1

ٞبی ثط٘بٔٝ حبوٕیت ثبِیٙی ٚ افتجبضثركی ٚ ثٝ ذهٛل عجك  ٞب ٚ ٔؿتٙسات عجك ضٚاَ لجُ نٛضت ٌیطز ٚ زض لبِت قبذهٝ پیٍیطی 93٘كسٜ ثٛز، ثبفج قس تب زض ؾبَ 

ٚ  ضیعی آٖ ٔؿتٙسؾبظی ٔسٖٚ فسْ ثط٘بٔٝ  ثط٘بٔٝ ظٔب٘ی ٔسٖٚ ٚ ٔؿتٙس ارطا ٘كٛز، اِجتٝ زالیُ زیٍطی ٘یع زض رٟت وٙسی ایٗ ٔٛضٛؿ ٚرٛز زاضز وٝ ثبتٛرٝ ثٝ ٘میهٝ

 .ثبقس لبثُ ٌعاضـ آٖ ضقیف ٔی

ٚ زیٍط السأبت  زا٘كٍبٜٞبی ثبِیٙی ثٝ وؿت ٔزٛظ اظ  ٚ زض ٘تیزٝ اضائٝ آٖ رٟت اضتمبء ثٝ ٔطوع پػٚٞف( وٕیتٝ پػٚٞكی ثیٕبضؾتبٖ) HSRثبتٛرٝ ثٝ تكىیُ وٕیتٝ ( 2

 .ٝ رسیس زض اِٚٛیت لطاض ٌطفتٞبی آٖ ثطضؾی ٚ زض ثط٘بٔ ثبقس، پیٍیطی ٚ الساْ ٔؤحطی نٛضت ٍ٘طفتٝ وٝ فّت الظْ ٔی

ثركی زض ایٗ ظٔیٙٝ  ی فقبِیت ٔسیطیت ثحطاٖ، ٔتأؾفب٘ٝ السأبت وبُٔ ٚ ضضبیت ٞبی ٔٛضز٘ؾط حبوٕیت ثبِیٙی ٚ افتجبضثركی زض ظٔیٙٝ ثبتٛرٝ ثٝ اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ( 3

 . تط تٛرٝ قسٜ اؾت تط ٚ وبضثطزی نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت، وٝ فُّ آٖ ثطضؾی ٚ زض ثط٘بٔٝ رسیس ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ زلیك

ی رصة ٚ اضائٝ ذسٔت ثٝ اتجبؿ ذبضری ثب قطایظ افالْ قسٜ اظ  ی ٕٞىبضی وٕیؿبضیب تغییط یبفتٝ اؾت زض ثط٘بٔٝ رسیس ؾقی قسٜ اؾت تب زض ظٔیٙٝ ٘ؾط ثٝ ایٙىٝ ٘حٜٛ( 4

 . ؾٛی آ٘بٖ ٕٞبٍٞٙی ثیكتطی نٛضت ٌیطز



 

 .ٚ اضتمبء لطاض ٌیطززاذّی ٞبی ثیكتطی زض زؾتٛض وبض ٕٔیعی  ٖ زض ثط٘بٔٝ رسیس ؾقی قسٜ اؾت قبذمٞبی فّٕىطزی ٚ فقبِیتی ثیٕبضؾتب ٘ؾط ثٝ إٞیت قبذهٝ( 5

ٞبی تكٛیمی  اظ ا٘ٛاؿ ضٚـ 94ثبقس ؾقی قسٜ اؾت زض ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ؾبَ  ثبتٛرٝ ثٝ ایٙىٝ یىی اظ اثعاضٞبی ٔفیس رٟت ایزبز اٍ٘یعٜ زض پطؾُٙ تكٛیمی ٔٙبؾت ٔی( 6

 . ضیعی قسٜ ٚ السأبت الظْ نٛضت ٌیطز ٔٛضزی ٚ تطویجی ثط٘بٔٝٚ اٍ٘یعقی ثٝ نٛضت 

ٞبی ثٟتط تسٚیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ زؾتیبثی ثٝ  الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ثبتٛرٝ ثٝ ٘مبط لٛت ٚ فطنتی وٝ زض زاذُ ٚ ذبضد اظ ثیٕبضؾتبٖ ٚرٛز زاضز تالـ قسٜ اؾت ثط٘بٔٝ( 7

 .اِصوط ؾطیقتط ٚ ثب احطثركی ثیكتطی ارطا قٛز فٛق  ثط٘بٔٝ
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 ًقـبط قـَت

ٞبی ثؿتطی ٚ پبضاوّیٙیىی اضائٝ قسٜ  تٙٛؿ ذسٔبت ثرف( 1

 تٛؾظ ثیٕبضؾتبٖ ثٝ ٔطارقیٗ

 ًقـبط ضؼـف

 وٕجٛز ٘یطٚٞبی ذسٔبتی( 1

حبوٕیت )اؾتمطاض ٚ فقبِیت ثط٘بٔٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ انالحی ( 2

 (ثبِیٙی ٚ افتجبضثركی، ایٕٙی ثیٕبض

 تیٓ ٔسیطیت ثحطاٖ زض ثیٕبضؾتبٖفقبِیت ضقیف وٕیتٝ ٚ ( 2

تٛؾقٝ ٚ تزٟیع ثیٕبضؾتبٖ ٚ تىٕیُ پطٚغٜ ٞبی فٕطا٘ی ( 3

 زض زؾت احساث رٟت اضائٝ ذسٔبت ثٟتط ٚ ثیكتط

 پبییٗ ثٛزٖ ویفیت فّٕىطز ٘یطٚٞبی ذسٔبتی( 3

ارطا ٚ پیكطفت ٞطچٝ ثٟتط ثط٘بٔٝ حبوٕیت ثبِیٙی ٚ ( 4

اضائٝ ذسٔبت ثب افتجبضثركی ٚ زض ٘تیزٝ افعایف ویفیت 

اؾتفبزٜ اظ ٕٞفىطی وبضقٙبؾبٖ ٔسیطیت ذسٔبت ثٟساقتی 

 زضٔب٘ی

 وٕجٛز أىب٘بت پػٚٞكی( 4

 



 

ترهم ٚ اضائٝ ذسٔبت ٔطثٛط زض ٔقطٚؿ فقبِیت پعقىبٖ ( 5

 ثیٕبضؾتبٖ

٘جٛز ثط٘بٔٝ ٔسٖٚ ٚ ٔؿتٙس رٟت فّٕىطز ٔٙبؾت ٚ ثٝ ٔٛلـ تیٓ ( 5

 ٞبی ٔطثٛط ثٝ آٖ ٔسیطیت ذغط ٚ ثط٘بٔٝ

ٔسیطاٖ اضقس، ٔیب٘ی )ٚرٛز وبزض ٔسیطیتی ٔتقٟس ٚ ٔزطة ( 6

 (ٚ فّٕیبتی

ٞبی ٔطثٛط ثٝ ضفبیت انَٛ ثٟساقت ٔحیظ زض  ثٛزٖ قبذهٝ  پبییٗ( 6

 ثیٕبضؾتبٖ

 (حجبت قغّی)ٚضقیت اؾترسأی ٘بٔٙبؾت ثقضی پطؾُٙ ( HIS 7ثٛزٖ ثیٕبضؾتبٖ ثٝ ؾیؿتٓ  ٔزٟع( 7

ٚاحسی ثیٗ ٔسیطیت ٚ  ثطٖٚٚاحسی ٚ  تقبُٔ ٔٙبؾت زضٖٚ( 8

ثیٗ ٔسیطیت ٚ زیٍط ٔطوع زضٔب٘ی،  ٚ ٕٞچٙیٗ پطؾُٙ

 ...شیٙفقبٖ ٚ 

 (حمٛق ٚ ٔعایب)ٚرٛز ؾطا٘ٝ ٔتفبٚت زضیبفتی پطؾُٙ ( 8

ٔصٞجی رٟت ثیٕبضاٖ ٚ  ضفبٞی ٚفطاٞٓ ثٛزٖ أىب٘بت ( 9

 ٕٞطاٞبٖ
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 ّب فـزصت

زض فطنٝ ؾالٔت  ٌٙبٜٚحٕبیت ٚ تٛرٝ ذیطیٗ قٟطؾتبٖ ( 1

 تط ثٝ ٔطارقیٗ تط ٚ ثب ویفیت زض رٟت اضائٝ ذسٔبت ٔغّٛة

 تْذیـذّب

ٔؿبفت وٓ ثیٗ زٚ ثیٕبضؾتبٖ قٟطؾتبٖ ٔزبٚض ٚ وبٞف ٔطارقیٗ ( 1

 ثٝ ثیٕبضؾتبٖ 

تٛرٝ ٚ حٕبیت ٕٞٝ رب٘جٝ ٔؿئِٛیٗ زا٘كٍبٜ اظ ( 2

 ثیٕبضؾتبٖ

 ذهٛنیپبییٗ ثٛزٖ تقطفٝ ٞبتی زِٚتی ٘ؿجت ثٝ ثرف ( 2

ٞبی ثیٕٝ ٌط ثب  ٘جٛز تقبُٔ ٚ ٕٞىبضی وبُٔ ٚ وبفی اظ عطف ؾبظٔبٖ( 3 ٚرٛز پٛقف ثیٕٝ ای ذٛة زض قٟطؾتبٖ( 3

وؿٛضات ٘بٕٞبًٞٙ، فسْ ٚنَٛ ثٝ ٔٛلـ  ای، لٛا٘یٗ ثیٕٝ) ثیٕبضؾتبٖ

 (ٔغبِجبت ثیٕبضؾتبٖ



 

ٔیعاٖ پصیطـ ثبالی ثیٕبضاٖ غیط ثٛٔی ٚ افعایف زضآٔس ( 4

 ثیٕبضؾتبٖ   

 وٕجٛز ٘یطٚ ٚ لبئٓ ثٝ فطز ثٛزٖ ثقضی اظ ٔترههیٗ( 4

ثب٘ه ذٖٛ ٚ )ف ثقضی ذسٔبت تىٕیّی زض قٟطؾتبٖ  یفقبِیت ضق( 5 ؾطا٘ٝ اقتغبَ ٔٙبؾت قٟطؾتبٖ ( 5

)... 

پبییٗ ثٛزٖ تقطفٝ زِٚتی ٘ؿجت ثٝ ثرف ذهٛنی ٚ ( 6

 افعایف ٔطارقیٗ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ

 تجقبت ٔٙفی ٘بقی اظ حضٛض ا٘بٖٚرٛز اتجبؿ ذبضری زض قٟطؾتبٖ ٚ ( 6

ثطذٛضزاضی اظ ٔٛلقیت رغطافیبیی ٔٙبؾت ٚ فجٛض ربزٜ ( 7

 تطا٘عیت اظ قٟطؾتبٖ

ٛی ثیٕبضاٖ ثؿتطی ٚ فٛتی زض ثیٕبضؾتبٖ ثب تٛرٝ ثٝ تغییط ٍتغییط اِ( 7

 اٍِٛی رٕقیتی ٚ ٔٛلقیت رغطافیبیی ثیٕبضؾتبٖ

ٚضقیت التهبزی ٔٙبؾت زضیبفت وٙٙسٌبٖ ذسٔت ٚ تٕبیُ آٟ٘ب ثٝ ( 8 اضائٝ ذسٔبت پبضاوّیٙیىی ثٝ ضٚظ ثٝ ٔطارقیٗ( 8

زضیبفت ذسٔت اظ ثرف ذهٛنی ثبتٛرٝ ثٝ ویفیت ٚ وٕیت اضائٝ 

 (ذسٔبت ثرف ذهٛنی

أىبٖ اضائٝ ذسٔبت ترههی ٚ فٛق ترههی ثٝ ثیٕبضاٖ ( 9

 افعاْ قسٜ اظ زیٍط ٔطاوع

ٚرٛز تٙٛؿ فطٍٞٙی زض ثیٗ افطاز ٔطارقٝ وٙٙسٜ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ٚ ( 9

 ثٛٔیتبحیطٌصاضی ثط ٔطارقیٗ 

ٚرٛز ٔطاوع آٔٛظـ فبِی زض قٟطؾتبٖ ٚ پصیطـ ( 10

 زا٘كزٛی غیط ثٛٔی  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ارتقبء کیفیت ارائه خذمبت :کلی هذف

 :اختصبصی اهذاف

  ثیٕبض ایٕٙی ٚ ذغط ٔسیطیت ظٔیٙٝ زض الظْ تقٟسات ٚ اٞساف اضتمبء( 1

 (Reactive) ٚاوٙكی ٚ( Proactive) پیكٍیطا٘ٝ ضٚیىطز ثب ذغط ٔسیطیت ٘ؾبْ ایزبز( 2

  ذغط ٚ ذغب ٔسیطیت ٔؿیط زض وبضوٙبٖ ضٞجطی ٚ حٕبیت(  3

  ذغب زٞی ٌعاضـ تطٚیذ(  4

  ذغبٞب اظ قسٜ آٔٛذتٝ ٞبی زضؼ ٌصاضی   اقتطان ثٝ ٚ یبزٌیطی( 5

  ذغبٞب اظ قسٜ آٔٛذتٝ ٞبی زضؼ ٕ٘ٛزٖ ارطایی ٚ وطزٖ ٟ٘بزیٙٝ( 6

 

 

 



 

 بزنبمه عملیبتی اتبق عمل

 

 

 

  

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 86ارطای : هذف اختصبصی  

S اضائٝ ٔطالجت ٞبی رطاحی ٚ ثیٟٛقی ایٕٗ: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا فعبلیتنبم 
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تسٚیٗ چه ِیؿت ٚ ضإٞٙبی رطاحی 

 ایٕٗ زض اتبق فُٕ

ٔطیٓ ٔكبید 

ٔؿئَٛ اتبق )

 (فُٕ

     ٔؿتٙس  31/3/1398 1/3/1398

آٔٛظـ وبضوٙبٖ رطاحی ٚ  ثیٟٛقی 

 زض ذهٛل چه ِیؿت تسٚیٗ قسٜ

ٔكبید  ٔطیٓ

ٔؿئَٛ اتبق )

 (فُٕ

     ٔهبحجٝ  31/6/1398 1/4/1398

٘ؾبضت ثط فّٕىطز وبضوٙبٖ رطاحی ٚ 

ثیٟٛقی ثط اؾبؼ چه ِیؿت تسٚیٗ 

 قسٜ

ٔطیٓ ٔكبید 

ٔؿئَٛ اتبق )

 (فُٕ

1/4/1398 29/12/1398  
ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙس
    



 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 86ارطای : هذف اختصبصی  

S پیكٍیطی اظ ففٛ٘ت ٞبی پؽ اظ رطاحی ٚ اضتمبی ایٕٙی ثیٕبضاٖ زض اتبق فُٕ: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

زؾتٛضاِقُٕ پیكٍیطی اظ تسٚیٗ 

 ففٛ٘ت

ِیال ذضطی 

ؾٛپطٚایعض )

 (آٔٛظقی

     ٔؿتٙس  31/3/1398 1/3/1398

آٔٛظـ وبضوٙبٖ رطاحی ٚ  ثیٟٛقی 

 زض ذهٛل زؾتٛضاِقُٕ تسٚیٗ قسٜ

ِیال ذضطی 

ؾٛپطٚایعض )

 (آٔٛظقی

     ٔهبحجٝ  31/6/1398 1/4/1398

٘ؾبضت ثط فّٕىطز وبضوٙبٖ رطاحی ٚ 

 زؾتٛضاِقُٕثیٟٛقی ثط اؾبؼ 

ٔطیٓ ٔكبید 

ٔؿئَٛ اتبق )

 (فُٕ

1/4/1398 29/12/1398  
ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙس
    



 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 86ارطای : هذف اختصبصی  

S فُٕ ثب اِٛیت ٞبی ٔقیٗ ٚ اظ پیف ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜٔسیطیت پصیطـ ثیٕبضاٖ زض اتبق : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

 تسٚیٗ زؾتٛضاِقُٕ 

ٔطیٓ ٔكبید 

ٔؿئَٛ اتبق )

 (فُٕ
     ٔؿتٙس  31/3/1398 1/3/1398

آٔٛظـ وبضوٙبٖ رطاحی ٚ  ثیٟٛقی 

 زؾتٛضاِقُٕ تسٚیٗ قسٜ زض ذهٛل

ٔطیٓ ٔكبید 

ٔؿئَٛ اتبق )

 (فُٕ

     ٔهبحجٝ  31/6/1398 1/4/1398

٘ؾبضت ثط فّٕىطز وبضوٙبٖ رطاحی ٚ 

 ثیٟٛقی ثط اؾبؼ زؾتٛضاِقُٕ

ٔطیٓ ٔكبید 

ٔؿئَٛ اتبق )

 (فُٕ

1/4/1398 29/12/1398  
ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙس
    



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 86ارطای : هذف اختصبصی  

S اعٕیٙبٖ اظ آٔبزٌی ؾطٚیؽ ٞبی رطاحی ٚ ثیٟٛقی: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت ضبخص دستیببی

وٙتطَ ٚضقیت تزٟیعات اظ تسٚیٗ چه ِیؿت 

 ٘ؾط آٔبزٜ ثىبض ثٛزٖ
ٔؿئَٛ )ٔطیٓ ٔكبید 

 (اتبق فُٕ
     ٔؿتٙس  31/3/1398 1/3/1398

 تسٚیٗ چه ِیؿت ٚضقیت زاضٚ ّٔعٚٔبت
ٔؿئَٛ )ٔطیٓ ٔكبید 

 (اتبق فُٕ
     ٔؿتٙس  31/3/1398 1/3/1398

آٔٛظـ وبضوٙبٖ رطاحی ٚ  ثیٟٛقی زض 

 ذهٛل چه ِیؿت ٞبی تسٚیٗ قسٜ

 

ٔؿئَٛ )ٔطیٓ ٔكبید 

 (اتبق فُٕ
     ٔهبحجٝ  31/6/1398 1/4/1398

٘ؾبضت ثط فّٕىطز وبضوٙبٖ رطاحی ٚ ثیٟٛقی 

 ثط اؾبؼ چه ِیؿت ٞبی تسٚیٗ قسٜ

ٔؿئَٛ )ٔطیٓ ٔكبید 

 (اتبق فُٕ
     ٔهبحجٝ ٚ ٔؿتٙس  29/12/1398 1/4/1398



 

 بزنبمه عملیبتی واحذ آسمبیطگبه

 

 

 

 

 

 

G اضائٝ ذسٔبتاضتمبء ویفیت :  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  : هذف اختصبصی   

S پیكٍیطی اظ ذغبٞبی لجُ اظ ا٘زبْ آظٔبیف:       استزاتضی                                      

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

تذٚیٗ فٟزعت تٕبٔی آسٔبیؼ ٞبی لبثُ ارائٝ 

در آسٔبیؾٍبٜ ثٝ تفىیه آسٔبیؼ ٞبی فؼبَ ٚ 

 آسٔبیؼ ٞبی ارخبػی ثٝ عبیز آسٔبیؾٍبٜ ٞب

عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
    √ مستند  1/3/98 1/3/98

 ٘ظبرت ثز ػّٕىزد آسٔبیؾٍبٜ ثز اعبط فٟزعت

 تذٚیٗ ؽذٜ
عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
     ٔقبحجٝ  29/12/98 1/3/98



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس  اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای : هذف اختصبصی   

S زضٔبٖ ٞبی ٔتقبلتاضتمبی ایٕٙی ثیٕبضاٖ زض ٔطاحُ تكریم : استزاتضی ٚ 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

تؼییٗ ٔالن ٞبی ٔؼیٗ ثزای ا٘تخبة ىزف 

 لزارداد ثزای آسٔبیؼ ٞبی ارخبػی

 

عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
     مستند  7/3/98 5/3/98

آسٔبیؾٍبٜ ارخبع ثز اعبط ٔالن ػمذ لزاداد ثب 

 ٞبی تؼییٗ ؽذٜ

دوتز ٔحٕذ خٛاد 

عزپزعت )ىبٞزی 

 (ثیٕبرعتبٖ 

     ٔغتٙذ  8/3/98 8/3/98

پیؼ ثیٙی ارسیبثی فالحیت دٚرٜ ای آسٔبیؾٍبٜ 

 ارخبع در ٔفبد لزارداد

 

عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
     ٔغتٙذ  5/3/98 5/3/98

عیٕب ػزة سادٜ  لزارداد٘ظبرت ثز رػبیت ٔفبد 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
     ٔقبحجٝ  8/3/99 8/3/98



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس  اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :هذف اختصبصی    

S اضتمبی ایٕٙی ثیٕبضاٖ: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

تؼییٗ دأٙٝ یب ٔمبدیز ثحزا٘ی آسٔبیؼ ٞب ثب 

 ٔؾبروت پشؽىبٖ ٔتخقـ

ٔغئَٛ )عیٕب ػزة سادٜ 

دوتز ٚیغی ( / آسٔبیؾٍبٜ

ٔتخقـ ثیٕبری )سادٜ 

 (ٞبی ػفٛ٘ی

     مستند  19/7/98 10/7/98

تذٚیٗ ؽذٜ در ٔؼزك دیذ لزار دادٖ فٟزعت 

 وبروٙبٖ آسٔبیؾٍبٜ
عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
20/7/98 

 

20/7/98 

 
     ٔؾبٞذٜ 

ٌشارػ آ٘ی ٘تبیح ثحزا٘ی ثیٕبراٖ ثٝ ثخؼ 

 ثغتزی ثیٕبر
عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
1/1/98 

29/12/98 

 
     ٔقبحجٝ 

 وٙتزَ ٔدذ

اميزاری ٘تیدٝ ی د ٘تبیح ثحزا٘ی پظ اس اػالْ 

 اِٚیٝ

عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
     ٔقبحجٝ  29/12/97 1/10/97



 

 بزنبمه عملیبتی واحذ انتقبل خون

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  87ارطای : هذف اختصبصی  

S اضتمبی ایٕٙی ثیٕبضاٖ اظ عطیك وبٞف فٛاضو تعضیك ذٖٛ ٘بقی اظ حُٕ ٚ ٘مُ ٘بٔٙبؾت ٚ فسْ ضفبیت ظ٘زیطٜ ی ؾطٔب: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

٘ظبرت ثز حُٕ ٚ ٘مُ فزآٚردٜ ٞبی خٛ٘ی 

 آٔٛسػ دیذٜ دارای وبرتتٛعو افزاد 
عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
   √ √ مصاحبه  29/12/98 1/1/98

٘ظبرت ثز ٔؼتجز ثٛدٖ وبرت یب ٌٛاٞی فبدر 

ؽذٜ اس عبسٔبٖ ا٘تمبَ خٖٛ ثزای فزد ٔغئَٛ 

 حُٕ ٚ ٘مُ

عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
   √ √ مصاحبه  2/2/98 2/2/98



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس  اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  87ارطای  : هذف اختصبصی   

S پیكٍیطی اظ ثطٚظ فٛاضو ثب فسْ تعضیك فطآٚضزٜ ٞبی ٔكىُ زاض: استزاتضی  

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثزرعی ٚمؼیت ظبٞزی ویغٝ ٞبی خٖٛ ٚ 

فزآٚردٜ پیؼ اس ارعبَ ثٝ ثخؼ ٞبی ٔقزف 

ٚخٛد ٘ؾت، ِٕٞٛیش، ِختٝ، حجبة : وٙٙذٜ اس ٘ظز 

 ٌبس ٚ ٔخذٚػ ٘جٛدٖ ثزچغت رٚی ویغٝ

عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
   √ √ مصاحبه  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

  

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  87ارطای  : هذف اختصبصی   

S اضتمبی ایٕٙی ثیٕبضاٖ: استزاتضی  

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (فصلیپبیص )گشارش پیطزفت 

 ػٛارك ٌشارػ اعتب٘ذارد فزْ اس اعتفبدٜ

 تٕبٔی ثزای خٖٛ تشریك احتٕبِی ٘بخٛاعتٝ

 عبسٔبٖ تٛعو ؽذٜ تٟیٝ ٘بخٛاعتٝ ػٛارك

 خٖٛ ا٘تمبَ

عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
   √ √ مستند  29/12/98 1/1/98

٘ظبرت ثز تىٕیُ ثٛدٖ تٕبْ آیتٓ ٞبی فزْ 

 ٔذوٛر
عیٕب ػزة سادٜ 

 (آسٔبیؾٍبٜٔغئَٛ )
     ٔقبحجٝ  29/12/98 1/1/98

عبػت پظ  48ارعبَ فزْ ٔذوٛر حذاوثز ظزف 

اس ٚلٛع ػبرمٝ ثٝ دفتز ٕٞٛٚیضال٘ظ عبسٔبٖ 

  ا٘تمبَ خٖٛ

عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)
     ٔغتٙذ  29/12/98 1/1/98



 

 بزنبمه عملیبتی واحذ آموسش کبرکنبن 

G اضائٝ ذسٔبتاضتمبء ویفیت :  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 100ارطای  :هذف اختصبصی        

S اعٕیٙبٖ اظ ٟٔبضت ٚ تٛإ٘ٙسی پطؾتبضاٖ رسیساِٛضٚز لجُ اظ ثىبض ٌیطی ٚ افغبی ٔؿئِٛیت: استزاتضی   

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثبِیٙی ٚ نالحیت  هْبرتْبی ػوَهیتقییٗ حسالُ 

 حطفٝ ای

 پطؾتبضاٖ رسیساِٛضٚز

ِیال  -ِیّی احٕذی 

عٛپزٚایشر )خنزی 

ٔغئِٛیٗ ثخؼ ( / آٔٛسػ

 ٞب

    √ مستند  1/4/1398 1/1/1398

عطاحی چه ِیؿت اضظیبثی نالحیت ٟٔبضتٟبی فٕٛٔی 

 رسیساِٛضٚز پطؾتبضاٖ

ِیال خنزی  -ِیّی احٕذی

 (عٛپزٚایشر آٔٛسػ)
    √ مستند  1/4/1398 1/1/1398

ا٘زبْ اضظیبثی ٟٔبضتٟبی فٕٛٔی ثبِیٙی وبضوٙبٖ 

 رسیساِٛضٚز

 

ِیال خنزی  -ِیّی احٕذی

  29/12/1398 1/1/1398 (عٛپزٚایشر آٔٛسػ)
ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
√    

ِیال خنزی  -ِیّی احٕذی وبضوٙبٖ رسیساِٛضٚز هْبرتْبی ارتجبعیتقییٗ حسالُ 

 (عٛپزٚایشر آٔٛسػ)
    √ ٔغتٙذ  1/4/1398 1/1/1398

عطاحی چه ِیؿت اضظیبثی نالحیت ٚ ٟٔبضتٟبی 

 اضتجبعی وبضوٙبٖ رسیساِٛضٚز

ِیال خنزی  -ِیّی احٕذی

 (عٛپزٚایشر آٔٛسػ)
    √ ٔغتٙذ  1/4/1398 1/1/1398

 سیساِٛضٚزرا٘زبْ اضظیبثی ٟٔبضتٟبی  اضتجبعی وبضوٙبٖ 

 

ِیّی ِیال خنزی 

 (عٛپزٚایشر آٔٛسػ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
√    



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 100ارطای  :هذف اختصبصی          

S اعٕیٙبٖ اظ ٟٔبضت ٚ تٛإ٘ٙسی پطؾتبضاٖ رسیساِٛضٚز لجُ اظ ثىبض ٌیطی ٚ افغبی ٔؿئِٛیت: استزاتضی   

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تقییٗ ٔقیبضٞبی اضظیبثی ٟٔبضتٟبی ترههی 

 اٍرصاًسپطؾتبضاٖ رسیساِٛضٚز زض ثرف 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ
     مستند  1/4/1398 1/1/1398

عطاحی چه ِیؿت اضظیبثی نالحیت ٟٚٔبضت 

ٞبی ترههی پطؾتبضاٖ رسیساِٛضٚز ثرف 

 اٚضغا٘ؽ

 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

     ٔغتٙذ  1/4/1398 1/1/1398 (آٔٛسػ

ا٘زبْ اضظیبثی ٟٔبضتٟبی ترههی پطؾتبضاٖ 

 رسیساِٛضٚز ثرف اٚضغا٘ؽ

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ

1/1/1398 29/12/1398  
ٔغتٙذ ٚ 

     ٔقبحجٝ

ٔغئَٛ )عبرٜ أیزی  تىٕیُ فطْ ٔطثٛعٝ 

 (اٚرصا٘ظ
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 100ارطای  :هذف اختصبصی          

S اعٕیٙبٖ اظ ٟٔبضت ٚ تٛإ٘ٙسی پطؾتبضاٖ رسیساِٛضٚز لجُ اظ ثىبض ٌیطی ٚ افغبی ٔؿئِٛیت :استزاتضی    

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع اجزامسئول  نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تقییٗ ٔقیبضٞبی اضظیبثی ٟٔبضتٟبی 

ترههی پطؾتبضاٖ رسیساِٛضٚز 

 BICUزضثرف 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ
     مستند  1/4/1398 1/1/1398

عطاحی چه ِیؿت اضظیبثی نالحیت 

ٟٚٔبضت ٞبی ترههی پطؾتبضاٖ 

 BICUرسیساِٛضٚز زضثرف 

 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

     ٔغتٙذ  1/4/1398 1/1/1398 (آٔٛسػ

ا٘زبْ اضظیبثی ٟٔبضتٟبی ترههی 

 BICUپطؾتبضاٖ رسیساِٛضٚز زضثرف 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ

1/1/1398 29/12/1398  
ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    

تىٕیُ فطْ ٔطثٛعٝ تٛؾظ ؾط پطؾتبض 

 BICUثرف زضثرف 

عدبد غالٔی 

 (BICUٔغئَٛ )
     ٔغتٙذ  29/12/1397 1/1/1397



 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 ؾبَ زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی 100ارطای  :هذف اختصبصی          

S اعٕیٙبٖ اظ ٟٔبضت ٚ تٛإ٘ٙسی پطؾتبضاٖ رسیساِٛضٚز لجُ اظ ثىبض ٌیطی ٚ افغبی ٔؿئِٛیت :استزاتضی     

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ا٘زبْ فطایٙس ٘یبظ ؾٙزی ٚقٙبؾبیی 

ؾبِیب٘ٝ وبضوٙبٖ  ٘یبظٞبی آٔٛظقی

 پطؾتبضی

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ
     مستند  29/12/1398 1/1/1398

اِٚٛیت ثٙسی ٘یبظٞبی آٔٛظقی ؾبِیب٘ٝ 

وبضوٙبٖ، ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی ٔطالجتی 

 ثیٕبضاٖ

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی تسٚیٗ ارطای 

 قسٜ

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ

1/1/1398 29/12/1398  
ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضتمب فّٕی ٚ ٟٔبضت ترههی وبضوٙبٖ پطؾتبضی                                                                                      :هذف اختصبصی                 

S تٟیٝ وتبة :استزاتضی   

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (فصلیپبیص )گشارش پیطزفت

تٟیٝ ِیؿت وتت ضطٚضی ثطای ٞط 

 ثرف

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ
     مستند  29/12/1398 1/1/1398

اضائٝ ی فٟطؾت تسٚیٗ قسٜ ثٝ ضیبؾت 

 رٟت تبییس

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ

 

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

ػّی ٔٛالیی  ذطیس وتبة

ِیّی ( / وبرپزداس)

ِیال خنزی   -احٕذی

 (عٛپزٚایشر آٔٛسػ)

     ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 1/1/1398

ِیال  -ِیّی احٕذی تحٛیُ وتت ثٝ ثركٟب

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ

     ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضتمب فّٕی ٚ ٟٔبضت ترههی وبضوٙبٖ پطؾتبضی                                                                                      :هذف اختصبصی                  

S ٚاحسٞبی عطاحی ٚ ثطٌعاضی زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی ضٕٗ ذسٔت ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی فّٕیبت :استزاتضی     

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ثطاؾبؼ  آٔٛظـ ٞبی ٔكی ذظ تقییٗ

 ثبِیٙی حبوٕیت

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ
     مستند  29/12/1398 1/1/1398

ِیال  -ِیّی احٕذی وبضوٙبٖ فطزی ٘یبظؾٙزی تىٕیُ

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ
     مستند  29/12/1398 1/1/1398

ِیال  -ِیّی احٕذی ٞب ط٘بٔٝ ضیعی ثطٌعاضی زٚضٜث

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ
1/1/1398 29/12/1398  

 
 مستند

    

ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ تىٕیُ فطْ قٕبضٜ چٟبض 

 آٖ ٚ اضؾبَ

ِیال  -ِیّی احٕذی 

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ
1/1/1398 29/12/1398  

 
 مستند

    



 

 

 

 

 

 

 

ٔزٛظٞبی  صٍیطی رٟت تبییس ٚ اذپی

 زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ
1/1/1398 29/12/1398  

مصاحبه و 
 مستند

    

تىٕیُ ٚ ٘ؾبضت ثط فطْ ٞبی حضٛض ٚ 

غیبة زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی ٚ اضؾبَ 

ٌعاضقبت تبییس قسٜ ثٝ ٚاحس آٔٛظـ 

ضٕٗ ذسٔت زا٘كٍبٜ رٟت نسٚض 

 ٌٛاٞی

ِیال  -احٕذیِیّی 

عٛپزٚایشر )خنزی 

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398 (آٔٛسػ

نسٚض ٌٛاٞی آٔٛظقی رٟت ٔسضؾیٗ 

 زٚضٜ ٞب

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

ٛإ٘ٙس ؾبظی وبضوٙبٖ ثط اؾبؼ ت

ؾیؿتٓ ثب  زضز چبِف ٞبی ٔٛرٛ

 تقییٗ اِٚٛیت ٞب

ِیال  -احٕذیِیّی 

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسػ

1/1/1398 29/12/1398  
ٔقبحجٝ ٚ 

     ٔغتٙذ



 

 BICUبزنبمه عملیبتی واحذ 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 18درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبر ثخطی در ثیوبرستبى تب اًتْبی سبل911اجزای  :  هذف اختصبصی 

S تسْیالت ٍ اهکبًبت تطخیصی ٍ درهبًی ثزای ثیوبراى ثستزی در ثخص ّبی ٍیضُتبهیي : استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

 ضاٜ ا٘ساظی ؾیؿتٓ ظً٘ احضبض پطؾتبض
ؾزبز 

ٔؿئَٛ )غالٔی

 (ثرف

     ٔكبٞسٜ  29/12/98 1/1/98

 

ٚ٘تیالتٛر پزتبثُ خٟت ا٘تمبَ ثٝ اتبق پب٘غٕبٖ ٚ 

ا٘دبْ خذٔبت تؾخیقی درٔب٘ی ثیٕبراٖ ٘یبس ثٝ 

 تٟٛیٝ ٔىب٘یىی در خبرج اس ثخؼ

 

عدبد 

ٔغئَٛ )غالٔی

ٔحجٛثٝ (/ ثخؼ

) حجیت سادٜ

وبرؽٙبط تدٟیشات 

 (پشؽىی

    √ ٔؾبٞذٜ  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O افشایص سغح ػلوی:هذف اختصبصی  

S ثْجَد ػولکزد ػلوی پزسٌل جْت استفبدُ در ثبلیي: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثهٛضت ( وٙفطا٘ؽ)ا٘زبْ وبضٞبی آٔٛظقی

 ٔساْٚ ٕٞطاٜ ثب فیسثه

ؾزبز 

ٔؿئَٛ )غالٔی

ِیّی (ثرف

ؾٛپطٚایعض )احٕسی

 (آٔٛظـ

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

تٟیٝ پٕفّت ٞبی آٔٛسؽی ٔٛرد ٘یبس خٟت 

 اعتفبدٜ پزعُٙ ٚ ثیٕبراٖ 

ؾزبز 

ٔؿئَٛ )غالٔی

ِیّی (ثرف

عٛپزٚایشر )احٕذی

 (آٔٛسػ

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O رضبیتوٌذی ثیوبراى اس ارایِ خذهبت ٍ ارتقب سغح ایوٌی :هذف اختصبصی 

S تبهیي تجْیشات هَرد ًیبس جْت ثیوبراى ثستزی: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ٔزٟع وطزٖ تٕبْ یٛ٘یتٟب ثٝ ترت ٔرهٛل 

 ؾی یٛآی 

ؾزبز 

ٔؿئَٛ )غالٔی

 ثرف

     ٔكبٞسٜ  29/12/98 1/1/98

 ٘قت آٚیش عزْ ریّی در عمف
ؾزبز 

ٔؿئَٛ )غالٔی

 ثرف

   √  ٔكبٞسٜ  29/12/98 1/1/98

 

 راٜ ا٘ذاسی عیغتٓ تٟٛیٝ ای ٔٙبعت در ثخؼ

 

خب٘ٓ حجیت 

تدٟیشات )سادٜ

دوتز (پشؽىی

 (ریبعت)ىبٞزی

     ٔؾبٞذٜ  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O ارتقبء سغح ایوٌی در ٌّگبم ارائِ خذهبت درهبًی:هذف اختصبصی 

S ارائِ خذهبت هغلَة ٍ ثذٍى ٍقفِ: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

فسْ اؾتفبزٜ اظ  ٘ؾبضت ٔؿتٕط ٚ زلیك ثط

 ٌٛقی ٕٞطاٜ زض آی ؾی یٛ

ؾزبز 

ٔؿئَٛ )غالٔی

ؾٛپطٚایعضا(/ثرف

 ٖ ثبِیٙی

     ٔكبٞسٜ  29/12/98 1/1/98



 

 بزنبمه عملیبتی بخص حبد

 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ تسٚیٗ ضاٞىبضٞبی ٔسیطیتی زض ضاؾتبی اؾتمطاض ثط٘بٔٝ افتجبضثركی  :هذف اختصبصی   

S تٟیٝ ثط٘بٔٝ فّٕیبتی زض ضاؾتبی اؾتمطاض ثط٘بٔٝ ایٕٙی ثیٕبض ٚ ٔسیطیت ذغط: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تسٚیٗ ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ؾبال٘ٝ ثرف  

اؾتمطاض ثط٘بٔٝ ایٕٙی ثیٕبض زض ضاؾتبی 

 ٚ ٔسیطیت ذغط

ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     مستند  1/2/1398 1/1/1398

اثالك ثط٘بٔٝ فّٕیبتی تٟیٝ  قسٜ ثٝ 

 ٕٞٝ ی پطؾُٙ ثرف
ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     ٔقبحجٝ  1/2/1398 1/1/1398



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ٔسیطیت ذغط ٚ حفؼ ٚ اضتمبی ایٕٙی ثیٕبض : هذف اختصبصی   

S تبٔیٗ تزٟیعات ایٕٗ پعقىی ٚ غیط پعقىی :استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تٟیٝ ِیؿت تزٟیعات ٘یبظٔٙس تقٕیط 

ٔٙقٛر سارػی  ثرف

 (ثخؼ حبدٔغئَٛ )
     مستند  29/12/1398 1/1/1398

تحٛیُ ِیؿت ثٝ ٔسیط پطؾتبضی رٟت 

 اعالؿ ٚ الساْ
ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     مستند  29/12/1398 1/1/1398

افالْ ٘یبظٞب ٚ وٕجٛزٞبی ثرف اظ 

رّٕٝ زؾتٍبٜ تؿت ٌبظٞبی ذٛ٘ی، 

ٔب٘یتٛض پطتبثُ، ٚ٘تیالتٛض پطتبثُ، 

ثطا٘ىبضز ٔرهٛل ربثزبئی ثیٕبض 

ایٙتٛثٝ ٔتهُ ثٝ زؾتٍبٜ ٚ٘تیالتٛض ٚ 

اوؿیػٖ، ؾت تطاویبؾتٛٔی، تطاِی 

اٚضغا٘ؽ پكتیجبٖ ٚ ِِٛٝ ذطعٛٔی، 

اققٝ ثطای اتبق ثیٕبض ٚ اتبق پب٘ؿٕبٖ 

ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     مستند  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بی ثرف،  ؾبوكٗ، ٚ٘تیالتٛض حبثت، ٞ

تطاِی اٚغا٘ؽ، تٟیٝ ٔب٘یتٛض پطتبثُ، 

 اتٛؾىٛح رسیس

وٕس وٙبض -ثیٕبض -ترت -زضذٛاؾت 

ترت  -وِٛط-ٔیع غصا ذٛضی -ترت 

-ٔجُ تبقٛ رٟت ٕٞطاٞبٖ ثیٕبض  

زضذٛاؾت  -حكطٜ وف ثطلی

ترت  –تّٛیعیٖٛ رٟت اتبق ثیٕبضاٖ 

 وٕس ٚ لفؿٝ رٟت اتبق ایعِٚٝ –

ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     مستند  29/12/1398 1/1/1398

ٔٙقٛر سارػی  ثرفپیٍطی ٘تبیذ زضذٛاؾتٟبی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     مصاحبه  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ٔسیطیت ذغط ٚ حفؼ ٚ اضتمبی ایٕٙی ثیٕبض :هذف اختصبصی    

S قٙبؾبیی ذغطات :استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تٟیٝ ٚ ثٝ ضٚظؾب٘ی  فطْ وبغصی رسیس ذغبی 

 پعقىی زض ثرف

وبضقٙبؼ )ٔطیٓ ثٗ رالَ 

ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ  ایٕٙی 

ٔٙقٛر سارػی  ( /  ثیٕبض

 (ٔؿئَٛ ثرف حبز)

     مستند  29/12/1398 1/1/1398

اثالك ٚ آٔٛظـ ذظ ٔكی ثٝ پطؾُٙ ثرف رٟت 

آ٘بٖ ثب ذظ ٔكی حجت ذغبی اعالؿ ٚ آقٙبیی 

 پعقىی

وبضقٙبؼ )ضٚیب احٕسی 

ٔطیٓ ثٗ ( /   ثٟجٛز ویفیت

وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ )رالَ 

 (وٙٙسٜ  ایٕٙی ثیٕبض

 

     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398

رٕـ آٚضی ٌعاضـ ذغبٞبی پعقىی ثٝ نٛضت 

، نٙسٚق، زفتط morning Reportٔبٞیب٘ٝ اظ 

 walkضؾیسٌی ثٝ قىبیبت ٚ وٕیتٝ ٔطي ٚ ٔیط 

roundٌُٙعاضـ قفبٞی پطؾ ، 

وبضقٙبؼ )ضٚیب احٕسی 

ٔطیٓ ثٗ ( /   ثٟجٛز ویفیت

وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ )رالَ 

 (وٙٙسٜ  ایٕٙی ثیٕبض

1/1/1398 29/12/1398  
ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    

رٕـ آٚضی یبزآٚضی ِیؿت ذغطات ٔحتُٕ ثرف 

 ضئیؽ ٚ ؾطپطؾتبض ثرفثب تأییس 

 

  29/12/1398 1/1/1398 ضاثغیٗ ذغط
ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ٔسیطیت ذغط ٚ حفؼ ٚ اضتمبی ایٕٙی ثیٕبض :هذف اختصبصی    

S وٙتطَ ذغطات :استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ٌعاضـ ذغطات احتٕبِی ٔٛرٛز زض ثرف ثٝ زفتط 

 پطؾتبضی
     مستند  29/12/1398 1/1/1398 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)ٔٙقٛر سارػی 

تسٚیٗ ثط٘بٔٝ ظٔب٘جٙسی قسٜ السأبت انالحی 

 پیكٍیطا٘ٝ زض ظٔیٙٝ وٙتطَ ذغطات قٙبؾبیی قسٜ
  29/12/1398 1/1/1398 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)ٔٙقٛر سارػی 

 
     مستند

ا٘زبْ السأبت پیكٍیطا٘ٝ زض action  plan پبیف 

 ظٔیٙٝ وٙتطَ ذغطات قٙبؾبیی قسٜ
  29/12/1398 1/1/1398 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)ٔٙقٛر سارػی 

 
     مستند

ثٝ ٔؿئِٛیٗ   RCAثطٌعاضی رّؿٝ ٚ اضائٝ ٌعاضـ

 ثیٕبضؾتبٖ
  RCA 1/1/1398 29/12/1398تیٓ 

 
     مستند

ا٘زبْ اٍِٛثطزاضی اظ تزطثیبت ٔٛفك ؾبیطٔطاوعٚ 

 زا٘كٍبٟٞب

( /   وبضقٙبؼ ثٟجٛز ویفیت)ضٚیب احٕسی 

وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ )ٔطیٓ ثٗ رالَ 

 (وٙٙسٜ  ایٕٙی ثیٕبض
1/1/1398 29/12/1398  

 
     مستند

 ثٝ اقتطان ٌصاضی آٔٛذتٝ ٞب

 (تٟیٝ ِیؿت ذغطات حبزث قسٜ)

( /   ثٟجٛز ویفیتوبضقٙبؼ )ضٚیب احٕسی 

وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ )ٔطیٓ ثٗ رالَ 

 (وٙٙسٜ  ایٕٙی ثیٕبض
     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ٔسیطیت ذغط ٚ حفؼ ٚ اضتمبی ایٕٙی ثیٕبض :هذف اختصبصی    

S حٕبیت ٚ ضٞجطی وبضوٙبٖ زض ٔؿیط ٔسیطیت ذغط :استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا فعبلیتنبم 
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

فطاٞٓ وطزٖ قطایظ حضٛض وبضوٙبٖ 

 ٞبی آٔٛظقی ثیٕبضؾتبٖزض ثط٘بٔٝ

ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     مصاحبه  29/12/1398 1/1/1398

ایزبز ؾیؿتٓ ٘ؾطؾٙزی اظ وبضوٙبٖ 

 ثیٕبض زض ذهٛل ایٕٙی

ٔطیٓ ثٗ رالَ 

وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ )

( وٙٙسٜ  ایٕٙی ثیٕبض

ِیال  -ِیّی احٕسی/ 

ؾٛپطٚایعض )ذضطی 

 (آٔٛظقی

     ٔؾبٞذٜ   29/12/1398 1/1/1398

زض ذٛاؾت تكٛیمی رٟت زضد زض 

پطٚ٘سٜ پطؾّٙی وبضوٙب٘ی وٝ فقبال٘ٝ زض 

ٔب٘ٙس )ٔسیطیت ذغط ٘مف زاقتٝ ا٘س 

اضائٝ ٘ؾطات ٚ پیكٟٙبزات زض ٔؿیط 

ایٕٙی ثیٕبض،قٙبؾبئی ٚ تٟیٝ ِیؿت 

ذغطات ٔٛرٛز زض ثرف،ٔكبضوت زض 

ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌعاضـ زٞی ففٛ٘ت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی، 

ٔكبضوت ثب وٕیتٝ ٞبی ٔطي ٚ ٔیط ٚ 

 ...(٘ت  ثیٕبضؾتب٘ی ٚففٛ

اضائٝ ثبظذٛضز ثٝ وبضوٙبٖ زض ذهٛل 

 فّٕی وطزٖ ٘ؾطات ٚ پیكٟٙبزات آ٘بٖ

ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398

 walk roundقطوت زض ا٘زبْ 

تٛؾظ ٔسیطیت ثیٕبضؾتبٖ ثٝ ٔٙؾٛض 

تخجیت إٞیت ٔسیطیت ذغط ٚ ایٕٙی 

ثیٕبض عجك ثط٘بٔٝ تسٚیٗ قسٜ ظٔبٖ 

ثٙسی اظ عطف وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ 

 ایٕٙی ثیٕبض

نسضی ظاٞسی ضاز 

 /  (ٔتطٖٚ)
ٔطیٓ ثٗ رالَ 

وبضقٙبؼ ٕٞبًٞٙ )

 (وٙٙسٜ  ایٕٙی ثیٕبض

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ٔسیطیت ذغط ٚ حفؼ ٚ اضتمبی ایٕٙی ثیٕبض : هذف اختصبصی   

S تقبُٔ ثب ثیٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ ٚ ٔطزْ ٚ اؾتفبزٜ اظ ٘ؾطات آٟ٘ب زض ٔسیطیت ذغط :استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)پیطزفتگشارش 

زض ذهٛل ...( وبغصی،)٘ؾطؾٙزی 

قٙبؾبیی ذغطات ٔٛرٛز زض 

ثیٕبضؾتبٖ اظ زیسٌبٜ ثیٕبضاٖ، 

 ٕٞطاٞبٖ ٚ ٔطزْ

ٔؿئَٛ 

ضؾیسٌی ثٝ 

 قىبیبت

1/1/1398 29/12/1398  
مستند و 
 مصاحبه

    

تىٕیُ  فطْ ٞبی ٘ؾطؾٙزی زض 

ذهٛل ذغبٞبی پعقىی ضخ زازٜ اظ 

 ٚ ٔطزْ زیسٌبٜ ثیٕبضاٖ، ٕٞطاٞبٖ

ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

زضیبفت ٘ؾطات آ٘بٖ زض عَٛ ثؿتطی ٚ 

 ظٔبٖ تطذیم

ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398

اضائٝ ثبظذٛضز ثٝ ثیٕبضاٖ، ٕٞطاٞبٖ ٚ 

ٔطزْ زض ذهٛل ارطایی ٕ٘ٛزٖ 

 آ٘بٖ٘ؾطات ٚ پیكٟٙبزات 

ٔٙقٛر سارػی 

 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)
     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضتمبء ٚ ثٟجٛز فطآیٙس تقبُٔ ثب ثیٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ ٚ ربٔقٝ :هذف اختصبصی 

S پیبزٜ ؾبظی انالح ٘ؾبْ ضضبیت ؾٙزی ثیٕبضاٖ: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ٕٞىبضی ثب ضاثغیٗ ضضبیت ؾٙزی 

 زض ثرف

ٔؿئَٛ )ٔٙقٛر سارػی 

 ( / ثرف حبز

 ٔٙكی ثرف

     مصاحبه  29/12/1398 1/1/1398

زض ذٛاؾت  تكٛیك پطؾُٙ ثرف 

ثطاؾبؼ ٘تبیذ حبنّٝ اظ ضضبیت 

 ؾٙزی ثیٕبضاٖ

ٔؿئَٛ )ٔٙقٛر سارػی 

 (ثرف حبز
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

یبزٌیطی ٚ ثٝ اقتطان ٌصاضی 

زضؼ آٔٛذتٝ قسٜ اظ قىبیبت ثٝ 

نٛضت ذجط٘بٔٝ، پٕفّت، پٛؾتط ٚ 

ٔغطح قسٖ زض رّؿبت زضٖٚ 

 ثركی

فطز تقییٗ قسٜ ثب ٘ؾبضت 

ٔٙقٛر  /  زفتط ثٟجٛز ویفیت 

 (ٔؿئَٛ ثرف حبز)سارػی 

 

1/1/1398 29/12/1398  
ٔقبحجٝ ٚ 

 ٔغتٙذ
    



 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضتمبء ٚ ثٟجٛز فطآیٙس تقبُٔ ثب ثیٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ ٚ ربٔقٝ :هذف اختصبصی    

S فّٕیبتی ٕ٘ٛزٖ ٔٙكٛض حمٛق ثیٕبض :استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

 اضظیبثی اِٚیٝ ثیٕبض
ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

 (حبز

     مستند  29/12/1398 1/2/1398

تٛظیـ پٕفّت ٚ ضإٞٙبی ثیٕبض ثسٚ 

ٚضٚز زض ثیٗ ثیٕبضاٖ پصیطـ زازٜ 

 قسٜ

     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398 ٚاحس پصیطـ

 تحٛیُ پٕفّت  ٚ ضإٞٙبی ثیٕبض  پؽ

اظ تطذیم زض ثیٗ ثیٕبضاٖ پصیطـ 

 زازٜ قسٜ

ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

 (حبز

     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضتمبء ٚ ثٟجٛز فطآیٙس تقبُٔ ثب ثیٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ ٚ ربٔقٝ :هذف اختصبصی    

S قىبیبتانالح ٘ؾبْ ضؾیسٌی ثٝ  : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

اضربؿ ٚ ضإٞٙبئی ثیٕبضاٖ قبوی ثٝ 

 زفتط ضؾیسٌی ثٝ قىبیبت

ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

پطؾُٙ ( / حبز

 ثرف

     مصاحبه  29/12/1398 1/1/1398

اضائٝ پؽ پیٍیطی ٔٛضٛؿ قىبیبت ٚ 

ثٝ )ذٛضا٘س ٚ ٘تیزٝ آٖ ثٝ فطز قبوی 

ٚ ( نٛضت قفبٞی، وتجی ٚ یب پیبٔىی

 اذص ضضبیت ٚ فسْ ضضبیت فطز قبوی

ٔغئَٛ رعیذٌی ثٝ 

 ؽىبیبت
1/1/1398 29/12/1398  

ٔقبحجٝ ٚ 

 ٔغتٙذ
    



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضتمبء ٚ ثٟجٛز فطآیٙس تقبُٔ ثب ثیٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ ٚ ربٔقٝ :هذف اختصبصی    

S ارطای ٘ؾبْ ذٛـ آٔس ٌٛیی: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ّٔعْ وطزٖ پطؾُٙ ٘ؿجت ثٝ ٘هت 

 وبضت قٙبؾبئی فىؽ زاض

نسضی ظاٞسی ضاز 

 ( / ٔتطٖٚ)
ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

/  (حبز

عٛپزٚایشرٞبی 

 ثبِیٙی

     مصاحبه  29/12/1398 1/1/1398

اثالك ؾیبؾت ثیٕبضؾتبٖ رٟت ِعْٚ 

 ٔقطفی پعقىبٖ ٚ پطؾُٙ ثٝ ثیٕبضاٖ

ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

 (حبز
 

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

ثیٕبضاٖ ثؿتطی تحٛیُ پٕفّت آقٙبیی 

زض ذهٛل ٔمطضات ٚ ذسٔبت ثرف 

 ثٝ ثیٕبض

     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398 پزعتبراٖ ثخؼ



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضتمبء ٚ ثٟجٛز فطآیٙس تقبُٔ ثب ثیٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ ٚ ربٔقٝ :هذف اختصبصی    

S (حیٗ ثؿتطی ٚ پؽ اظ تطذیم)پیبزٜ ؾبظی ٘ؾبْ آٔٛظـ ثٝ ثیٕبض  :استزاتضی  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تسٚیٗ ذظ ٔكی ٚ ضٚـ ارطایی 

 آٔٛظـ ثٝ ثیٕبض

ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

فذری /  (حبز

( ٔتزٖٚ)ساٞذی راد 

ِیال  -احٕذیِیّی / 

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسؽی

     مستند  1/4/1398 1/1/1398

اثالك ذظ ٔكی ٚ ضٚـ ارطایی 

آٔٛظـ ثٝ ثیٕبض ثٝ تٕبٔی ثركٟبی 

 زضٔب٘ی ثهٛضت وتبثچٝ ذظ ٔكی ٞب

ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

فذری /  (حبز

 (ٔتزٖٚ)ساٞذی راد 

     مستند  1/4/1398 1/1/1398

 5زض ذهٛل ... تٟیٝ رعٜٚ، پٕفّت ٚ

ثیٕبضی قبیـ ٞط ثرف زض ذهٛل 

٘حٜٛ ٔطالجت اظ ذٛز، ٔهطف زاضٚ، 

فقبِیت فیعیىی، تغصیٝ، ٘حٜٛ ٔطارقبت 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

ٔٙقٛر   ( / آٔٛسؽی

ٔؿئَٛ )سارػی 

رٚیب / (ثرف حبز

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبرؽٙبط )احٕذی  ...ثقسی، پیف آٌٟی ٚ

 (ثٟجٛد ویفیت

تٛظیـ پٕفّت ٞبی آٔٛظقی ثیٗ 

ثیٕبضاٖ ٚ ٕٞطاٞبٖ اظ ثسٚ ثؿتطی، 

حیٗ زضٔبٖ، ظٔبٖ تطذیم ٚ پؽ اظ 

 آٖ

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

ٔٙقٛر  ( / آٔٛسؽی

ٔؿئَٛ )سارػی 

 (ثرف حبز

     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398

تطغیت ثیٕبضاٖ ثٝ ٔطارقبت ٔٙؾٓ 

 وٙتطَ  پؽ اظ تطذیم

ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

پزعُٙ /  (حبز

 ثخؼ

     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضتمبء ٚ ثٟجٛز ٘ؾبْ آٔٛظـ ٚ ٔسیطیت وبضوٙبٖ :هذف اختصبصی    

S اؾتمطاض  اضتمبء ثط٘بٔٝ تٛؾقٝ فطزی :استزاتضی (PDP )ٖوبضوٙب   

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی0گشارش پیطزفت

فطًٞٙ ؾبظی ٚ ثؿتط ؾبظی رٟت 

اؾتمطاض اضتمبی ثط٘بٔٝ تٛؾقٝ فطزی ثط 

اظ )رّت ٔكبضوت ٔسیطاٖ ٚ پطؾُٙ 

عطیك تٟیٝ پٕفّت، وتبثچٝ، ایٕیُ 

ٚ)... 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر ) خنزی

رٚیب ( / آٔٛسؽی

وبرؽٙبط )احٕذی 

 (ثٟجٛد ویفیت

     مستند  29/12/1398 1/1/1398

ثطای وبضوٙبٖ زض  PDPتىٕیُ فطْ 

ؾغٛح ٔرتّف ثط اؾبؼ زؾتٛض اِقُٕ 

 اضؾبِی اظ ٚظاضت ٔتجٛؿ

 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسؽی

     ٔغتٙذ  31/2/1398 1/1/1398

ثب  PDPٞبی آٚضی فطْتٛظیـ ٚ رٕـ 

 ٘ؾبضت ؾطپطؾت ٔبفٛق

ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

 (حبز

1/2/1398 31/2/1398  
ٔقبحجٝ ٚ 

 ٔغتٙذ
    

اضظیبثی زٚضٜ آٔٛظقی ثطٌعاضقسٜ اظ عطیك 

 pre test & post testآظٖٔٛ 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسؽی

     ٔغتٙذ  30/9/1398 1/2/1398



 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضتمبء ٚ ثٟجٛز ٘ؾبْ آٔٛظـ ٚ ٔسیطیت وبضوٙبٖ :هذف اختصبصی    

S اضتمبء ٘ؾبْ ضضبیت ؾٙزی وبضوٙبٖ/ اؾتمطاض : استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

  -ویفیت  ٕٞىبضی ثب ٚاحس ثٟجٛز

ثٛٔی ؾبظی ثؿتط ضضبیت ؾٙزی 

وبضوٙبٖ اضؾبِی اظ ثٟجٛز ویفیت  

 زا٘كٍبٜ

ٔٙقٛر سارػی 

ٔؿئَٛ ثرف )

 (حبز

     مصاحبه  31/2/1398 1/2/1398

ا٘تربة قرم ٔكرم ٚ ّٔعٚٔبت 

رٟت ارطای ضضبیت ...( زفتط ٚ)

 ؾٙزی  وبضوٙبٖ

رٚیب احٕذی 

وبرؽٙبط ثٟجٛد )

أیز سارع ( / ویفیت

 (داخّیٔذیز )

     مصاحبه   31/2/1398 1/2/1398

تحٛیُ فطْ ٞبی تىٕیُ قسٜ  ضضبیت 

ؾٙزی ثٝ ٔؿئَٛ ا٘زبْ ضضبیت 

 ؾٙزی زض ثیٕبضؾتبٖ

  29/12/1398 1/1/1398 پزعُٙ ثخؼ
مصاحبه و 

 مستند
    

اضائٝ ٌعاضـ ٘تبیذ ضضبیت ؾٙزی 

وبضوٙبٖ زض وٕیتٝ ثٟجٛز ویفیت ٚ 

پیكٟٙبز ٚ اِٚٛیت ثٙسی السأبت 

 انالحی

     مستند  29/12/1398 1/1/1398 فزد تؼییٗ ؽذٜ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا٘زبْ السأبت انالحی

رٚیب احٕذی 

وبرؽٙبط ثٟجٛد )

أیز سارع ( / ویفیت

 (ٔذیز داخّی)

1/5/1398 29/12/1398  
ٔغتٙذ ٚ 

     ٔقبحجٝ

 پبیف ضضبیت ؾٙزی ا٘زبْ قسٜ
ٔذیز )أیز سارع 

فذری ( / داخّی

 (ٔتزٖٚ)ساٞذی راد 

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/12/1398

تٟیٝ ٌعاضـ ضضبیت ؾٙزی ثیٕبضاٖ ٚ 

السأبت انالحی ا٘زبْ قسٜ ثٝ ضئیؽ 

 ثیٕبضؾتبٖ ٚ زفتط ثٟجٛز ویفیت

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/12/1398 فزد تؼییٗ ؽذٜ



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ٔسیطیت وبضوٙبٖ اضتمبء ٚ ثٟجٛز ٘ؾبْ آٔٛظـ :هذف اختصبصی ٚ 

S تسٚیٗ ٚ پیبزٜ ؾبظی ٘ؾبْ تٛریٝ ٘یطٚٞبی رسیساِٛضٚز : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

اِٛضٚز ثط  اضظیبثی ٘یطٚٞبی  رسیس

 اؾبؼ چه ِیؿت تسٚیٗ قسٜ

ٔٙقٛر سارػی 
( / حبدٔغئَٛ ثخؼ )

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسؽی

     مستند  29/12/1398 1/1/1398

ثطضؾی ٚ تحّیُ ٘تبیذ اضظیبثی ٘یطٚٞبی 

 رسیساِٛضٚز

ٔٙقٛر سارػی 
( / ٔغئَٛ ثخؼ حبد)

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسؽی

     مستند  29/12/1398 1/1/1398

افطاز  پبؾرٍٛئی ٚ ذٛـ أس ٌٛئی ثٝ

 رسیساِٛضٚز

ٔٙقٛر سارػی 
( / ٔغئَٛ ثخؼ حبد)

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسؽی

     مصاحبه  29/12/1398 1/1/1398

ٔقطفی وبضٔٙس رسیساِٛضٚز ثٝ 

 ٕٞىبضاٖ

ٔٙقٛر سارػی 
     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398( / ٔغئَٛ ثخؼ حبد)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسؽی

 آٔٛظـ پب٘ؿٕبٖ ٘ٛیٗ ٚثسٖٚ زضز

ٔٙقٛر سارػی 
( / ٔغئَٛ ثخؼ حبد)

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسؽی

     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398

تىخیط  رعٚات آٔٛظقی رٟت ٞط 

 ٔٛضٛؿ ٚ تحٛیُ ثٝ وبضوٙبٖ رسیس

ِیال  -ِیّی احٕذی

عٛپزٚایشر )خنزی 

 (آٔٛسؽی

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ایزبز فطًٞٙ اؾتفبزٜ اظ اعالفبت ٚ ٔسیطیت آٖ :هذف اختصبصی    

S اضتمبی ؾیؿتٓ / اؾتمطاض   :استزاتضی HIS 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (فصلیپبیص )گشارش پیطزفت

آٔٛظـ ٚ تٛریٝ وبضوٙبٖ زض ذهٛل 

إٞیت ٚضٚز زازٜ ٞب ثٝ نٛضت ثٍٟٙبْ 

 ٚ ضٚظا٘ٝ

عیٕب ػزة سادٜ 

 (HISعٛپزٚایشر )
     مصاحبه  29/12/1398 1/1/1398

٘ؾبضت ثط ٚضٚز اعالفبت ثٝ نٛضت 

ثٝ  HISزلیك ٚ وبُٔ زض ؾیؿتٓ  

 نٛضت ثبظزیسٞبی ٔبٞب٘ٝ  یب فهّی

عیٕب ػزة سادٜ 

 ( / HISعٛپزٚایشر )

ٔٙقٛر سارػی 
 (ٔغئَٛ ثخؼ حبد)

     مصاحبه  29/12/1398 1/1/1398

ٚ اضائٝ HISپیٍیطی ٔكىالت ؾیؿتٓ 

 ثبظذٛضز ثٝ ثرف 
عیٕب ػزة سادٜ 

 (HISعٛپزٚایشر )
1/1/1398 29/12/1398  

مستند و 
 مصاحبه

    

تزعیٝ ٚ تحّیُ ٌعاضقبت ٔسیطیتی 

 ٚ اضائٝ السأبت انالحی HISؾیؿتٓ
ٔذیز )أیز سارع 

 (داخّی
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    

 ا٘زبْ السأبت انالحی
عیٕب ػزة سادٜ 

 (HISعٛپزٚایشر )
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    



 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ زضنس اظ  90ارطای : هذف اختصبصی 

S اعٕیٙبٖ اظ ؾالٔت ٔیىطٚثی ، قیٕیبیی ٚ ٔهطفی آة آقبٔیس٘ی ثیٕبضؾتبٖ : استزاتضی  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیف فهّی)گشارش پیطزفت 

 ٔؿتٙسات  93/19/1931 1/1/1931 (کبرضىبس بُذاضت محیط)محبًبٍ لبسمی  وّطظ٘یپیٍیطی تٟیٝ وّط رٟت 
 √   

 93/19/1931 1/1/1931 (کبرضىبس بُذاضت محیط)محبًبٍ لبسمی  پیٍیطی تٟیٝ ّٔعٚٔبت ٔطثٛط ثٝ وّط ظ٘ی
 

 ٔؿتٙسات

 √   

 (کبرضىبس بُذاضت محیط)محبًبٍ لبسمی  آٔٛظـ ٔٙؾٓ ثٝ ٔؿئَٛ وّطظ٘ی

 
1/1/1931 93/19/1931 

 
 ٔهبحجٝ

 √   

   √  ٔؿتٙسات  93/19/1931 1/1/1931 (کبرضىبس بُذاضت محیط)محبًبٍ لبسمی  وّطؾٙزی ٚ تٟیٝ لطل ٔطثٛعٝ ثط حؿت ٘یبظ

ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی قیٕیبیی قف ٔبٞٝ ٚٔیىطٚثی ٔبٞی 

 یىجبض زض ضٚظ

 93/19/1931 1/1/1931 (کبرضىبس بُذاضت محیط)محبًبٍ لبسمی 
 

 ٔؿتٙسات
 √   

پیٍیطی ٔٛاضز غیطثٟساقتی زض اؾطؿ ٚلت رٟت 

 حهَٛ ٘تیزٝ

 93/19/1931 1/1/1931 (کبرضىبس بُذاضت محیط)محبًبٍ لبسمی 
 

ٔؿتٙسات ٚ 

 ٔهبحجٝ
 √   



 

 

 بزنبمه عملیبتی واحذ بهذاضت محیط

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی  90ارطای  : هذف اختصبصی 

S پیكٍیطی اظ ا٘تمبَ ٚ ٌؿتطـ ثیٕبضیٟب ز ضوبضوٙبٖ ٚ حفؼ ؾالٔت وبضوٙبٖ زض ٔقطو ذغط اثتال ثٝ ثیٕبضی : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیف فهّی)گشارش پیطزفت 

ٔغبِت آٔٛظقی ثهٛضت فیّٓ ٚ تٟیٝ 

 ٔؿتٙس ٚ اعالفیٝ ٞبی ثٟساقتی

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

 

1/1/1931 

 

92/29/

2921 

 
 ٔؿتٙسات

√    

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی  ٕٞبٍٞٙی ثب آٔٛظـ ٚ ٔسیطیت ثیٕبضؾتبٖ

 (بُذاضت محیط

 

1/1/1931 

 

92/29/

2921 
 

 ٔهبحجٝ

√    

سًپريایسر )لیلی احمذی زض والؼزفٛت اظ پطؾُٙ رٟت قطوت 

محبًبٍ لبسمی (/آمًزش

 (کبرضىبس بُذاضت محیط)

 

 

1/1/1931 

 

92/29/

2921  

 ٔهبحجٝ

√    

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی  تٟیٝ ٚ ؾبیُ آٔٛظقی

 (بُذاضت محیط

 

1/1/1931 

 

92/29/

2921 

 
 ٔكبٞسٜ

√    

تٟیٝ ٔغبِت آٔٛظقی ثهٛضت فیّٓ ٚ 

 ٔؿتٙس ٚ اعالفیٝ ٞبی ثٟساقتی

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

 

1/1/1931 

 

92/29/

2921 

 
 ٔؿتٙسات

√    

ثطٌعاضی والؼ ٞبی آٔٛظقی ٚ ا٘زبْ 

 ٔب٘ٛضٞبی آٔٛظقی

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

 

1/1/1931 

 

92/29/

2921 

 
ٔؿتٙسات ٚ 

    √ ٔهبحجٝ

  کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی  پیٍیطی ا٘زبْ آظٔبیكبت ضٚتیٗ ؾبِیب٘ٝ

92/29/
 

    √ ٔؿتٙسات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2921 1/1/1931 (بُذاضت محیط

اعالؿ ضؾب٘ی رٟت فسْ حضٛض وبضوٙبٖ  

زض ٔحُ وبض زض ٍٞٙبْ ثیٕبضی ٚ تقییٗ 

 ربیٍعیٗ زض چٙیٗ ٔٛالـ

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

 

1/1/1931 

 

92/29/

2921 
 

 ٔهبحجٝ

√    

زض ٍٞٙبْ  آٔٛظـ ضفبیت ٘ىبت ایٕٙی

 ثطذٛضز ثب اقیبء ٘ٛن تیع ٚ ثط٘سٜ

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

 

1/1/1931 

 

92/29/

2921 

 
ٔؿتٙسات ٚ 

    √ ٔهبحجٝ

آٔٛظـ ثٝ وبضوٙبٖ رٟت السأبت الظْ زض 

 ٍٞٙبْ ٘یسَ اؾتیه قسٖ

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

 

1/1/1931 

 

92/29/

2921 

 
ٔؿتٙسات ٚ 

    √ ٔهبحجٝ



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 90ارطای  : هذف اختصبصی 

S پیكٍیطی اظ قیٛؿ ثیٕبضیٟبی ٔٙتمّٝ اظ ضاٜ ٔٛاز غصایی  : استزاتضی  

 پبیبنتبریخ  تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیف فهّی)گشارش پیطزفت 

ثطضؾی  ثٟساقتی ٕ٘ٛ٘ٝ غصای ٔهطفی 

 زضثیٕبضؾتبٖ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

 

1/1/1931 

 

93/19/1931  
ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙسات
√    

ا٘قىبؼ قفبٞی ٚ وتجی ٔٛضزٞبی غیط ثٟساقتی 

 ثٝ ٔؿئِٛیٗ

محبًبٍ لبسمی 

بُذاضت کبرضىبس )

 (محیط

 

1/1/1931 

 

93/19/1931  

ٔؿتٙسات ٚ 

    √ ٔهبحجٝ

ثطضؾی ٚضقیت ؽطٚف یىجبض ٔهطف ٚ ٌعاضـ 

 ٔٛاضز غیط ثٟساقتی ثٝ ٔؿئِٛیٗ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

 

1/1/1931 

 

93/19/1931  

ٔؿتٙسات ٚ 

     ٔهبحجٝ

 محبًبٍ لبسمی ثطضؾی ٚضقیت ثٟساقتی فطز تٛظیـ وٙٙسٜ غصا

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 93/19/1931 

 

 ٔؿتٙسات

 √   

آٔٛظـ ثهٛضت پٕفّت ، اعالفیٝ ثٟساقتی ٚ 

 آٔٛظـ چٟطٜ ثٝ چٟطٜ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 93/19/1931 

 

ٔؿتٙسات ٚ 

   √  ٔهبحجٝ

آٔٛظـ قؿتكٛی زؾت ثهٛضت والؾیه ٚ 

 ثهٛضت اعالفیٝ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 93/19/1931 

 

ٔؿتٙسات ٚ 

    √ ٔهبحجٝ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘ؾبضت ثط فسْ ا٘تمبَ ؽطٚف غصای ثیٕبضاٖ 

ثرهٛل ثیٕبضاٖ ففٛ٘ی ثٝ ذبضد اض اتبلٟب ٚ 

ثركٟب ٚ ٍٟ٘ساضی آٖ  زض ؾغُ  ظثبِٝ ٞبی 

 ففٛ٘ی

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 

 

 ٔهبحجٝ
√ √   

زض (  ؿ)ٔىبتجٝ ثب ثیٕبضؾتبٖ أیطإِؤٔٙیٗ 

 نٛضت ٔكبٞسٜ ٔٛاضز غیط ثٟساقتی

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 

 ٔؿتٙسات

√ √   



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی 90ارطای  : هذف اختصبصی 

  S ثطضؾی ٚضقیت ثٟساقت ؾبذتٕبٖ ثیٕبضؾتبٖ ٚ رٌّٛیطی  اظ ا٘تمبَ ففٛ٘ت اظ عطیك فٛأُ ٔحیغی : استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیف فهّی)گشارش پیطزفت 

چه ِیؿت ثبظزیس ٔؿتٕط ثٝ ٕٞطاٜ تىٕیُ 

 ٔطثٛعٝ اظ وّیٝ ٚاحسٞب ٚ ثركٟب

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

ثطضؾی ٚضقیت  ثٟساقتی ظثبِٝ ٞبی 

 ثیٕبضؾتبٖ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

محبًبٍ لبسمی  ٔهطفی ثیٕبضؾتبٖثطضؾی ٚضقیت آة 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

ثطضؾی ٚضقیت ثٟساقتی ؾطٚیؽ ٞبی 

 ثٟساقتی 

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 

 مستىذات ي 

   √ √ ٔهبحجٝ

 محبًبٍ لبسمی ثطضؾی ٚضقیت ثٟساقتی ا٘جبضٞب

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

محبًبٍ لبسمی  ثطضؾی ٚضقیت ؾیؿتٓ فبضالة ثیٕبضؾتبٖ

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√    



 

ثطضؾی ٚضقیت قؿتكٛ ٚ ٌٙسظزایی ٚ 

 ضسففٛ٘ی وُ ثیٕبضؾتبٖ 

محبًبٍ لبسمی 

بُذاضت  کبرضىبس)

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

ثطضؾی ٚضقیت ثٟؿبظی وُ اتبق ٞب ٚ 

 ثركٟب

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

ثطضؾی ٚضقیت ثٟؿبظی پٙزطٜ ٚ زضة اتبق ٞب ٚ ؾبِٗ 

 ٞب

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (محیطبُذاضت 

1/1/1931 92/29/2921 
 

 مستىذات ي

    √ ٔهبحجٝ

بررسی يضعیت تًُیٍ در کلیٍ بخطُب ي 

 ياحذَبی بیمبرستبن

 

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
    

بررسی ي پیگیری عذم استعمبل دخبویبت در 

 سبختمبن بیمبرستبن

 

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 

 ٔهبحجٝ

√ √   

بررسی يضعیت مىطك تمیس ي کثیف 

بخصًظ در بخص َبی اتبق عمل 

 رخطًیخبوٍ ي سی اس آر

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

بررسی يضعیت اتبق کثیف ي چیذمبن 

 ملسيمبت وظبفتی در آنيسبیل ي 

 

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

بررسی يضعیت ضستطً ي گىذزدایی  

 تجُیسات  مًجًد در اتبق بیمبران

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی  ضسطتً ي گىذزدایی ست پبوسمبنبررسی يضعیت 

 (بُذاضت محیط

1/1/1931 92/29/2921 
 

 مستىذات ي

   √ √ ٔهبحجٝ

بررسی يضعیت ضستطً گىذزدایی کفص ي 

 دمپبیی َب

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملسيمبت پًضطی بررسی يضعیت اوتمبل 

 بیمبران از بخص َب بٍ رختطًیخبوٍ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

بررسی يضعیت  بیه ي يسبیل حمل البسٍ  

 از بخص َب بٍ رختطًیخبوٍ ي برعکس

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

تُیٍ چک لیست َبی مربًطٍ ي تکمیل آن 

 بصًرت فصلی

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

   √ √  مستىذات 



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض 90ارطای  : هذف اختصبصی 

  S رٌّٛیطی اظ ا٘تمبَ ففٛ٘ت اظ عطیك فٛأُ ٔحیغی : استزاتضی  

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیف فهّی)گشارش پیطزفت 

ثطضؾی ٚ ضقیت ٘ؾبفت ٚ قؿتكٛ زض وّیٝ ثرف 

 ٞب

محبًبٍ لبسمی 

 کبرضىبس بُذاضت)

 (محیط

1/1/1931 

 

92/29/

2921 
 

 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

ثطضؾی ٚ ضقیت ٚ وٙتطَ ٔٛاز قٛیٙسٜ ٚ ٌٙسظزا 

فسْ )اظ ِحبػ ویفیت ٚ ٟٔبض ٔیىطٚ اضٌب٘یؿٓ ٞب 

 (پبیساضی ٔیىطٚثی 

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 

 

92/29/

2921 
 

 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   

ٌیطی ٔٛاز ٌٙسظزایی وٝ پبیساضی ٘ؾبضت ثط فسْ ثىبض 

 ٔیىطٚثی ایزبز قسٜ ٚ تبحیطی ٔخجتی زض ٌٙسظزایی ٘ساض٘س

 

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 1/1/1931 (بُذاضت محیط

 

92/29/2921 
 

 مستىذات ي

   √ √ ٔهبحجٝ

ٔقطفی ربیٍعیٗ ٌٙسظزای ٔٙبؾت رٟت 

 ٌٙسظزایی ثرف ٞب، تزٟیعات اتبق ثیٕبضاٖ

محبًبٍ لبسمی 

بُذاضت کبرضىبس )

 (محیط

1/1/1931 

 

92/29/

2921 
 

 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√    

آٔٛظـ پطؾُٙ ذسٔبت زض رٟت وبثطز ٔٙبؾت 

 ٔٛاز ٌٙسظزا

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 

 

92/29/

2921 
 

 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
 √   

آٔٛظـ پطؾُٙ ذسٔبت زض ذهٛل ٘حٜٛ 

ٌٙسظزایی ٔٙبؾت اتبق ثیٕبضاٖ ٚ تزٟیعات 

 ٔٛرٛز زض آٖ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 

 

92/29/

2921 
 

 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
 √   



 

 

 

 

 

 

 

تٟیٝ زؾتٛضاِقُٕ ٘حٜٛ پبوؿبظی ٚ ٌٙسظزایی 

 تزٟیعات ثیٕبضاٖ ٚ ٘هت آٖ زض ٞط ثرف 

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 

 

92/29/

2921 
 

مستىذات ي 

 مطبَذٌ
 √   

ٔٛاز ٌٙسظزا ٚ ٘هت آٖ زض ٞط   MSDSتٟیٝ 

 ثرف

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 

 

92/29/

2921 
 

مستىذات ي 

 مطبَذٌ
√    

تٟیٝ زؾتٛضاِقُٕ  ٌٙسظزایی آٔجٛال٘ؽ ثیٕبضاٖ ٚ ٘هت آٖ 

 زض آٔجٛال٘ؽ

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

 

1/1/1931 

 

92/29/2921  
مستىذات ي 

    √ مطبَذٌ

آٔٛظـ ثٝ ذسٔبت زض رٟت پبوؿبظی ٚ 

 ٌٙسظزایی آٔجٛال٘ؽ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 

92/29/

2921 
 

 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√    

ٞط ثرف ( تی)٘ؾبضت ثط تفىیه ٚؾبیُ ٘ؾبفتی 

 ثب تقیٗ ضً٘ ٚیػٜ آٖ ثرف

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/

    √ مطبَذٌ  2921

محبًبٍ لبسمی  ثطضؾی ٚ ضقیت ؾطزذب٘ٝ ٔتٛفیبٖ

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/

2921  
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√    

تقییٗ ضٚظٞبی قؿتكٛ ٚ ٌٙسظزایی ؾطزذب٘ٝ 

 رؿس 

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/

2921 
 

 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√    



 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  : هذف اختصبصی 

S رٌّٛیطی اظ ا٘تمبَ ثیٕبضی  ٚ آِٛزٌی اظ عطیك حكطات ٚ رب٘ٛضاٖ ٔٛشی  : استزاتضی   

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیف فهّی)گشارش پیطزفت 

آٔٛظـ الظْ ثٝ پطؾُٙ  زض ذهٛل تبحیط ثٟساقت ٚ 

 ضفبیت ٘ىبت ثٟساقتی زض وٙتطَ حكطات ٚ رٛ٘سٌبٖ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي 

 ٔهبحجٝ
 √   

زض آٔٛظـ ثٝ پطؾُٙ ذسٔبت ٚ ٔؿئِٛیٗ ثرف ٞب 

رٟت رٕـ آٚضی ثٝ ٔٛلـ پؿٕب٘سٜ ٞب ثٝ ذبضد اظ 

 ثرف

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
 مستىذات ي 

 ٔهبحجٝ
√ √   

سیذرضب حسیىی  تقٕیط ثٕٛلـ قیطآالت رٟت رٌّٛیطی اظ ٘كتی آّة

 (مسئًل تأسیسبت)

1/1/1931 92/29/2921 
     ٔهبحجٝ 

سیذرضب حسیىی  ٞب٘هت تٛضی پكت پٙزطٜ 

 (مسئًل تأسیسبت)

1/1/1931 92/29/2921 
   √  مطبَذٌ 

تقٕیط تٛضی ٞبیی وٝ پبضٌی زاقتٝ ٚ یب پٛؾیسٜ قسٜ 

 اؾت

سیذرضب حسیىی 

 (مسئًل تأسیسبت)

1/1/1931 92/29/2921 
   √  مصبحبٍ ي مطبَذٌ 

 (کبرپرداز)علی مًالیی  (ٔٛـ)تٟیٝ تّٝ رٟت ٔجبضظٜ فیعیىی ثب رٛ٘سٌبٖ

 

1/1/1931 92/29/2921 
   √  مطبَذٌ ي مصبحبٍ 

 (کبرپرداز)علی مًالیی  تٟیٝ ؾْٕٛ ٔٛضز ٘یبظ رٟت ٔجبضظٜ ثب حكطات 

 

1/1/1931 92/29/2921 
    √ مطبَذٌ ي مصبحبٍ 

آٔٛظـ ثٝ پطؾُٙ ذسٔبت زض رٟت ٘حٜٛ آٔبزٜ ؾبظی 

 ٚ عطیمٝ ؾٓ پبقی ثرف ٞب

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 92/29/2921 

 
مستىذات ي 

 مصبحبٍ
√    



 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  : هذف اختصبصی 

S رٌّٛیطی اظ ا٘تمبَ آِٛزٌی ثٝ ٔحیظ ٚ اضتمبء ؾغح ؾالٔت ربٔقٝ ٚ ٔحیظ ظیؿت : استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیف فهّی)گشارش پیطزفت 

ثبظزیس ٚ ٘ؾبضت ثط ؾیؿتٓ فبضالة ٚ 

ضفـ ٔكىالت ٌطفتٍی ؾیؿتٓ فبضالة 

 ثب وٕه آّة فكبض لٛی

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

بٍ کمک ( بُذاضت محیط

مسئًل )سیذ رضب حسیىی 

 (تأسیسبت

1/1/1931 92/29/

2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
 √   

ثطضؾی ٚ ثبظزیس اظ ٔٙحِٟٛب ٚ ضفـ 

 ٌطفتٍی ٚ قؿتكٛی آٟ٘ب

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

بٍ کمک ( بُذاضت محیط

مسئًل )سیذ رضب حسیىی 

 (تأسیسبت

1/1/1931 92/29/

2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
 √   

ثطضؾی ٚ ثبظزیس اظ ؾیؿتٓ تهفیٝ ذب٘ٝ ٚ 

پؿبة ذطٚری تهفیٝ ذب٘ٝ ثب ثطضؾی 

ا٘زبْ آظٔبیف ثیِٛٛغیىی ٚ قیٕیبیی  

 آظٔبیكٍبٜ ٔقتٕس ٔحیظ ظیؿت

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

1/1/1931 92/29/

2921 

 
 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
 √   

 2تٟیٝ چه ِیؿت ٚ تىٕیُ آٖ ثهٛضت 

 ٔبٜ یىجبض

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

1/1/1931 92/29/

   √ √ مستىذات  2921

ثیبٖ ٘ٛالم ٚ ٌعاضـ وتجی آٖ ثٝ 

ٔسیطیت ٚ ؾطپطؾتی ٚ پیٍیطیٟبی 

 ٔطثٛط ثٝ آٖ تب حهَٛ ٘تیزٝ

کبرضىبس )محبًبٍ لبسمی 

 (بُذاضت محیط

1/1/1931 92/29/

2921 
 

 مستىذات ي

 ٔهبحجٝ
√ √   



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1397زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 90ارطای  : هذف اختصبصی 

S وبٞف ثطٚظ احطات احتٕبِی پطتٛٞب ،حفبؽت پطتٛی ٚ ایٕٙی ثیٕبضاٖ  : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیف فهّی)گشارش پیطزفت 

ثٟساقت ثیٕبضؾتبٖ آٌبٞی ٔؿئَٛ فیعیه 

 ٔغبثك ثب ضٛاثظ ؾبظٔبٖ ا٘طغی اتٕی  ایطاٖ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 93/19/1931  
مستىذات ي 

 مصبحبٍ
    

آٌبٞی ٔؿئَٛ فیعیه ثٟساقت ثط اؾبؼ قطح 

ٚؽبیف ٔحِٛٝ عجك ضٛاثظ ؾبظٔبٖ ا٘طغی اتٕی 

 ایطاٖ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 93/19/1931  
مستىذات ي 

 مصبحبٍ
    

پیٍیطی ا٘زبْ آظٔبیكبت ٚ ٔقبیٙبت زٚضٜ ای 

 پطؾُٙ ضازیِٛٛغی

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

     مستىذات  93/19/1931 1/1/1931

پیٍیطی ٘هت اعالفیٝ ٞبی ایٕٙی زض ضازیِٛٛغی 

 رٟت اعالؿ پطؾُٙ ٚ ٔطارقیٗ

محبًبٍ لبسمی 

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 93/19/1931  
مستىذات ي 

 مطبَذٌ
    

محبًبٍ لبسمی  پیٍیطی اؾتفبزٜ اظ فیّٓ ثچ تٛؾظ وبضوٙبٖ

کبرضىبس بُذاضت )

 (محیط

1/1/1931 93/19/1931  
مستىذات ي 

 مصبحبٍ
    



 

  CSRبزنبمه عملیبتی واحذ 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 80ارطای :  هذف اختصبصی  

S حهَٛ اعٕیٙبٖ ثیٕبضؾتبٖ اظنحت فّٕىطز زؾتٍبٜ ٞبی اؾتطیُ وٙٙسٜ:  استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

اضظیبثی ٚ وٙتطَ چطذٝ ظٔبٖ، زٔب ٚ فكبض 

زؾتٍبٜ ٞبی اؾتطیُ وٙٙسٜ تٛؾظ وبضثطاٖ 

اؾتطیّیعاؾیٖٛ ٔطوعی ثٝ نٛضت زٚضٜ ای 

 ٚحجت ضٚظا٘ٝ ٘تبیذ آٖ

 

 / CSR  پطؾُٙ ثرف 

وبضقٙبؼ )ضٚیب احٕسی

 (وٙتطَ ففٛ٘ت
     ٔؿتٙسات  29/12/98 1/1/98

ا٘زبْ آظٖٔٛ اؾپٛض ثٝ نٛضت ٞفتٍی ثطای 

 اؾتطیُ وٙٙسٜ ٞب ٚ حجت ٞفتٍی ٘تبیذ

ضٚیب / CSRپطؾُٙ 

ؾٛپطٚایعض )احٕسی 

 (وٙتطَ ففٛ٘ت
     ٔؿتٙسات  29/12/98 1/1/98

ا٘زبْ آظٖٔٛ اؾپٛض زض ظٔبٖ ضاٜ ا٘ساظی 

زؾتٍبٜ اؾتطیُ وٙٙسٜ ٚ پؽ اظ ٞطثبض تقٕیط 

 وّی ٚ حجت آٖ

ضٚیب /CSRپطؾُٙ 

احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت

     ٔؿتٙسات  29/12/98 1/1/98

ا٘زبْ آظٖٔٛ ثٛٚیسیه ضٚظا٘ٝ لجُ اظ قطٚؿ وبض زؾتٍبٜ 

ثطضٚی اؾتطیُ وٙٙسٜ ٞبی زاضای ؾیىُ پطی ٚویْٛ ٚ 

 حجت ضٚظا٘ٝ ٘تبیذ

ضٚیب /CSRپطؾُٙ 

ؾٛپطٚایعض )احٕسی 

 (وٙتطَ ففٛ٘ت

     ٔؿتٙسات  29/12/98 1/1/98

     مستندات  29/12/98 1/1/98ضٚیب / CSRپطؾُٙ در ٞزثغتٝ یب  4اعتفبدٜ اس ؽبخـ ؽیٕیبیی والط 



 

 

 

 

 

 

 

ٚ آٌبٞی وبروٙبٖ ٚ ثجت ( لّٓ 5وٕتز اس )په اعتزیُ

 در فزْ ٚ در پزٚ٘ذٜ ثیٕبر

ؾٛپطٚایعض )احٕسی 

/  (وٙتطَ ففٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی 

 درٔب٘ی

 

در ٞز ثغتٝ یب  6اعتفبدٜ اس ؽبخـ ؽیٕیبیی والط 

وبروٙبٖ ٚ ثجت ٚ آٌبٞی ( لّٓ 5ثیؼ اس )په اعتزیُ

 در فزْ ٚ در پزٚ٘ذٜ ثیٕبر

ضٚیب / CSRپطؾُٙ 

ؾٛپطٚایعض )احٕسی 

 / (وٙتطَ ففٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی 

 درٔب٘ی

 

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

ثجت ؽٕبرٜ وذ ٔخقٛؿ ٞزاعتزیُ وٙٙذٜ،٘تبیح 

ا٘دبْ آسٖٔٛ ٞبی رٚسا٘ٝ،٘تبیح آسٖٔٛ ٞبی اعپٛر، 

سٔبٖ ٔٛاخٟٝ  ٕ٘ٛدار یب پزیٙت دعتٍبٜ وٝ ٔذت

ٚدرخٝ حزارت رأؾخـ وزدٜ ثبؽذ، ٘بْ ٔغئَٛ 

ٞزٔزحّٝ ثبرٌذاری، ٞز٘ٛع الذاْ ٚ خذٔبت ٍٟ٘ذاری 

اسخّٕٝ ٍٟ٘ذاری پیؾٍیزا٘ٝ ٚ آسٖٔٛ ٞبی 

وبِیجزاعیٖٛ ثزای ٞزدعتٍبٜ اعتزیُ وٙٙذٜ ٔٛخٛد 

 .ثبؽذ ٚ حذالُ ثزای یه عبَ ٍٟ٘ذاری ؽٛد

     ٔغتٙذات  CSR 1/1/98 29/12/98پطؾُٙ 



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾب80َارطای :    هذف اختصبصی 

S ٔطالجت اظ ٚؾبیُ اؾتطیُ قسٜ ثب قطایظ ایٕٗ: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ٍٟ٘ذاری ٚا٘جبر تٕبْ ٚعبیُ اعتزیُ ؽذٜ ثٝ 

فٛرت خذاٌب٘ٝ ٚ ٔغتمُ اسعبیز تدٟیشات ٚ 

ٚعبیُ درعيحی ثبالتز اسعيح سٔیٗ ٚدرلفغٝ 

ٞبی ٔؾجه ثب عيٛح فبف ثزاعبط 

 دعتٛراِؼُٕ اتٛوالٚ

 /CSRپطؾُٙ 

ٔحجٛثٝ لبعٕی 

وبرؽٙبط ثٟذاؽت )

رٚیب  ( /ٔحیو

عٛپزٚایشر )احٕذی 

 (وٙتزَ ػفٛ٘ت

 

     ٔؾبٞذات  29/12/98 1/1/98

تذٚیٗ دعتٛراِؼُٕ ٘حٜٛ ثبسخٛا٘ی اثشارٚٚعبیُ 

 اعتزیُ اسثخؼ ٞب

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ  دعتٛراِؼُٕ ٘حٜٛ 

 ثبسخٛا٘ی اثشارٚٚعبیُ اعتزیُ اسثخؼ ٞب

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

     ٔقبحجٝ  29/12/98 1/1/98

تذٚیٗ رٚػ اخزایی ٘حٜٛ رٍٞیزی ٚعبیُ ٚ 

 تدٟیشات اعتزیُ ثٝ وبررفتٝ ثیٕبر

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98



 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 80ارطای :   هذف اختصبصی 

S حهَٛ اعٕیٙبٖ ثیٕبضؾتبٖ اظضٚـ ٞبی قؿتكٛ، پبن ؾبظی ٚ ٌٙسظزایی اثعاضٚ ٚؾبیُ لجُ اظ اؾتطیّیعاؾیٖٛ: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)پیطزفت گشارش 

تذٚیٗ دعتٛراِؼُٕ ؽغتؾٛی دعتی یب اتٛٔبتیه ٚ پبن 

 عبسی اثشار ٚ ٚعبیُ 
ؾٛپطٚایعض )ضٚیب احٕسی

 (وٙتطَ ففٛ٘ت
     مستندات  29/12/98 1/1/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ  دعتٛراِؼُٕ ؽغتؾٛی 

 دعتی یب اتٛٔبتیه ٚ پبن عبسی اثشار ٚ ٚعبیُ
ؾٛپطٚایعض )ضٚیب احٕسی

 (وٙتطَ ففٛ٘ت
     مصاحبه  29/12/98 1/1/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ ثغتٝ ثٙذی په ٞب ٚ عت 

ٞب ثزاعبط دعتٛراِؼُٕ اتٛوالٚ ادارٜ وُ تدٟیشات 

 پشؽىی ٚسارت ثٟذاؽت 

 

ؾٛپطٚایعض )ضٚیب احٕسی

 (وٙتطَ ففٛ٘ت
     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

تذٚیٗ دعتٛراِؼُٕ ٌٙذسدایی اثشارٞبی خزاحی 

 ثبلبثّیت اعتفبدٜ ٔدذد 

 

ؾٛپطٚایعض )ضٚیب احٕسی

 (وٙتطَ ففٛ٘ت
     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ  دعتٛراِؼُٕ ٌٙذسدایی 

 اثشارٞبی خزاحی ثبلبثّیت اعتفبدٜ ٔدذد
ؾٛپطٚایعض )ضٚیب احٕسی

 (وٙتطَ ففٛ٘ت
     ٔقبحجٝ  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 80ارطای :   هذف اختصبصی 

S حهَٛ اعٕیٙبٖ ثیٕبضؾتبٖ اظضٚـ ٞبی قؿتكٛ، پبن ؾبظی ٚ ٌٙسظزایی اثعاضٚ ٚؾبیُ لجُ اظ اؾتطیّیعاؾیٖٛ: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

درخٛاعت تٟیٝ تدٟیشات ِٔٛذآة پزفؾبر ثزای 

 ؽغتؾٛٚ ٞٛای پزفؾبر ثزای خؾه وزدٖ

ضٚیب 

ؾٛپطٚایعض )احٕسی

 (وٙتطَ ففٛ٘ت

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

 ریبعت ثیٕبرعتبٖتأییذ درخٛاعت تٛعو 

دوتز ٔحٕذخٛاد 

سرپرست )ىبٞزی 

 ( بیمارستان

 

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

 

 پیٍیزی خزیذ 

ٔحجٛثٝ حجیت 

وبرؽٙبط )سادٜ

 (تدٟیشات پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

 

 ٘قت تدٟیشات

ؽزوت تأٔیٗ وٙٙذٜ 

 تدٟیشات
     ٔؾبٞذٜ  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 80ارطای :   هذف اختصبصی 

S حهَٛ اعٕیٙبٖ ثیٕبضؾتبٖ اظ ٌٙسظزایی ٚ اؾتطیُ وطزٖ الالْ حؿبؼ ثٝ حطاضت: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تذٚیٗ رٚػ اخزایی ٌٙذسدایی ٚ اعتزیُ الالْ 

 حغبط ثٝ حزارت 

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت

     مستندات  29/12/98 1/1/98

ٌٙذسدایی ٚ  آٔٛسػ ثٝ وبروٙبٖ در خقٛؿ

 اعتزیُ الالْ حغبط ثٝ حزارت

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت

     ٔقبحجٝ  29/12/98 1/1/98



 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 80ارطای :    هذف اختصبصی 

S ٔطالجت اظ ٚؾبیُ اؾتطیُ قسٜ ثب قطایظ ایٕٗ: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

درخٛاعت تزاِی وٕذدار خٟت خبثدبیی 

 ٚعبیُ اعتزیُ ؽذٜ
ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )ضٚیب احٕسی

 (ففٛ٘ت
     مستند  29/12/98 1/1/98

ضیبؾت )زوتط ٔحٕسرٛاز عبٞطی  تأییذ درخٛاعت تٛعو ریبعت ثیٕبرعتبٖ

 (ثیٕبضؾتبٖ
     مستند  29/12/98 1/1/98

وبضقٙبؼ تزٟیعات )ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ  پیٍیزی خزیذ تزاِی وٕذ دار

 (پعقىی
     مستند  29/12/98 1/1/98

وبضقٙبؼ تزٟیعات )ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ  ٘قت تزاِی وٕذ دار

 (پعقىی
     مشاهده  29/12/98 1/1/98

خبثدبیی ٚعبیُ اعتزیُ ؽذٜ تٛعو تزاِی 

 وٕذ دار
  CSRپطؾُٙ ثرف 

 
     مشاهده  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ 80ارطای :    هذف اختصبصی 

S اثعاضٚ ٚؾبیُ لجُ اظ اؾتطیّیعاؾیٖٛحهَٛ اعٕیٙبٖ ثیٕبضؾتبٖ اظضٚـ ٞبی قؿتكٛ، پبن ؾبظی ٚ ٌٙسظزایی :  استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

چغجب٘ذٖ ثزچغت ثز رٚی ٞزثغتٝ ای وٝ اعتزیُ ٔی 

ؽٛد وٝ حبٚی حذالُ ؽٕبرٜ ای وٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ 

چزخٝ دعتٍبٜ اعتزیُ وٙٙذٜ، تبریخ اعتزیُ، ؽٕبرٜ 

ثبرٌذاری اعتزیُ وٙٙذٜ، فزد ٔغئَٛ پبن عبسی،ثغتٝ 

ثٙذی، خٕغ وزدٖ ٚ ثبرٌذاری ثغتٝ، تبریخ ا٘منب 

 .اعتزیُ ٚ ٔحتٛای ثغتٝ، عت یب ٚعیّٝ اعت ثبؽذ

ضٚیب 

ؾٛپطٚایعض )احٕسی

 (وٙتطَ ففٛ٘ت

     مستندات  29/12/98 1/1/98

ا٘دبْ وٙتزَ ویفی آة اعتزیّیشاعیٖٛ ٔزوشی ٔيبثك 

دعتٛراِؼُٕ رإٞٙبی وؾٛری ٘ظبْ ٔزالجت ػفٛ٘ت 

 ٞبی ثیٕبرعتب٘ی وؾٛر

ٔحجٛثٝ لبعٕی 

وبرؽٙبط ثٟذاؽت )

 (ٔحیو

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98



 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98 ؾبَزضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی  80ارطای :    هذف اختصبصی 

S ا٘زبْ قطایظ ٚ تفىیه فضبٞبی فیعیىی وخیف، تٕیع ٚ اؾتطیُ زضثرف اؾتطیّیعاؾیٖٛ ٔطوعی: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

 10تب6حقَٛ اىٕیٙبٖ اس ایٙىٝ حذالُ ٌزدػ ٞٛا 

 ثبردرعبػت اعت

ٔحجٛثٝ لبعٕی 

وبرؽٙبط ثٟذاؽت )

 (ٔحیو

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

تفىیه وبُٔ ٚ٘ؾب٘ٝ ٌذاری فنبٞبی فیشیىی لغٕت 

ٞبی وثیف، تٕیشٚ اعتزیُ ثبرػبیت تٛاِی ٚ چیذٔبٖ 

 ٚعبیُ درٕٞبٖ لغٕت

ٔذیز )أیز سارع 

 ( /داخّی

ٔغئَٛ )ٔزیٓ ٔؾبیخ 

 (CSRاتبق ػُٕ ٚ 

     ٔؾبٞذٜ  29/12/98 1/1/98

رػبیت ٔغیزػجٛر یه ىزفٝ اسٔحیو وثیف ثٝ 

تٕیش ٚاعتزیُ ٚتحٛیُ عت ٞبی اعتزیُ ٚ 

 غیزاعتزیُ اس دٚ ٔغیزخذاٌب٘ٝ

ضٚیب 

ؾٛپطٚایعض )احٕسی

 (وٙتطَ ففٛ٘ت

     ٔؾبٞذات  29/12/98 1/1/98

اعتمالَ فنبی اتٛوالٚ اسٔحُ عبیزفؼبِیت ٞبی 

 ثخؼ

ضٚیب 

ؾٛپطٚایعض )احٕسی

 /(وٙتطَ ففٛ٘ت

ٔحجٛثٝ حجیت سادٜ 

وبرؽٙبط تدٟیشات )

 (پشؽىی

     ٔؾبٞذات  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بزنبمه عملیبتی واحذ کنتزل عفونت

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت : هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای   :هذف اختصبصی 

S ٘ؾبضت ثط ضفبیت ٚ ارطای ثٟساقت زؾت ٞب ٔغبثك ثركٙبٔٝ اثالغی ٚظاضت ثٟساقت : استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثبظٍ٘طی ذظ ٔكی اضظـ ٌصاضی ٚ فطًٞٙ 

ؾبظی ضفبیت انَٛ ثٟساقت زؾت زض ثیٗ 

پعقىبٖ، پطؾتبضاٖ ٚ ؾبیط وبضوٙبٖ ثبِیٙی 

 ثبحسالُ ٞبی ٔٛضزا٘تؾبض 

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت

    √ ٔؿتٙسات  1/3/98 1/2/98

آٔٛظـ وبضوٙبٖ زض ذهٛل ضفبیت انَٛ 

 ثٟساقت زؾت 

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت

    √ ٔهبحجٝ  29/12/98 1/2/98

٘ؾبضت ثط ضفبیت ثركٙبٔٝ اثالغی ٚظاضت ثٟساقت 

زضذهٛل ثٟساقت زؾت ٞب تٛؾظ وبضوٙبٖ 

 ٔطتجظ

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت

   √  ٔؿتٙسات  29/12/98 1/2/98

اضظیبثی ٔیعاٖ ضفبیت ٚ پصیطـ ثٟساقت زؾت 

زض تٕبْ ثرف ٞب ٚ ٚاحسٞبی زضٔب٘ی ثط اؾبؼ 

 چه ِیؿت 

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت

   √  ٔؿتٙسات  29/12/98 1/1/98

ثطضؾی ٘تبیذ ٕٔیعی ثٟساقت زؾت زضوٕیتٝ 

 وٙتطَ ففٛ٘ت

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت

   √  ٔؿتٙسات  29/12/98 1/1/98



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضؾبَ ثبظذٛضز ٘تبیذ اضظیبثی ثٝ ٚاحسٞب ٚ ثرف 

 ٞبی ٔطثٛعٝ

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت

1/1/98 29/12/98  
ٚ  ٔؿتٙسات

 ٔهبحجٝ
    

٘ؾبضت ثط ا٘زبْ اؾىطاة زؾت ٔٙغجك ثبآذطیٗ 

زؾتٛضاِقُٕ اثالغی ٚظاضت ثٟساقت رٟت تٕبْ 

 السأبت تٟبرٕی 

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 ( /ففٛ٘ت

ٔطیٓ ٔكبید 

 (ٔؿئَٛ اتبق فُٕ)

1/1/98 29/12/98  
ٚ  ٔؿتٙسات

 ٔهبحجٝ
 √   

ثبظٍ٘طی ِیؿت السأبت تٟبرٕی ٔٛضز ٘یبظ 

 اؾىطاة

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 ( /ففٛ٘ت

ٔطیٓ ٔكبید 

 (ٔؿئَٛ اتبق فُٕ)

   √  ٔؿتٙسات  30/3/98 1/3/98



 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت : هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :هذف اختصبصی 

S اؾتفبزٜ وبضوٙبٖ اظ ٚؾبیُ حفبؽت فطزی ثٝ نٛضت ایٕٗ:  استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثبسٍ٘زی دعتٛراِؼُٕ اعتفبدٜ ایٕٗ اس ٚعبیُ 

حفبظت فزدی ثبتٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔزالجت ثب حذالُ 

 ٞبی ٔٛردا٘تظبر 

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت
    √ مستندات  1/3/98 1/2/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ دعتٛراِؼُٕ 

ثبتٛخٝ اعتفبدٜ ایٕٗ اس ٚعبیُ حفبظت فزدی 

 ثٝ ٘ٛع ٔزالجت ثب حذالُ ٞبی ٔٛردا٘تظبر

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت
   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98

٘ظبرت ثزرػبیت دعتٛراِؼُٕ اعتفبدٜ ایٕٗ 

اسٚعبیُ حفبظت فزدی ثبتٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔزالجت 

( احتیبىبت اعتب٘ذارد ٚ احتیبىبت ایشٚالعیٖٛ)

 ثیٕبردرتٕبط ٞغتٙذتٛعو تٕبْ افزادیىٝ ثب 

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ٘ت
   √  ٔقبحجٝ  29/12/98 1/1/98



 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :  هذف اختصبصی 

S پیكٍیطی ٚ وٙتطَ ذغط ا٘تمبَ قبیـ ففٛ٘ت ثٝ ثیٕبضاٖ ٘بقی اظ اضائٝ ذسٔبت ٔطالجتی ثٝ نٛضت ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ :استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثبسٍ٘زی رٚػ اخزایی ٔقزف ٔٙيمی آ٘تی 

 ثیٛتیه ٞب 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )ضٚیب احٕسی 

 / (ففٛ٘ت

 ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی درٔب٘ی
    √ مستندات  1/3/98 1/2/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ ٔقزف ٔٙيمی آ٘تی 

 ثیٛتیه ٞب 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )ضٚیب احٕسی 

 / (ففٛ٘ت

 ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی درٔب٘ی
   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98

 ثیٛتیىٟب٘ظبرت ثز اخزایی ؽذٖ ٌبیذالیٗ آ٘تی 
ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )ضٚیب احٕسی 

 / (ففٛ٘ت

 ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی درٔب٘ی
   √ √ مستندات  29/12/98 1/1/98

ثبسٍ٘زی رٚػ اخزایی حفبظت ثیٕبراٖ دچبر 

 ٘مـ ایٕٙی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )ضٚیب احٕسی 

 / (ففٛ٘ت

 ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی درٔب٘ی

 

1/2/98 1/3/98  

 

 ٔغتٙذات

 

 

√    



 

در خقٛؿ رٚػ اخزایی  آٔٛسػ وبروٙبٖ

 حفبظت ثیٕبراٖ دچبر ٘مـ ایٕٙی

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )ضٚیب احٕسی 

 / (ففٛ٘ت

 ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی درٔب٘ی

 

    √ ٔقبحجٝ  29/12/98 1/1/98

ا٘دبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ٚ وؾت دٚرٜ ای اسٔحیو 

ثیٕبرعتبٖ، ٚعبیُ ٚ دعتٍبٜ ٞب ثزاعبط 

 دعتٛراِؼُٕ 

عٛپزٚایشر )رٚیب احٕذی 

 ( /ػفٛ٘توٙتزَ 

ٔغئَٛ )عیٕب ػزة سادٜ 

 (آسٔبیؾٍبٜ

   √ √ ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ دعتٛراِؼُٕ  ا٘دبْ 

ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ٚ وؾت دٚرٜ ای اسٔحیو 

 ثیٕبرعتبٖ، ٚعبیُ ٚ دعتٍبٜ ٞب

عٛپزٚایشر )رٚیب احٕذی 

 ( /وٙتزَ ػفٛ٘ت

ٔغئَٛ )عیٕب ػزة سادٜ 

 (آسٔبیؾٍبٜ

   √  ٔقبحجٝ  29/12/98 1/1/98

رػبیت ٔؼیبرٞبی ایشٚالعیٖٛ ثیٕبراٖ ثب ثیٕبری 

 ٞبی ٚاٌیزاحتٕبِی ىجك دعتٛراِؼُٕ اثالغی 

عٛپزٚایشر )رٚیب احٕذی 

 ( /وٙتزَ ػفٛ٘ت

 ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی درٔب٘ی

   √  ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ رػبیت ٔؼیبرٞبی 

 ایشٚالعیٖٛ ثیٕبراٖ ثب ثیٕبری ٞبی ٚاٌیزاحتٕبِی  

عٛپزٚایشر )رٚیب احٕذی 

 ( /وٙتزَ ػفٛ٘ت

 ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی درٔب٘ی

1/1/98 

 

 
   √  ٔقبحجٝ  29/12/98

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت : هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای   : هذف اختصبصی 

S پیكٍیطی ٚ وٙتطَ ذغطا٘تمبَ  قبیـ ففٛ٘ت ثٝ ثیٕبضاٖ ٘بقی اظ اضائٝ ذسٔبت ٔطالجتی ثٝ نٛضت ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ:  استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأییذ خزیذ پب٘چ پٛعتی خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ثزای 

 وؾت سخٓ ثیٕبر 
دوتز ػجذاِؼظیٓ ٚیغی سادٜ 

 ( ٔتخقـ ػفٛ٘ی)
    √ مصاحبه  1/3/98 1/2/98

 درخٛاعت خزیذ پب٘چ پٛعتی

عٛپزٚایشر وٙتزَ )رٚیب احٕذی 

 ( /ػفٛ٘ت

وبرؽٙبط )ٔحجٛثٝ حجیت سادٜ 

 (تدٟیشات پشؽىی

    √ مستند  1/4/98 1/3/98

دوتز ٔحٕذخٛاد ىبٞزی  تبییذ درخٛاعت خزیذ پب٘چ پٛعتی

 (ریبعت ثیٕبرعتبٖ)
    √ مستند  11/4/98 1/4/98

وبرؽٙبط )ٔحجٛثٝ حجیت سادٜ  پیٍیزی خزیذ پب٘چ پٛعتی

 (تدٟیشات پشؽىی
    √ مصاحبه  30/6/98 11/4/98



 

 

G اضائٝ ذسٔبتاضتمبء ویفیت :  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  : هذف اختصبصی 

S پیكٍیطی ٚ وٙتطَ ذغطا٘تمبَ قبیـ ففٛ٘ت ثٝ ثیٕبضاٖ ٘بقی اظ اضائٝ ذسٔبت ٔطالجتی ثٝ نٛضت ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ: استزاتضی 

 هشینه السم پبیبنتبریخ  تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثبسٍ٘زی رٚػ اخزایی پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ ػفٛ٘ت 

 ٞبی ٔٛمغ خزاحی یبٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

    √ مستندات  1/3/98 1/2/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ رٚػ اخزایی 

پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ ػفٛ٘ت ٞبی ٔٛمغ خزاحی 

 یبٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری  

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

 

   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98

ثبسٍ٘زی رٚػ اخزایی پیؾٍیزی اسػفٛ٘ت ٔدبری 

تٙفغی وٝ اس ىزیك ا٘تٛثبعیٖٛ، حٕبیت تٙفغی 

 ثبٚ٘تیالتٛریب تزاویبعتٛٔی ایدبد ٔی ؽٛد 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

    √ ٔغتٙذات  1/3/98 1/2/98



 

 

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ رٚػ اخزایی 

پیؾٍیزی اسػفٛ٘ت ٔدبری تٙفغی وٝ اس ىزیك 

ا٘تٛثبعیٖٛ، حٕبیت تٙفغی ثبٚ٘تیالتٛریب 

 تزاویبعتٛٔی ایدبد ٔی ؽٛد  

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98

ثبسٍ٘زی رٚػ اخزایی پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ ػفٛ٘ت 

 ٞبی وتتزٞبی ػزٚلی 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

    √ ٔغتٙذات  1/3/98 1/2/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ رٚػ اخزایی 

 پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ ػفٛ٘ت ٞبی وتتزٞبی ػزٚلی

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 / (ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98

٘ظبرت ثز اخزایی ؽذٖ  رٚػ پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ 

 ػفٛ٘ت ٞبی وتتزٞبی ػزٚلی

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98

    √ ٔغتٙذات  1/3/98 1/2/98رٚیب احٕذی  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبسٍ٘زی رٚػ اخزایی پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ ػفٛ٘ت 

 ٞبی وتتزٞبی ادراری 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ رٚػ اخزایی 

 پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ ػفٛ٘ت ٞبی وتتزٞبی ادراری  

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98

٘ظبرت ثز اخزایی ؽذٖ  رٚػ پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ 

 ػفٛ٘ت ٞبی وتتزٞبی ادراری

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞبی درٔب٘ی

   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98



 

 

G اضائٝ ذسٔبتاضتمبء ویفیت :  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :هذف اختصبصی 

S پیطٚی ثیٕبضؾتبٖ اظ ٘ؾبْ ٔطالجت ففٛ٘ت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی اثالك قسٜ اظ ؾٛی ٚظاضت ثٟساقت: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثبسٍ٘زی رٚػ اخزایی ؽٙبعبیی ٚ ٌشارػ دٞی 

 ػفٛ٘ت ٞبی ثیٕبرعتب٘ی 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی 

 درٔب٘ی

    √ مستندات  1/3/98 1/2/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ رٚػ ؽٙبعبیی ٚ 

 ٌشارػ دٞی ػفٛ٘ت ٞبی ثیٕبرعتب٘ی

احٕذی رٚیب 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی 

 درٔب٘ی

   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98

ٌشارػ دٞی ٔبٞیب٘ٝ ٔیشاٖ ػفٛ٘ت ٞبی 

ثیٕبرعتب٘ی اسىزیك عبٔب٘ٝ ػفٛ٘ت ٞبی 

 ثیٕبرعتب٘ی

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

   √ √ ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

تحّیُ رٚ٘ذ ػفٛ٘ت ٞبی ثیٕبرعتب٘ی در وٕیتٝ 

وٙتزَ ػفٛ٘ت  ثٝ فٛرت ٔٙظٓ  ٚ ارائٝ الذأبت 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

   √  ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افالحی 

 ٘قت ٘زْ افشار ٞٛ٘ت ثز رٚی عیغتٓ آسٔبیؾٍبٜ 
عیٕب ػزة سادٜ 

ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ )

 (HISٚ عٛپزٚایشر 

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/2/98

 آٔٛسػ ٘زْ افشار ٞٛ٘ت ثٝ وبروٙبٖ
عیٕب ػزة سادٜ 

ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ )

 (HISٚ عٛپزٚایشر 

     ٔقبحجٝ  29/12/98 1/2/98



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  : هذف اختصبصی 

S ثط٘بٔٝ ضیعی ٚارطا ٔسیطیت ٔٛارٟٝ قغّی ثطای وبضوٙبٖ: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثبسٍ٘زی رٚػ اخزایی ٔذیزیت ٔٛاخٟٝ ؽغّی 

 ثبحذالُ ٞبی ٔٛردا٘تظبر 
عٛپزٚایشر )رٚیب احٕذی 

 (وٙتزَ ػفٛ٘ت
    √ مستندات  1/3/98 1/2/98

آٔٛسػ وبروٙبٖ در خقٛؿ رٚػ اخزایی 

ٔذیزیت ٔٛاخٟٝ ؽغّی ثبحذالُ ٞبی 

 ٔٛردا٘تظبر

عٛپزٚایشر )رٚیب احٕذی 

 (وٙتزَ ػفٛ٘ت
   √  مصاحبه  29/12/98 1/1/98

ثزرعی ٘تبیح ارسیبثی ٔٛاخٟبت ؽغّی در 

 وٕیتٝ وٙتزَ ػفٛ٘ت ٚ ارائٝ الذأبت افالحی
عٛپزٚایشر )رٚیب احٕذی 

 (وٙتزَ ػفٛ٘ت
     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

 ثزٌشاری والط آٔٛسؽی وٙتزَ ػفٛ٘ت

 

عٛپزٚایشر )رٚیب احٕذی 

 ( /وٙتزَ ػفٛ٘ت

عٛپزٚایشر )ِیال خنزی 

 (آٔٛسؽی

     ٔغتٙذات   

ٔؼبیٙبت دٚرٜ ای ٚ چه تیتزآ٘تی ثبدی پزعُٙ 

 خذیذاِٛرٚد
عٛپزٚایشر )رٚیب احٕذی 

 (وٙتزَ ػفٛ٘ت
     ٔغتٙذات  1/9/98 1/8/98



 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  : هذف اختصبصی 

S ٚاحسٞب ٚ ٌعاضـ ٘تبیذ ثٝ ٚاحسٞب ٚٔسیطاٖ اضقس/ ا٘زبْ ٕٔیعی وٙتطَ ففٛ٘ت اظثرف ٞب : استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ٚاحذٞب درٔٛمٛع افَٛ /ا٘دبْ ٕٔیشی ثخؼ ٞب

 ٔؼیٗ وٙتزَ ػفٛ٘ت ثزاعبط چه ِیغت ٞبی

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

   √ √ مستند  29/12/98 1/1/98

ٌشارػ ٘تبیح اىالػبت ػفٛ٘ت ٞبی ثیٕبرعتب٘ی 

ٕٚٔیشی ٞبی ا٘دبْ ؽذٜ ثٝ وٕیتٝ وٙتزَ ػفٛ٘ت 

 ٚ ٔغئٛالٖ ثخؼ ٞب ٚ ٚاحذٞبی ٔزثٛىٝ

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

1/1/98 29/12/98  
ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
√    

 

 
         

 

 
         



 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  : هذف اختصبصی 

S ٌطفتٝ قٛزقبذم ٞبی الظْ ثطای وبٞف ذغط ففٛ٘ت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی تقییٗ، پبیف ٚ ٔساذالت انالحی نٛضت : استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

تؼییٗ ؽبخـ ٞبیی ثزای پبیؼ ػّٕىزد فؼبِیت 

 ٞبی وٙتزَ ػفٛ٘ت 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

1/1/98 29/12/98  

 
 مستند

    

٘ظبرت تیٓ وٙتزَ پبیؼ ٚ ارسیبثی ؽبخـ ٞب ثب 

 ػفٛ٘ت

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

1/1/98 29/12/98  

 
 مستند

    

ٌشارػ ٘تبیح ارسیبثی ؽبخـ ٞب  ثٝ وٕیتٝ 

 وٙتزَ غفٛ٘ت

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

     مستند  29/12/98 1/1/98

تذٚیٗ ثز٘بٔٝ ثٟجٛدویفیت ٚ الذاْ افالحی 

 ثزاعبط ٌشارؽبت تٛعو وٕیتٝ وٙتزَ ػفٛ٘ت 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

     ٔغتٙذ  29/12/98 1/1/98

 ٘ظبرت ثزاخزای ثز٘بٔٝ ثٟجٛد ویفیت 
رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

     ٔقبحجٝ  29/12/98 1/1/98



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای    : هذف اختصبصی 

S پیطٚی ثیٕبضؾتبٖ اظ ٘ؾبْ ٔطالجت ففٛ٘ت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی اثالك قسٜ اظ ؾٛی ٚظاضت ثٟساقت:  استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ارائٝ ٌشارػ ٘تبیح ٔمبٚٔت ٞبی ٔیىزٚثی تٛعو 

 آسٔبیؾٍبٜ ثٝ وٕیتٝ وٙتزَ ػفٛ٘ت

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 ( /ػفٛ٘ت

عیٕب ػزة سادٜ 

 (ٔغئَٛ آسٔبیؾٍبٜ)

     مستندات  29/12/98 1/1/98

 وٙتزَ ػفٛ٘تثزرعی ٘تبیح ارائٝ ؽذٜ در وٕیتٝ 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت
     مستندات  29/12/98 1/1/98

ارائٝ الذأبت افالحی در خقٛؿ ٘تبیح ٔمبٚٔت 

 ٞبی ٔیىزٚثی

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت
     مستندات  29/12/98 1/1/98

٘ظبرت وٕیتٝ وٙتزَ ػفٛ٘ت ثب ٔحٛریت وٙتزَ 

ػفٛ٘ت ثزرػبیت دعتٛراِؼُٕ ٞب ٚ رٚػ ٞبی 

اخزایی پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ ػفٛ٘ت ثیٕبرعتبٖ ٚ عبیز 

 اِشأبت اثالغی ٚسارت ثٟذاؽت 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت
   √ √ ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

 

در تذٚیٗ الذأبت افالحی ٚ ثز٘بٔٝ ثٟجٛد 

 فٛرت ِشْٚ

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

     ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

 ٘ظبرت ثز اخزایی ؽذٖ ثز٘بٔٝ ثٟجٛد
رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

     ٔقبحجٝ  29/12/98 1/1/98

ؽٙبعبیی ٔٛارد لبثُ ٌشارػ ثیٕبری ٞبی 

 ٚاٌیزدار 

 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

   √ √ ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98

در دعتزط ثٛدٖ ِیغت ثیٕبری ٞبی ٚاٌیزدار 

 ٔؾَٕٛ ٌشارػ دٞی

 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

    √ ٔؾبٞذٜ  29/12/98 1/1/98

ٌشارػ دٞی ٔٛارد لبثُ ٌشارػ ثٝ ؽجىٝ 

 ثٟذاؽت

 

رٚیب احٕذی 

عٛپزٚایشر وٙتزَ )

 (ػفٛ٘ت

   √ √ ٔغتٙذات  29/12/98 1/1/98



 

 بزنبمه عملیبتی ارتقب بهذاضت دست
 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 19هذیزیت خغز ٍ حفظ ٍ ارتقبی ایوٌی ثیوبر تب  :هذف اختصبصی% 

S ثْجَد ضستطَی دستْب تَسظ پزسٌل عجق دستَرالؼول : استزاتضی 

 السمهشینه  تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

فطاٞٓ وطزٖ تزٟیعات ٔطثٛط ثٝ ضفبیت 

 زؾتٛضاِقُٕ قؿتكٛی زؾت

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ ٘ت
    √ ٔكبٞسٜ  29/12/98 1/1/98

حهَٛ اعٕیٙبٖ اظ زؾتطؼ ثٛزٖ ٞٙسضاة 

 پبیٝ اِىّی ،نبثٖٛ ٚ زؾتٕبَ وبغصی

ضٚیب احٕسی 

وٙتطَ ؾٛپطٚایعض )

 (ففٛ ٘ت
    √ ٔكبٞسٜ  29/12/98 1/1/98

آٔٛظـ پطؾُٙ زض ضاثغٝ ثب زؾتٛض اِقُٕ 

 نحیح قؿتكٛی زؾت 

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ ٘ت
    √ ٔؾبٞذٜ  29/12/98 1/1/98

٘ؾبضت ثط ارطای ضفبیت زؾتٛضاِقُٕ نحیح 

 قؿتكٛ تٛؾظ پطؾُٙ

 

ضٚیب احٕسی 

ؾٛپطٚایعض وٙتطَ )

 (ففٛ ٘ت
   √ √ ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 1/1/1398



 

 بزنبمه عملیبتی واحذ تجهیشات پشضکی
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت   :هذف کلی 

O 9318درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی در ثیوبرستبى تب اًتْبی سبل  19اجزای    :هذف احتصبصی 

S احیب تجْیشات پشضکی ثب حذاقل ّشیٌِ   :هذف استزاتضیک 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

 تٟیٝ ِیؿت تزٟیعات غیط فقبَ
وبضقٙبؼ )ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

 (تزٟیعات پعقىی
     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

تٟیٝ ٌعاضـ زِیُ غیطفقبَ ثٛزٖ 

 تزٟیعات

وبضقٙبؼ )ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

 (تزٟیعات پعقىی
     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

ثطضؾی ظٔیٙٝ ٞبی فقبَ ٕ٘ٛزٖ 

 تزٟیعات

وبضقٙبؼ )ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

 (تزٟیعات پعقىی
1/1/98 29/12/98  

-ٔؿتٙس

 ٔهبحجٝ
    

تٟیٝ ِیؿت تزٟیعات ٔٛضز ٘یبظ رٟت 

 احیب

وبضقٙبؼ )ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

 (تزٟیعات پعقىی
     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

ثطاٚضز وطزٖ ٞعیٙٝ رٟت احیب زٚثبضٜ 

 تزٟیعات پعقىی غیطفقبَ

وبضقٙبؼ )ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

 (تزٟیعات پعقىی
     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

احیب تزٟیعات پعقىی زض نٛضت 

 ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ثٛزٖ

وبضقٙبؼ )ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

 (تزٟیعات پعقىی
     ٔكبٞسٜ-ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت   :هذف کلی 

O 9318درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی در ثیوبرستبى تب اًتْبی سبل  19اجزای    :هذف احتصبصی 

S اسقبط تجْیشات پشضکی هغبثق ثب ضَاثظ اثالغی ادارُ کل تجْیشات پشضکی :هذف استزاتضیک 

 

 هشینه السم تبریخ پبیبن ضزوعتبریخ  مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تٟیٝ ِیؿت تزٟیعاتی وٝ تقٕیط ٚ 

 ٍٟ٘ساقت آٟ٘ب ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ٘یؿت

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

 ٌعاضـ فّٕىطز ثٝ ؾطپطؾتی
ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

 تكىیُ وٕیتٝ اؾمبط تزٟیعات پعقىی

 

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

ٔسیط )أیط ظاضؿ(/ پعقىی

 (زاذّی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

تىٕیُ فطْ اؾمبط عطاحی قسٜ تٛؾظ 

 ٚاحس ٟٔٙسؾی پعقىی

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98



 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت   :هذف کلی 

O 9318درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی در ثیوبرستبى تب اًتْبی سبل  19اجزای   :هذف احتصبصی 

S اقتصبد سٌجی ًٍظبرت ثزثِ رٍس ثَدى ٍافشایص ثْزُ ٍری تجْیشات پشضکی  :هذف استزاتضیک 

 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع اجزامسئول  نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تٟیٝ ِیؿتی اظ تزٟیعات وٝ رٟت اؾتفبزٜ ثٟیٙٝ  ٘یبظ 

 ثٝ  اضتمب ٚانالح زاض٘س

ٔحجٛثٝ حجیت 

وبضقٙبؼ )ظازٜ 

 (تزٟیعات پعقىی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

تزٟیعات ثطآٚضز وطزٖ ٞعیٙٝ رٟت ثطضٚظضؾب٘ی 

 پعقىی ٔس ٘ؾط

ٔحجٛثٝ حجیت 

وبضقٙبؼ )ظازٜ 

 (تزٟیعات پعقىی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

 تبٔیٗ ضزیف افتجبض

 

ٔسیط )أیط ظاضؿ

ٔهیت (/ زاذّی

ٔسیط أٛض )ذعایی

 (ٔبِی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98

تِٛیس  تٛؾظ پعقىی ٚؾیّٝ تزٟیعات اضتمبء یب ٚ انالح

 ٔزبظ وٙٙسٜ یب ٕ٘بیٙسٌی

ٕ٘بیٙسٌی ٞبی  

 ٔزبظ
     ٔؿتٙس  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت   :هذف کلی 

O 9318درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی در ثیوبرستبى تب اًتْبی سبل  19اجزای   :هذف احتصبصی 

S آهَسش کبرثزی ًٍگْذاری تجْیشات پشضکی  :هذف استزاتضیک 

 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع اجزامسئول  نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تٟیٝ ِیؿت تزٟیعاتی وٝ وبضثطاٖ، ٘یبظ ثٝ 

 آٔٛظـ زاض٘س

ٔؿئِٛیٗ ثرف ٞبی 

 زضٔب٘ی
     ٔؿتٙس  31/6/98 1/6/98

ٞبی آٔٛظقی ثطای وبضثطاٖ تكىیُ والؼ

 تزٟیعات پعقىی

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

تزٟیعات وبضقٙبؼ )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  31/6/98 1/6/98

تٟیٝ ضإٞٙبی وبضثطی ؾطیـ ٚ تهٛیطی 

زض )تزٟیعات پعقىی رٟت اتهبَ ثٝ زؾتٍبٜ 

 (نٛضت فسْ ٚرٛز

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  31/6/98 1/6/98

تٟیٝ ضإٞٙبی وبضثطی ٍٟٚ٘ساضی تزٟیعات 

ٍٟٚ٘ساضی زضثرف پعقىی ثٝ نٛضت ٌؿتطزٜ 

 (زض نٛضت فسْ ٚرٛز) ٞبی زضٔب٘ی 

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  31/6/98 1/6/98



 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:   هذف کلی 

O 9318درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی در ثیوبرستبى تب اًتْبی سبل  19اجزای :   هذف احتصبصی 

S ثزٍس رسبًی ضٌبسٌبهِ تجْیشات پشضکی:  هذف استزاتضیک 

 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

عطاحی فطْ قٙبؾٙبٔٝ تزٟیعات پعقىی 

 ٔغبثك ثب قٙبؾٙبٔٝ اثالغی اظ ازاضٜ وُ

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ )

 (پعقىیتزٟیعات 

18/01/98 19/01/98 -  √    

تٟیٝ قٙبؾٙبٔٝ تزٟیعات پعقىی ٚ ٘هت 

 آٖ ثط ضٚی تزٟیعات

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ )

 (تزٟیعات پعقىی

24/01/98 24/01/98 -  √    

حجت ٚثٝ ضٚظ ضؾب٘ی اعالفبت تزٟیعات 

 pmqپعقىی ثیٕبضؾتبٖ زض ؾبٔب٘ٝ 

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ )

 (پعقىیتزٟیعات 

25/01/98 25/01/98 -  √    

حجت ٚثٝ ضٚظ ضؾب٘ی اعالفبت تزٟیعات 

 پعقىی ثیٕبضؾتبٖ زض ؾبٔب٘ٝ آٚاة

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ )

 (تزٟیعات پعقىی

28/01/98 28/01/98 -  √    



 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت  : هذف کلی 

O 9318اػتجبرثخطی در ثیوبرستبى تب اًتْبی سبل درصذ اس استبًذاردّبی  19اجزای   :هذف احتصبصی 

S کبلیجزاسیَى، ًگْذاری ٍ سزٍیس تجْیشات پشضکی: هذف استزاتضیک 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تٟیٝ ِیؿتی اظ تزٟیعات پعقىی وٝ ٘یبظ ثٝ 

 ؾطٚیؽ ؾبِیب٘ٝ زاض٘سوبِیجطاؾیٖٛ ٚ 

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/3/98

ٌعاضـ ثٝ ؾطپطؾتی ٚ أٛض ٔبِی ثٝ ٔٙؾٛض 

 تأٔیٗ افتجبض

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

1/3/98 29/12/98  
-ٔؿتٙس

 ٔهبحجٝ
    

ٕٞبٍٞٙی ثب قطوت ٞبی ؾطٚیؽ زٞٙسٜ 

 تزٟیعات

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/3/98

 

 ؾطٚیؽ تزٟیعات زلیك ارطای ٘ؾبضت ثط

 پعقىی ا٘زبْ قسٜ اظ ؾٛی قطوت ٞب

 

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  29/12/98 1/3/98



 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت  : هذف کلی 

O  9318درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی در ثیوبرستبى تب اًتْبی سبل  19اجزای   :احتصبصیهذف 

S کٌتزل کیفی تجْیشات پشضکی: هذف استزاتضیک 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تٟیٝ ِیؿت تزٟیعات پعقىی ٘یبظٔٙس ثٝ 

 وٙتطَ ویفی

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

     ٔؿتٙس 6.702.820 31/02/98 31/02/98 (پعقىی

 ثب اذص ِیؿت قطوت ٞبی شیهالح ٔغبثك

 پعقىی تزٟیعات وٙتطَ ویفی ضٛاثظ

 

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ثطضؾی ٔؿتٙس  02/02/98 02/02/98

قطوت ثٝ ٔٙؾٛض اذص پیف فبوتٛض اظ چٙس 

 ا٘زبْ وٙتطَ ویفی

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

     ٔؿتٙس  03/02/98 03/02/98 (پعقىی

ٌعاضـ ِیؿت تزٟیعات پعقىی ٘یبظٔٙس ثٝ 

وٙتطَ ویفی ٚ ٕٞچٙیٗ پیف فبوتٛضٞبی اذص 

 قسٜ اظ قطوت ٞبی شیهالح ثٝ ؾطپطؾتی

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

     ٔهبحجٝ  08/02/98 08/02/98 (پعقىی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕٞبٍٞٙی ثب قطوت ٔٙترت ثٝ ٔٙؾٛض ا٘زبْ 

 وٙتطَ ویفی

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  09/02/98 9/02/98

٘ؾبضت ثط ٘حٜٛ ا٘زبْ وٙتطَ ویفی تزٟیعات 

 زض ٔطوع

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  15/02/98 14/02/98

٘ؾبضت ثط ٘هت ثطچؿت ثطضٚی تزٟیعات 

 پعقىی وٙتطَ ویفی  قسٜ

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔكبٞسٜ  15/02/98 14/02/98

 قسٜ ا٘زبْ وٙتطَ ویفی ٌعاضقبت زضذٛاؾت

 قطوت اظ

 

ٔحجٛثٝ حجیت ظازٜ 

وبضقٙبؼ تزٟیعات )

 (پعقىی

     ٔؿتٙس  31/3/98 1/2/98



 

 بزنبمه عملیبتی واحذ تغذیه 
 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای : هذف اختصبصی  

S وؿت اعٕیٙبٖ اظ ویفیت ٚ ؾالٔت غصای ؾطٚ قسٜ ثطای ثیٕبضاٖ: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

٘ؾبضت ٔیسا٘ی ٚ ٔٙؾٓ ضٚظا٘ٝ ثط 

 ویفیت غصا پیف اظ ؾطٚ غصا

فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
     مصاحبه  29/12/1398 1/1/1398

تسٚیٗ پطؾكٙبٔٝ ٔیعاٖ ضضبیت 

 ثیٕبضاٖ اظ غصای ؾطٚ قسٜ

فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

ثطضؾی ٔیعاٖ ضضبیت ثیٕبضاٖ اظ 

ویفیت غصا ثط اؾبؼ پطؾكٙبٔٝ ٞبی 

 تىٕیُ قسٜ تٛؾظ ثیٕبضاٖ

فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای :  هذف اختصبصی  

S تٟیٝ ٔٛاز غصایی ٔطغٛة ٚ ثب ویفیت: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تسٚیٗ چه ِیؿت ویفیت ٔٛاز غصایی 

 ذطیساضی قسٜ

فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

ثطضؾی ٔٛاز غصایی ٔٛرٛز زض ا٘جبض ٚ 

یرچبَ آقپعذب٘ٝ ثط اؾبؼ چه 

 ِیؿت تسٚیٗ قسٜ

فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

     ٔقبحجٝ

ثطضؾی ض٘سٚٔی ٔٛاز غصایی تبظٜ 

 ذطیساضی قسٜ

 فبىٕٝ ىبٞزی

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای :  هذف اختصبصی  

S ثیٕبضاٖثط٘بٔٝ ضیعی ٚ ارطا ثطای تٛظیـ ٔبٖ ٚفسٜ ٞب ثطای : استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تسٚیٗ فٟطؾت افطاز ٚارس قطایظ 

 زضیبفت ٔیبٖ ٚفسٜ
فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
     ٔغتٙذ  31/1/1398 1/1/1398

٘ؾبضت ثط ارطای نحیح ثط٘بٔٝ تٛظیـ 

 ٔیبٖ ٚفسٜ ٞب

فبىٕٝ ىبٞزی 

 ( وبرؽٙبط تغذیٝ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    

 ا٘زبْ السأبت انالحی زض نٛضت ٘یبظ
فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    



 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ زضنس اظ  90ارطای :  هذف اختصبصی  

S آٔبزٜ ؾبظی، عجد ٔٛاز غصایی، ثؿتٝ ثٙسی، تٛظیـ ٚ ؾطٚ غصا تحت ٘ؾبضت وبضقٙبؼ تغصیٝ ثب ٕٞىبضی ٔتهسی غصا: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (فصلی پبیص)گشارش پیطزفت

تسٚیٗ چه ِیؿت تٛظیـ، ثؿتٝ ثٙسی 

 ٚ عجد غصا

فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
     ٔغتٙذ  31/1/1398 1/1/1398

 ٘ؾبضت ٔیسا٘ی ثط عجد غصا
فبىٕٝ ىبٞزی 

 ( وبرؽٙبط تغذیٝ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    

 ٘ؾبضت ٔیسا٘ی ثط ثؿتٝ ثٙسی غصا
فبىٕٝ ىبٞزی 

 ( وبرؽٙبط تغذیٝ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    

 ٘ؾبضت ٔیسا٘ی ثط تٛظیـ ٚ ؾطٚ  غصا
فبىٕٝ ىبٞزی 

 ( وبرؽٙبط تغذیٝ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

     ٔقبحجٝ



 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی  90ارطای :  هذف اختصبصی  

S تٙؾیٓ ضغیٓ غصایی ثطای ثیٕبضاٖ زیبِیع، زیبثتیه، لّجی فطٚلی ٚ ؾٛذتٍی : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

تٙؾیٓ ضغیٓ غصایی ثطای ثیٕبضاٖ ٔجتال 

ثٝ زؾتٛض پعقه ٔقبِذ  سَختگیثٝ 

 زض پطٚ٘سٜ ثیٕبض

فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

تٙؾیٓ ضغیٓ غصایی ثطای ثیٕبضاٖ 

ثٝ زؾتٛض پعقه ٔقبِذ زض  دیبلیشی

 پطٚ٘سٜ ثیٕبض

فبىٕٝ ىبٞزی 

  29/12/1398 1/1/1398 (وبرؽٙبط تغذیٝ)

 

 ٔغتٙذ
    

تٙؾیٓ ضغیٓ غصایی ثطای ثیٕبضاٖ ٔجتال 

ثٝ زؾتٛض پعقه ٔقبِذ زض  دیبثتثٝ 

 پطٚ٘سٜ ثیٕبض

 

فبىٕٝ ىبٞزی 

 (وبرؽٙبط تغذیٝ)
1/1/1398 29/12/1398  

 

 ٔغتٙذ
    

تٙؾیٓ ضغیٓ غصایی ثطای ثیٕبضاٖ 

ثٝ زؾتٛض پعقه ٔقبِذ  قلجی ػزٍقی

 زض پطٚ٘سٜ ثیٕبض

فبىٕٝ ىبٞزی 

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398 (وبرؽٙبط تغذیٝ)



 

 بزنبمه عملیبتی دفتزپزستبری

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O زض ثركٟبی زضٔب٘ی 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  85ارطای   :هذف اختصبصی   

S ثط٘بٔٝ ٞبی ٔطالجتی ترهیم ثٛزرٝ ٔٛضز ٘یبظ ثطای ارطای : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثطاٚضز ثٛزرٝ ؾبِیب٘ٝ ٚ ضزیف ٞبی نطف ثٛزرٝ 

 ثط٘بٔٝ فّٕیبتی حٛظٜ پطؾتبضی
نسضی ظاٞسی 

 (ٔتطٖٚ)ضاز 
15/1/1398 29/12/1398  

 ٔؿتٙسات
    

ثط٘بٔٝ فّٕیبتی  حٛظٜ پطؾتبضی ٚ عطح  ثٛزرٝ 

 ضزیف ٞبی نطف آٖ زض وٕیتٝ ٔسیطیت ارطایی
نسضا ظاٞسی ضاز 

 (ٔتطٖٚ)
15/1/1398 29/12/1398  

 

     ٔؿتٙسات

اضایٝ ثٛزرٝ تبییس قسٜ زض وٕیتٝ ٔسیطیت 

 ارطایی ثٝ أٛض ٔبِی ثٝ ٔٙؾٛض ارطا

 

نسضا ظاٞسی ضاز 

 (ٔتطٖٚ)
15/1/1398 29/12/1398  

 

     ٔؿتٙسات

نسضی ظاٞسی  اذص ثٛزرٝ اظ أٛض ٔبِی ثٝ نٛضت زٚضٜ ای

 (ٔتطٖٚ)ضاز 
15/1/1398 29/12/1398  

-ٔؿتٙسات

 ٔهبحجٝ
    

نسضی ظاٞسی  نطف ثٛزرٝ ثط اؾبؼ ضزیف ٞبی ٔهٛة

 (ٔتطٖٚ)ضاز 
15/1/1398 29/12/1398  

 ٔؿتٙس
    

اضایٝ فبوتٛضٞبی  ٔٛاضز نطف ثٛزرٝ ثٝ أٛض ٔبِی 

 ای رٟت اذص ٔزسز ثٛزرٝثٝ نٛضت زٚضٜ 
نسضی ظاٞسی 

 (ٔتطٖٚ)ضاز 
15/1/1398 29/12/1398  

 ٔؿتٙس
    



 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O زض ثركٟبی زضٔب٘ی 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  85ارطای  : هذف اختصبصی    

S ثیٕبضؾتبٖ اظ ٍ٘بٜ ٌیط٘سٌبٖ ذسٔتآٌبٞی اظ فّٕىطز ٚالقی : استزاتضی  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

حجت قىبیبت اضثبة ضرٛؿ زض زفتط 

پطؾتبضی ٚ پیٍیطی فٛضی رٟت حُ 

 آٟ٘ب

نسضی ظاٞسی ضاز 

 (ٔتطٖٚ)
     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398

تزعیٝ ٚ تحّیُ فطْ ٞبی عطح  آ٘بِیع ٚ

 تىطیٓ اضثبة ضرٛؿ

نسضی ظاٞسی ضاز 

 ( /ٔتطٖٚ)

 ٔؿئِٛیٗ ثرف ٞب

1/1/1398 29/12/1398  

 

 ٔؿتٙس
    

زضذٛاؾت تكٛیمی وتجی اظ ضیبؾت 

ثیٕبضؾتبٖ ثطای پطؾُٙ عجك ضضبیت 

ٔٙسی زض عطح تىطیٓ اضثبة ضرٛؿ ٚ 

 زضذٛاؾت ٔؿئِٛیٗ ثرف ٞب

نسضی ظاٞسی ضاز 

 (ٔتطٖٚ)
     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O زض ثركٟبی زضٔب٘ی 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  85ارطای  : هذف اختصبصی     

S ضٚ٘س ثٟجٛزی ٚ ذٛز ٔطالجتیتبٔیٗ ٘یبظٞبی أٛظقی ثیٕبضاٖ ثٝ ٔٙؾٛض اضتمبی ویفیت ذسٔبت ٚ تؿطیـ زض  : استزاتضی                  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

قٙبؾبیی ٘یبظٞبی آٔٛظقی ثیٕبضاٖ ٚ 

 ٕٞطاٞبٖ
ِیال خنزی -ِیّی احٕذی

 (عٛپزٚایشر آٔٛسؽی)
     ٔؿتٙس  29/12/1398 5/1/1398

اِٚٛیت ثٙسی ٘یبظٞبی آٔٛظقی ثیٕبضاٖ 

ٚ ٕٞطاٞبٖ ثیٕبضاٖ ثب اِٚٛیت ذٛز 

 ٔطالجتی

ِیال خنزی -ِیّی احٕذی 

  31/3/1398 5/1/1398 (عٛپزٚایشر آٔٛسؽی)

 ٔؿتٙس

    

تٟیٝ پٕفّت ٚ رعٚات آٔٛظقی رٟت 

اضایٝ ثٟتط ذسٔبت آٔٛظـ ؾالٔت ثٝ 

 ثیٕبضاٖ

ِیّی –ِیال خنزی 

عٛپزٚایشر )احٕذی

 (آٔٛسؽی

5/1/1398 29/12/1398  

 ٔؿتٙس

    

ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ تبٔیٗ ٔٙبثـ آٔٛظقی 

 ٔٛضز ٘یبظ

عٛپزٚایشر )ِیال خنزی 

 (آٔٛسؽی
5/1/1398 29/12/1398  

 ٚ ٔؿتٙس

 ٔقبحجٝ
    

٘ؾبضت ٔسیط پطؾتبضی ثطارطای نحیح 

 ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی ثیٕبضاٖ ٚ ٕٞطاٞبٖ

فذری ساٞذی راد 

 (ٔتزٖٚ)
     ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 5/1/1398



 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O زض ثركٟبی زضٔب٘ی 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  85ارطای  :هذف اختصبصی     

S ارطای اضظیبثی اِٚیٝ پطؾتبضی ٚ ا٘زبْ ٔساذالت انالحی رٟت ثٟجٛز فّٕىطز  :استزاتضی   

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

اضظیبثی فّٕىطز پطؾتبضاٖ ثرف زض 

 ظٔیٙٝ اضظیبثی ٞبی اِٚیٝ پطؾتبضی

فذری ساٞذی راد 

 ( /ٔتزٖٚ)

عٛپزٚایشرٞبی 

 ثبِیٙی

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/2/1398

ا٘زبْ ٔساذالت انالحی ثط اؾبؼ 

فّٕىطز پطؾتبضاٖ زض  ٘تبیذ اضظیبثی

 ظٔیٙٝ اضظیبثی اِٚیٝ پطؾتبضی

فذری ساٞذی راد 

  29/12/1398 1/2/1398 (ٔتزٖٚ)

 ٔؿتٙس

    

اضظیبثی فّٕىطز ؾط پطؾتبضاٖ ثط ضٚ٘س 

اضظیبثی اِٚیٝ پطؾتبضاٖ ثط اؾبؼ ٘تبیذ 

 اضظیبثی ؾٛپطٚایعضٞبی ثبِیٙی

فذری ساٞذی راد 

  29/12/1398 1/3/1398 (ٔتزٖٚ)

 ٔؿتٙس

    

ا٘زبْ ٔساذالت انالحی زض رٟت 

 ثٟجٛز فّٕىطز ٘ؾبضتی ؾطپطؾتبضاٖ

فذری ساٞذی راد 

 (ٔتزٖٚ)
1/3/1398 29/12/1398  

 ٔؿتٙس
    



 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O زض ثركٟبی زضٔب٘ی 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  85ارطای  : هذف اختصبصی      

S ثٟجٛز ٔؿتٕط ٔطالجت ٞبی پطؾتبضی ٔجتٙی ثط قٛاٞس فّٕی  :استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثبظٍ٘طی ٚ اثالك ٔطارـ ٔطالجتی 

پطؾتبضی ٚ ضٚـ حجت السأبت ثٝ 

 ثرف ٞبی ثبِیٙی ثٝ نٛضت ؾبِیب٘ٝ

-احٕسی ِیّی

ِیال ذضطی 

ؾٛپطٚایعض )

 (آٔٛظقی

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/2/1398

پبیف ٚ وٙتطَ ضفبیت انَٛ ٔطالجت 

پطؾتبضی  ٚ ضٚـ حجت السأبت ثط 

 اؾبؼ ٔطارـ ٔطالجتی

نسضی ظاٞسی 

 ( /ٔتطٖٚ)ضاز 

ؾٛپطٚایعضٞبی 

 ثبِیٙی

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/3/1398

ٔطالجتٟبی وٙتطَ ٚ ٘ؾبضت ثط ارطای 

ٔٛضزی ثط اؾبؼ ٌعاضقبت ٘ٛثت وبضی 

 ؾٛپط ٚایعضی

نسضی ظاٞسی 

     ٔهبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398 (ٔتطٖٚ)ضاز 

ا٘زبْ ٔساذالت انالحی ثط اؾبؼ 

 ٘تبیذ اضظیبثی

نسضی ظاٞسی 

 (ٔتطٖٚ)ضاز 
     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/3/1398



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O زض ثركٟبی زضٔب٘ی 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  85ارطای  :هذف اختصبصی      

S ٔسیطیت ثیٕبضاٖ ٚ ترتٟب ثب ضفبیت حسٚز فقبِیت ٚ لٛا٘یٗ ٔطتجظ ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف ٔٛاضز افعاْ ٚ ضضبیت قرهی :استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

حجت ٌعاضـ ٘ٛثت وبضی ؾٛپطٚایعضی 

 زض ذهٛل ٔسیطیت ترت

نسضی ظاٞسی 

 (ٔتطٖٚ)ضاز 

ؾٛپطٚایعضٞبی / 

 ثبِیٙی

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398

افعایف ویفیت ذسٔبت پطؾتبضی ثٝ 

ٔٙؾٛض ثبال ثطزٖ ضضبیت ٔٙسی 

 ثیٕبضاٖ

نسضی ظاٞسی 

  29/12/1398 1/1/1398 (ٔتطٖٚ) ضاز
ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙس
    

نسضی ظاٞسی  ثطضؾی فّت ضضبیت قرهی  ثیٕبضاٖ

 (ٔتطٖٚ)ضاز 
1/1/1398 29/12/1398  

ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙس
    

ثطعطف وطزٖ فُّ ضضبیت قرهی 

 ثیٕبضاٖ

نسضی ظاٞسی 

 (ٔتطٖٚ)ضاز 
1/1/1398 29/12/1398  

ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙس
    

رٟت وبٞف افعاْ   افعایف أىب٘بت

 ثیٕبضاٖ

نسضی ظاٞسی 

 (ٔتطٖٚ)ضاز 
1/1/1398 29/12/1398  

ٔكبٞسٜ ٚ 

 ٔؿتٙس
    



 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ثٝ وبضٌیطی پطؾتبضاٖ شیهالح ٚ فبضك اِتحهیُ اظ زا٘كٍبٜ ٞبی وكٛض ٚ ٔٛضز تأییس ٚظاضت ثٟساقت: هذف اختصبصی   

S پطؾتبضاٖ شیهالح ٚ ثطآٚضز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثرف ٞبثىبضٌیطی  : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثطاٚضز ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٔٛضز ٘یبظ ٞط یه 

فذری ساٞذی راد  اظ ثركٟب ثطاؾبؼ ضطیت اقغبَ ترت

 (ٔتزٖٚ)
     مستند  29/12/1398 1/1/1398

زضذٛاؾت تأٔیٗ وبزض پطؾتبضی ٔٛضز 

 ٘یبظ

فذری ساٞذی راد 

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398 (ٔتزٖٚ)

چیٙف ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثطاؾبؼ ٘یبظ 

 ثركٟب ثب ضٚیىطز ثرف رسیس

فذری ساٞذی راد 

 (ٔتزٖٚ)
     ٔغتٙذ  1/3/1398 1/1/1398

ثطضؾی فّٕىطز ٚ وبضایی ٘یطٚٞبی 

 ثرف رسیس

ساٞذی راد فذری 

حبیب اله /  (ٔتزٖٚ)

مسئول )یزدان پناه 
 (بخش ترمیمی

1/1/1398 29/12/1398  
ٔقبحجٝ ٚ 

 ٔغتٙذ
    



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O زض ثركٟبی زضٔب٘ی 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  85ارطای  :هذف اختصبصی       

S ثطضؾی نالحیت ٘یطٚٞبی رسیس اِٛضٚز ٚچیٙف نحیح ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ثرف ٞبی ثبِیٙی : استزاتضی   

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

اضظیبثی نالحیت وبضوٙبٖ 

 پطؾتبضی رسیساِٛضٚز

نسضی ظاٞسی ضاز 

ِیال ذضطی ( / ٔتطٖٚ)

احٕسی  ٚ ِیّی

 (ؾٛپطٚایعض آٔٛظقی)

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398

ثىبضٌیطی وبضوٙبٖ پؽ اظ تبییس 

 نالحیت
نسضی ظاٞسی ضاز 

 (ٔتطٖٚ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙس
    

چیٙف وبضوٙبٖ عجك ثطاٚضز 

 ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ثرف ٞب

 

نسضی ظاٞسی ضاز 

 (ٔتطٖٚ)
     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398

چیسٔبٖ ٘یطٚٞبی پطؾتبضی 

ثطاؾبؼ ٘یطٚٞبی ثبتزطثٝ ٚ 

 رسیس زض ٞط قیفت وبضی

نسضی ظاٞسی ضاز 

ٔؿئِٛیٗ ( / ٔتطٖٚ)

 ثرف ٞب

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O زض ثركٟبی زضٔب٘ی 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبض ثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  85ارطای  : هذف اختصبصی        

S اعٕیٙبٖ اظ اضائٝ ذسٔبت ٔطالجتی ایٕٗ پطؾتبضی زض ثرف ٞبی تكریهی زضٔب٘ی زایط تٛؾظ وبضوٙبٖ پطؾتبضی ٔبٞط ٚ ثب نالحیت: استزاتضی  

 پبیبنتبریخ  تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

تقییٗ ٔقیبضٞبی ازأٝ یب ذبتٕٝ وبض 

ثط اؾبؼ چه ِیؿت )وبضوٙبٖ 

 (ٟٔبضتی

فذری ساٞذی راد 

 (ٔتزٖٚ)
     مستند  29/12/1398 1/1/1398

آٌبٞی پطؾُٙ اظ اضظیبثی فّٕىطز ٚ 

 قطایظ ازأٝ اضتمب ٚاتٕبْ ذسٔت
فذری ساٞذی راد 

 (ٔتزٖٚ)
     ٔقبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398

ا٘غجبق فّٕىطز وبضوٙبٖ ثب ٘تبیذ 

اضظیبثی فّٕىطز ٚ السأبت انالحی 

 نٛضت پصیطفتٝ تٛؾظ ؾطپطؾتبضاٖ

 

فذری ساٞذی راد 

 (ٔتزٖٚ)
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398

ارطای ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی رٟت  

 وبضوٙبٖ ٘یبظٔٙس آٔٛظـ

 

فذری ساٞذی راد 

 (ٔتزٖٚ)
1/1/1398 29/12/1398  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔقبحجٝ
    



 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضائٝ ذسٔبت ایٕٗ ٚ ثب ویفیت زض ثیٕبضؾتبٖ: هذف اختصبصی   

S فطؾتبزٖ پطؾُٙ رٟت زٚضٜ أٛظقی ظذٓ ٚ اؾتفبزٜ اظ پب٘ؿٕبٖ ٞبی ٘ٛیٗ :استزاتضی   

 هشینه السم تبریخ پبیبن ضزوعتبریخ  مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ٕٞبٍٞٙی رٟت افعاْ تقسازی اظ 

 پطؾُٙ ثٝ والؼ آٔٛظقی ظذٓ

 

فذرا ساٞذی 

 (ٔتزٖٚ)راد

 

1/3/1398 29/12/1398  
ٔغتٙذ ٚ 

 ٔؾبٞذٜ
    

صدری زاهدی راد  تٟیٝ پب٘ؿٕبٟ٘بی ٘ٛیٗ تٛؾظ زاضٚذب٘ٝ

فریده ( / مترون)

منصوری لقب 

 (کارپرداز داروخانه)

1/3/1398 29/12/1398  
ٔغتٙذ 

 ٚٔؾبٞذٜ
    

قٙبؾبیی ظذٕٟبیی وٝ ا٘سیىبؾیٖٛ 

 .اؾتفبزٜ اظ پب٘ؿٕبٟ٘بی ٘ٛیٗ ضا زاض٘س

/ پشؽه ٔتخقـ 

 ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞب
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ثطلطاضی ثی ٚلفٝ ٚ ؾبِٓ ٌبظٞبی عجی زض ثیٕبضؾتبٖ : هذف اختصبصی 

S اؾتفبزٜ اظ وپؿَٛ اوؿیػٖ اؾتب٘ساضز  :استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ٕٞبٍٞٙی ثب قطوت زاضای ٔزٛظ ثٝ 

 وپؿَٛ ٞب ٔٙؾٛض اؾتب٘ساضز ؾبظی

ٔحجٛثٝ حجیت سادٜ 

وبرؽٙبط تدٟیشات )

 (پشؽىی

1/2/89 11/2/89  
 
 

 مشاهده
    

ثطآٚضز تقساز وپؿَٛ ٞبی اوؿیػٖ 

 ٔٛضز ٘یبظ اؾتب٘ساضز ؾبظی
فذری ساٞذی راد 

ٔغئِٛیٗ ( / ٔتزٖٚ)

 ثخؼ ٞب

     مشاهده  11/3/89 1/3/89

تٟیٝ پیف فبوتٛض اظ قطوت ٞبی تأییس 

ازاضٜ اؾتب٘ساضز نالحیت قسٜ اظ ؾٛی 

 ٚ تبییس اٟ٘ب

ٔحجٛثٝ حجیت سادٜ 

وبرؽٙبط تدٟیشات )

 (پشؽىی

     مشاهده  30/3/98 10/3/98

ٕٞبٍٞٙی ثب قطوت رٟت اضؾبَ 

 وپؿِٟٛب زض زٚ ٔطحّٝ
سادٜ  تیٔحجٛثٝ حج

 شاتیوبرؽٙبط تدٟ)

 (یپشؽى

     مشاهده  1/6/98 1/4/98



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O اضائٝ ذسٔبت ایٕٗ ٚ ثب ویفیت زض ثیٕبضؾتبٖ :هذف اختصبصی     

S ربیٍعیٙی تزٟیعات لسیٕی ٚ ٔؿتّٟه ثب تزٟیعات رسیس  : استزاتضی  

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

درخٛاعت ٔیىزٚ ٚ٘ت خٟت تدٟیش آٔجٛال٘ظ 

 ٚ اعتفبدٜ ثزای پب٘غٕبٖ ثیٕبراٖ ایٙتٛثٝ

سادٜ  تیٔحجٛثٝ حج

وبرؽٙبط )

 (یپشؽى شاتیتدٟ

    √ مستند  98/1/31 1/1/1398

 ٔٛافمت ثب خزیذ 
دوتز ٔحٕذخٛاد 

ریبعت )ىبٞزی 

 (ثیٕبرعتبٖ
    √ ٔغتٙذ  98/2/1 98/2/1

 تٟیٝ پیؼ فبوتٛر ٚ تبییذ آٖ

 

سادٜ  تیٔحجٛثٝ حج

وبرؽٙبط )

 (یپشؽى شاتیتدٟ
98/2/3 98/2/3  

ٔغتٙذ ٚ 

 ٔؾبٞذٜ
√    

 خزیذ ٔیىزٚ ٚ٘ت
دوتز ٔحٕذخٛاد 

ریبعت )ىبٞزی 

 (ثیٕبرعتبٖ
    √ ٔؾبٞذٜ  98/2/31 98/2/3

 تؼٕیز دعتٍبٜ ِیشر ثیٛثتزٖٚ 
سادٜ  تیٔحجٛثٝ حج

وبرؽٙبط )

 (یپشؽى شاتیتدٟ
     ٔؾبٞذٜ  98/3/15 98/1/15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آٔجٛال٘ظتٟیٝ پبِظ اوغی ٔتزی اٍ٘ؾتی خٟت 

فذری ساٞذی راد 

ٔحجٛثٝ  ( ٔتزٖٚ)

سادٜ  تیحج

وبرؽٙبط )

 (یپشؽى شاتیتدٟ

     ٔؾبٞذٜ  30/1/98 15/1/98

 تٟیٝ تزاِی عی اط آر

 تبییذ پیؼ فبوتٛر ٚ خزیذ ٟ٘بیی

سادٜ  تیٔحجٛثٝ حج

وبرؽٙبط )

 (یپشؽى شاتیتدٟ

     مشاهده  29/12/1398 1/1/1398

 ثخؼ ٞب تٟیٝ ٚ ٘قت پبیٝ عزْ ریّی ثزای
سادٜ  تیٔحجٛثٝ حج

وبرؽٙبط )

 (یپشؽى شاتیتدٟ

    √ ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 1/3/1398

درخٛاعت دعتٍبٜ تٟٛیٝ خٟت اتبق اٚسٖٚ 

 تزاپی  ٚ ثخؼ ای عی یٛ ٚ اتبق ػُٕ

سادٜ  تیٔحجٛثٝ حج

وبرؽٙبط )

 (یپشؽى شاتیتدٟ

1/1/1398 29/12/1398  
ٔغتٙذ ٚ 

     ٔؾبٞذٜ



 

 بزنبمه عملیبتی واحذ فنبوری اطالعبت 
 

 

 

 

 

 

G ؾالٔت اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

1O اضتمبء ثؿتط ثطای آٔٛظـ ٚ آٌبٞی فْٕٛ اظ ثیٕبضؾتبٖ :  هذف اختصبصی 

S اضتمبء ؾیؿتٓ فبُٔ ، ؾیؿتٓ وبضثطاٖ  : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت  ضبخص دستیببی

 اضتمبء ؾیؿتٓ فبُٔ ، ؾیؿتٓ وبضثطاٖ 
 زاٚز رٛٞطی

 ITوبضقٙبؼ 
    √ ٔكبٞسٜ ؾیؿتٓ وبضثطاٖ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

G ؾالٔت اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

2O ٔسیطیت ذغط ٚ اضتمبی ایٕٙی ؾیؿتٓ :  هذف اختصبصی 

S ثٟجٛز أٙیت اعالفبت ثیٕبضؾتبٖ  : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت  ضبخص دستیببی

ذطیس آ٘تی ٚیطٚؼ تحت ؾطٚض ٚ ٘هت آٖ ثط 

 ضٚی ؾیؿتٓ پطؾُٙ

 زاٚز رٛٞطی

 ITوبضقٙبؼ 
1/1/1398 29/12/1398 

حسٚز 

ٞفت 

ٔیّیٖٛ 

 تٛٔبٖ

 آ٘تی ٚرٛز)ٔكبٞسٜ 

 ؾیؿتٓ ضٚی ثط ٚیطٚؼ

 (وبضثطاٖ ٞبی

√    

اضتمب ٚ ذطیس لغقبت ؾرت افعاضی ٚ 

 زؾتٍبٞبی ٔٛضز ٘یبظ

 زاٚز رٛٞطی

 ITوبضقٙبؼ 
1/6/1398 29/12/1398 

٘عزیه 

ٔیّیٖٛ 10

 تٛٔبٖ

     ٔكبٞسٜ

 ؾطٚیؽ وبٔپیٛتطٞبی ثیٕبضؾتبٖ
 زاٚز رٛٞطی

 ITوبضقٙبؼ 
1/1/1398 29/12/1398 

٘عزیه ثٝ 

ٞعاض  50

 تٛٔبٖ

     ٔهبحجٝ

ٌطفتٗ فبیُ پكتیجب٘ی ؾیؿتٓ وبضثطاٖ زض زٚ 

 ثبظٜ ظٔب٘ی
 زاٚز رٛٞطی

 ITوبضقٙبؼ 
     ٔؿتٙس ٚ ٔهبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 بزنبمه عملیبتی واحذ فیشیوتزاپی
 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 0931اعتبار بخشی در بیمارستان تا انتهای درصد استانداردهای 011اجرای :  هذف اختصبصی 

S دسترسی به خدمات فیزیوتراپی طبق الزامات و استانداردهای فیزیوتراپی: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

 ارائه خدمات فیزیوتراپی به تمام بیماران
 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)
   √ √ مستند  93/09/0931 10/10/0931

 حضور به موقع کارشناسان فیزیوتراپی
 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)
   √ √ مصاحبه  93/09/0931 10/10/0931

ارائه خدمات مناسب از نظر دفعات و 
 زمان اجرا متناسب با ناحیه بازتوانی

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)
   √ √ مستند  93/09/0931 10/10/0931



 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 0931درصد استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان تا انتهای 011اجرای  :هذف اختصبصی   

S شناسایی مخاطرات شغلی و ارائه راهكارهای ایمنی :استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت  ضبخص دستیببی

تدوین اطالعات عمومي در ارتباط با 
 ایمنی، سالمت شغلی و بهداشت محیط 

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

 (/ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

 ٔحجٛثٝ لبعٕی

وبرؽٙبط ثٟذاؽت )

 (ٔحیو

10/10/0931 93/09/0931  
ایمني و كتابچه )مستند 

 (سالمت شغلي
    

تدوین اطالعات اختصاصی در ارتباط با 
ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط و 
استفاده از وسایل حفاظت فردی در بخش 

 فیزیوتراپی

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

  93/09/0931 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

نكات بهداشتي )مستند 
اختصاي در بخش 

فیزیوتراپي موجود در 
ایمني و سالمت  كتابچه

 (شغلي

    

اطالع رسانی در خصوص جدیدترین 
روش های ایمن عملكرد در بخش 

 فیزیوتراپی

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

     مصاحبه  93/09/0931 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)



 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت :  هذف کلی 

O 0931بخشی در بیمارستان تا انتهای درصد استانداردهای اعتبار 011اجرای : هذف اختصبصی  

S بهره برداری از دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مصوب اداری :استزاتضی   

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت  ضبخص دستیببی

تسٚیٗ وتبثچٝ تٛریٟی ثرف فیعیٛتطاپی 

ایٕٙی ثیٕبض، أٛض ازاضی قبُٔ ٔقطفی ثرف، 

 ...ٚ ٔبِی ٚ 

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)
     مستند كتابچه  10/10/0931 10/10/0931

تسٚیٗ رعییبت ٚ آذطیٗ زؾتٛضاِقُٕ ٞبی 

 ثرف فیعیٛتطاپی

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)
     مستند دستورالعمل ها  10/10/0931 10/10/0931

زؾتٛضاِقُٕ ٘حٜٛ نحیح وبض ثب ٞط تسٚیٗ 

 یه اظ زؾتٍبٟٞب

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)
10/10/0931 10/10/0931  

مستند نحوه كار بر 
روي دستگاه و همچنین 

 در كتابچه
    

اِعاْ وّیٝ پطؾُٙ ثٝ ٔغبِقٝ وتبثچٝ ٚ ضفبیت 

 ٔمطضات ٚ ضٛاثظ

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)
     مصاحبه  10/10/0931 10/10/0931



 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 0931درصد استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان تا انتهای 011اجرای  :هذف اختصبصی   

S تدوین پمفلت های آموزشی : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت  دستیببیضبخص 

تهیه پمفلت آموزشي تمرین درماني در 
 بیماران سوختگی

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

      مستند  93/09/0931 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

تهیه پمفلت آموزشی فیزیوتراپی در 
 بیماران سوختگی

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

      مستند  93/09/0931 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

 تهیه پمفلت آموزشي ساییدگی زانو
 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

      مستند  93/09/0931 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 0931درصد استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان تا انتهای 011اجرای  :هذف اختصبصی   

S درمانی در بخش فیزیوتراپی –تدوین نكات بهداشتی   :استزاتضی   

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت  ضبخص دستیببی

زضٔب٘ی ثب  –تٟیٝ ٘ىبت ثٟساقتی 

 ٕٞبٍٞٙی ٚاحس ثٟساقت

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

     مستند   29/12/1398 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

 ٕٞبٍٞٙی رٟت چبح پٛؾتط
 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

     مستند   29/12/1398 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

٘هت زض ثرف زض یه ٔحُ لبثُ 

 ضٚیت

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

     مشاهده  29/12/1398 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 0931درصد استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان تا انتهای 011اجرای  :هذف اختصبصی   

S حمایت از افراد معلول و کم توان: استزاتضی   

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت  ضبخص دستیببی

 وجود رمپ برای افراد معلول
 ٔالحبٖ ٟٔٙبس

     مشاهده  29/12/1398 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

تهیه توالت فرنگی برای افراد 
 معلول

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

  29/12/1398 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

 
     مشاهده

تهیه عصا، واکر، چهار پایه و 
 ویلچر

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

  29/12/1398 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)
 

     مشاهده



 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 0931 درصد در بخش فیزیوتراپی در سال 011مدیریت خطر و حفظ ایمنی بیمار و كاركنان به میزان  :هذف اختصبصی   

S تهیه دستگاه  : استزاتضیups جهت تجهیزات فیزیوتراپی 

 پبیبنتبریخ  تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت  ضبخص دستیببی

درخواست تهیه دستگاه و ارائه آن 
 به ریاست بیمارستان

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

     مستند  29/12/1398 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

تایید خرید دستگاه از سوی دفتر 
 ریاست

دوتز ٔحٕذخٛاد ىبٞزی 

     ٔغتٙذ  29/12/1398 10/10/0931 (ریبعت ثیٕبرعتبٖ)

 خریداری دستگاه
ػّی ٔٛالیی 

 (وبرپزداس)
     ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 10/10/0931

 نصب دستگاه
ؽزوت تأٔیٗ وٙٙذٜ 

     ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 10/10/0931 دعتٍبٜ



 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 0931درصد در بیمارستان در سال  011به میزان مدیریت خطر و حفظ ایمنی بیمار  :هذف اختصبصی   

S کف سابی بخش فیزیوتراپی : استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت  ضبخص دستیببی

درخواست  كتبی تهیه جهت کف سابی 
 بخش و ارائه آن به ریاست بیمارستان

 ٟٔٙبس ٔالحبٖ

     مستند  29/12/1398 10/10/0931 (ٔغئَٛ فیشیٛتزاپی)

تایید اجرای این برنامه از سوی دفتر 
 ریاست

دوتز ٔحٕذخٛاد ىبٞزی 

     ٔغتٙذ  29/12/1398 10/10/0931 (ریبعت ثیٕبرعتبٖ)

 هماهنگی با کف ساب
ػّی ٔٛالیی 

 (وبرپزداس)
     ٔقبحجٝ  29/12/1398 10/10/0931

 کف سابی بخش

رمب حغیٙی  عیذ

ٚ یب ( ٔغئَٛ تأعیغبت)

 پیٕبتىبر
     ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 10/10/0931



 

 

 بزنبمه عملیبتی واحذ داروخبنه

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O ایزبز ذسٔبت ثبِیٙی رٟت ثیٕبضاٖ ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ ٞبی شوط قسٜ تب پبیبٖ ؾبَ ربضی : هذف اختصبصی   

S ارطائی ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٝ ؾیؿتٕی زاضٚذب٘ٝ رٟت ذطیس ٚتحٛیُ ٚ ؾبیط ٔٛاضز عجك ثط٘بٔٝ ؾبظٔبٖ یبفتٝ اظ زا٘كٍبٜ فّْٛ پعقىی زض ؾغح وكٛض : استزاتضی                               

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

زؾتٛضاِقُٕ ٘حٜٛ تحٛیُ زاضٚ ثٝ ثرف ٞب ٚ تسٚیٗ 

 ا٘زبْ فطایٙس ثط اؾبؼ زؾتٛض اِقُٕ تبئیس قسٜ

 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ
     ٔؿتٙس  31/4/1398 1/4/1398

تسٚیٗ زؾتٛضاِقُٕ ٘ؿرٝ پیچی ؾطپبیی ٚ ا٘زبْ 

 فطایٙس ثط اؾبؼ زؾتٛض اِقُٕ تبئیس قسٜ

 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ
     ٔؿتٙس  31/4/1398 1/4/1398

تسٚیٗ زؾتٛضاِقُٕ وٙتطَ زاضٚٞبی ٔرسض ٚ فطضٝ آٖ 

 ٞب ثٝ ثرف ٞب

 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ
     ٔؿتٙس  31/4/1398 1/4/1398

     ٔهبحجٝ  29/12/1398 1/1/1398 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ آٔٛظـ ثٝ ثیٕبض ٚ ٕٞطاٜ ثیٕبض زضثبضٜ ٘ؿد ؾطپبیی

زضذٛاؾت ٚ پی ٌیطی رٟت تزٟیع ٚ اؾتب٘ساض وطزٖ 

 ا٘جبض زاضٚیی

 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ
1/1/1398 29/12/1398  

ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙس
    

زضذٛاؾت ٚ پی ٌیطی رٟت تزٟیع ٚ اؾتب٘ساض وطزٖ 

 ا٘جبض تزٟیعات

 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ
1/1/1398 29/12/1398  

ٔهبحجٝ ٚ 

 ٔؿتٙس
    



 

 
 
 
 
 

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ حجت زؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط ثٝ ؾفبضـ زاضٚ

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ ٚضٚز ٚ ذطٚد زاضٚ زض ٘طْ افعاض حؿبثساضی تقٟسی حجت

تسٚیٗ زؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط ثٝ ٍٟ٘ساضی ٚ حفؼ ایٕٙی 

زاضٚ ٚتزٟیعات ٔهطفی ٔٛرٛز زض ا٘جبض زاضٚیی ٚ ٘حٛ 

 وٙتطَ زاضٚٞبی تبضید ا٘مضب ٚ چیسٔتٗ زاضٚٞب

 

     ٔؿتٙس  31/4/1398 1/4/1398 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ

ثطضؾی ٚ وٙتطَ ؾیؿتٓ ثطق ا٘جبض زاضٚیی ٚ ؾیؿتٓ 

ذٙه وٙٙسٜ آٖ ٚ ضؾیسٌی ثٝ ٔٛلـ رٟت ٍٟ٘ساضی 

 زاضٚٞب زض زٔبی ٔٙبؾت عجك اؾتب٘ساضز لیس قسٜ

 

     ٔؿتٙس   29/12/1398 1/1/1398 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ

حجت ٚ تبئیس ٘ؿرٝ تبٔیٗ ارتٕبفی زض ایٙتط٘ت ٚ 

 آٖ ثٝ ٔؿَٛ پصیطـتحٛیُ زازٖ 

 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ
     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ چه ضٚظا٘ٝ ثط٘بٔٝ آ٘ىبِی پطؾّٙی 

اعالؿ ضؾب٘ی زاضٚ ٞبی رسیسی وٝ ٚاضز زاضٚذب٘ٝ ٔی 

قٛز ٚ ٔٛضز ٔهطف ٚ یب فٛاضو احتٕبِی ٞط ٘ٛؿ زاضٚ 

 پطؾتبضیثٝ وبزض پعقىی ٚ 

 

     ٔؿتٙس  29/12/1398 1/1/1398 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ

تسٚیٗ ٚ زؾتٛضاِقُٕ ذطیس پبِت رٟت زاضٚ ٚ 

 تزٟیعات وٝ ثٝ ضٚی ظٔیٗ لطاض زاض٘س

 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ
     ٔؿتٙس  31/4/1398 1/4/1398

تسٚیٗ ٚ ارطای ٔهطف ٔٙغمی زاضٚ ٞبی پطٔهطف ٚ 

 پط ٞعیٙٝ

 ٔؿئَٛ زاضٚذب٘ٝ
     ٔؿتٙس  31/4/1398 1/4/1398



 

 بزنبمه عملیبتی واحذ رادیولوصی

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  69ارطای : هذف اختصبصی  

S ثط ضٚی تهبٚیط ذطٚری اظ ثرف ضازیِٛٛغی اضتمبی ویفیت ٚ تضٕیٗ ایٕٙی ثیٕبضاٖ اظ عطیك حجت اعالفبت الظْ: استزاتضی  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

درخٛاعت خزیذاری تً ثز رٚی فیّٓ ٞبی 

رادیِٛٛصی خٟت ثجت دائٓ ٔؾخقبت ثیٕبر ثز 

 رٚی وّیؾٝ ٚ پبوت ٞبی ٍٟ٘ذاری وّیؾٝ

داٚدی سیٙت حیبت 

وبرؽٙبط )

 (رادیِٛٛصی

     مستند  1/4/1398 1/2/1398

ٚ پبوت ٞبی ٍٟ٘ذاری  ٔٛافمت ثب خزیذاری تً

 وّیؾٝ

دوتز ٔحٕذخٛاد 

ریبعت )ىبٞزی 

 (ثیٕبرعتبٖ

     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/2/1398

ػّی ٔٛالیی  ٚ پبوت ٞبی ٍٟ٘ذاری وّیؾٝ خزیذاری تً

 (وبرپزداس)
     ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 1/2/1398

ثجت آیتٓ ٞبی تؾخیقی ثیٕبر ثز رٚی پبوت 

 وّیؾٝ

سیٙت حیبت داٚدی 

وبرؽٙبط )

 (رادیِٛٛصی

     ٔؾبٞذٜ  1/4/1398 1/2/1398



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  69ارطای : هذف اختصبصی   

S اضتمبی ویفیت تهبٚیط ذطٚری: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ؽغتؾٛی فحیح ٚ ثٝ ٔٛلغ دعتٍبٜ ظٟٛر ٚ 

 ثجٛت

سیٙت حیبت داٚدی 

وبرؽٙبط )

 (رادیِٛٛصی
1/1/1398 29/12/1398  

مشاهده و 
 مصاحبه

    

 تؼٛیل ثٝ ٔٛلغ دارٚٞبی ظٟٛر ٚ ثجٛت
سیٙت حیبت داٚدی 

وبرؽٙبط )

 (رادیِٛٛصی

1/1/1398 29/12/1398  
مشاهده و 
 مصاحبه

    



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 1398زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی زض ثیٕبضؾتبٖ تب ا٘تٟبی ؾبَ  69ارطای : هذف اختصبصی   

S ثٟؿبظی فضبی فیعیىی ضازیِٛٛغی: استزاتضی  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

درخٛاعت خبثدبیی درة عزٚیظ 

 ثٟذاؽتی
وبرؽٙبط )سیٙت حیبت داٚدی 

 (رادیِٛٛصی
     مستند  1/3/1398 1/2/1398

ریبعت )دوتز ٔحٕذخٛاد ىبٞزی  درةٔٛافمت ثب خبثدبیی 

 (ثیٕبرعتبٖ
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/2/1398

 خبثدبیی درة

 

ٔغئَٛ )عیذ رمب حغیٙی 

 ٚ یب پیٕب٘ىبر( تأعیغبت
     ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 1/2/1398

 درخٛاعت ثٟغبسی اتبق رختىٗ

 

وبرؽٙبط )سیٙت حیبت داٚدی 

 (رادیِٛٛصی
     ٔغتٙذ  1/3/1398 1/2/1398

ریبعت )دوتز ٔحٕذخٛاد ىبٞزی  ٔٛافمت ثب  ثٟغبسی اتبق رختىٗ

 (ثیٕبرعتبٖ
     ٔغتٙذ  29/12/1398 1/2/1398

 ا٘دبْ تؼٕیزات

 

ٔغئَٛ )عیذ رمب حغیٙی 

 ٚ یب پیٕب٘ىبر( تأعیغبت
     ٔؾبٞذٜ  29/12/1398 1/2/1398



 

 بزنبمه عملیبتی واحذ مذیزیت اطالعبت سالمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

G کیفیت ارائِ خذهبتارتقبء :  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای :  هذف اختصبصی 

S آسادسبسی فضبی ثبیگبًی اضغبل ضذُ  ثب حذف  پزًٍذُ ّبیی کِ ػوز قبًًَی آى ّب ثِ اتوبم رسیذُ است: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ذالنٝ ثطزاضی اظ پطٚ٘سٜ ٞبی پعقىی 

ثیٕبضاٖ زض ظٔبٖ ٔكحم قسٜ  ثط اؾبؼ 

 زؾتٛضاِقُٕ 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  29/12/98 1/1/98

أحبء پطٚ٘سٜ ٞب زض ثبظزٜ ظٔب٘ی ٔكرم ثط 

 اؾبؼ زؾتٛضاِقُٕ 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  29/12/98 1/1/98



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :  هذف اختصبصی 

S وؿت اعٕیٙبٖ اظ نحت آٔبضٞبی زضیبفتی اظ ثرف ٞبی ٔرتّف ثیٕبضؾتبٖ: استزاتضی  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا فعبلیتنبم 
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ٚرٛز ؾیؿتٓ زؾتی یب اِىتطٚ٘یىی فٟطؾت 

ثیٕبضاٖ پصیطـ قسٜ ثب پطٚ٘سٜ ٞبی ٚضٚزی 

 زض ٚاحس ٔسیطیت اعالفبت 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  29/12/1398 1/1/1398

تغبثك فٟطؾت ثیٕبضاٖ پصیطـ قسٜ ثب 

پطٚ٘سٜ ٞبی ٚضٚزی ثٝ ٚاحس ٔسیطیت 

 اعالفبت 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :  هذف اختصبصی 

S حصف فطْ ٞبی ثال اؾتفبزٜ ،ازغبْ فطْ ٞب ثٝ ٔٙؾٛض ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ تالقٟبی اضبفی ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ٞعیٙٝ چبح: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)پیطزفتگشارش 

ایزبز فطْ رسیس ثط اؾبؼ فطآیٙس عطاحی ٚ 

ربیٍصاضی فطْ ٞبی رسیس زض پطٚ٘سٜ ٞبی 

 پعقىی 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  93/19/31 1/1/1931

آٌبٞی وبضوٙبٖ ٔطتجظ اظ فطایٙس اضبفٝ 

ٕ٘ٛزٖ فطْ ٞب ٚ ٘حٜٛ زضذٛاؾت اضبفٝ وطزٖ 

 فطْ زض پطٚ٘سٜ 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  93/19/31 1/1/1931

تغبثك فّٕىطز وبضوٙبٖ ٔطتجظ ثب فطآیٙس ٚ 

فّٛچبضت عطاحی ٚ انالح فطْ ٞبی پطٚ٘سٜ 

 پعقىی 

 

سادٜ ِیال حغیٗ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  93/19/31 1/1/1931



 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :  هذف اختصبصی 

S کمک و پطتیببنی اس گیزنذه خذمت،پشضکبن و ارائه دهنذگبن خذمبت –ثبت جزیبن بیمبری ، درمبن و اطمینبن اس ادامه مزاقبت صحیح گیزنذه خذمت : استزاتضی

 بیمبرستبن 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

 تىٕیُ تٕبْ اٚراق پزٚ٘ذٜ ثزای ثیٕبراٖ ثغتزی 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

1/1/1398 29/12/1398       

 ٚخٛد ؽزایو دعتزعی یىغبٖ ثزای پزٚ٘ذٜ ٞب
ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

1/1/1398 29/12/1398       

تىٕیُ تٕبٔی اىالػبت دٌٔٛزافیه ثیٕبراٖ در 

 فزْ پذیزػ ٚ خالفٝ پزٚ٘ذٜ 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

ٔٙؾی (/پشؽىی

 ثخؼ ٞب

1/1/1398 29/12/1398       

تىٕیُ ٔؾخقبت ثیٕبر در عزثزي عبیز فزْ 

 ٞبی پزٚ٘ذٜ 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

ٔٙؾی (/پشؽىی

 ثخؼ ٞب

1/1/1398 29/12/1398       



 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 18درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی تب اًتْبی سبل  11اجزای  :  هذف اختصبصی 

S ارائِ دٌّذگبى خذهبت کوک ٍ پطتیجبًی اس گیزًذُ خذهت،پشضکبى ٍ –ثجت جزیبى ثیوبری ، درهبى ٍ اعویٌبى اس اداهِ هزاقجت صحیح گیزًذُ خذهت : استزاتضی

  ثیوبرستبى

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

 تىٕیُ تٕبْ اٚراق پزٚ٘ذٜ ثزای ثیٕبراٖ ثغتزی 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

1/1/1398 29/12/1398       

 یىغبٖ ثزای پزٚ٘ذٜ ٞبٚخٛد ؽزایو دعتزعی 
ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

1/1/1398 29/12/1398       

تىٕیُ تٕبٔی اىالػبت دٌٔٛزافیه ثیٕبراٖ در 

 فزْ پذیزػ ٚ خالفٝ پزٚ٘ذٜ 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

ٔٙؾی (/پشؽىی

 ثخؼ ٞب

1/1/1398 29/12/1398       

تىٕیُ ٔؾخقبت ثیٕبر در عزثزي عبیز فزْ 

 ٞبی پزٚ٘ذٜ 

 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

ٔٙؾی (/پشؽىی

 ثخؼ ٞب

1/1/1398 29/12/1398       



 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 18درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی تب اًتْبی سبل  11اجزای  :  هذف اختصبصی 

S کست اعویٌبى اس ثجت کبهل دادُ ّب در پزًٍذُ پشضکی، ثِ حذاقل رسبًذى کسَرات ثیوِ ای ًبضی اس ػذم تکویل پزًٍذُ: استزاتضی  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

تٟیٝ چه ِیغت ٕٔیشی ٔحتٛایی ثزرعی پزٚ٘ذٜ 

 ٞبی پشؽىی ، تٛعو وٕیتٝ ٔذیزیت اىالػبت 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  29/12/1398 1/1/1398

چه ِیغت حذالُ ؽبُٔ ارسیبثی خٛا٘ب ثٛدٖ ، 

وبُٔ ثٛدٖ ٔحتٛایی پزٚ٘ذٜ پشؽىی ٚ رػبیت 

 تزتیت لزار ٌزفتٗ اٚراق 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  29/12/1398 1/1/1398

ٕٔیشی پزٚ٘ذٜ ٞبی ثبِیٙی ثب اعتفبدٜ اس چه 

ِیغت تٛعو ٔٙؾی ثخؼ ا٘دبْ رفغ ٘مـ ٔی 

 ؽٛد 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  29/12/1398 1/1/1398



 

 

G ارائِ خذهبتارتقبء کیفیت :  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :  هذف اختصبصی 

S تجمیع و یکسبن سبسی و بزوس رسبنی آمبر و اطالعبت بیمبرستبنی: استزاتضی 

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ثجت دادٜ ٞبی ٔزثٛىٝ ثٝ اىالػبت ؽٙبعٙبٔٝ ای ٚ ثخؼ 

ٞبی ثیٕبرعتب٘ی ٚ فؼبِیت ثخؾٟب در عبٔب٘ٝ ٔذیزیت 

آٔبر ٚ اىالػبت ثیٕبرعتب٘ی ثب رػبیت حذالُ ٞبی تؼییٗ 

 ؽذٜ ٚسارت ثٟذاؽت 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     مستندات  29/12/1398 1/1/1398

ٔيبثمت دادٜ ٞبی ثجت ؽذٜ ثخؼ ٞبی  ثیٕبرعتب٘ی در 

عبٔب٘ٝ، ثب ٚمؼیت ٔٛخٛد ثیٕبرعتبٖ ٚ ٔغتٙذات دفتز 

 فٙی  

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398

ٔيبثمت دادٜ ٞبی ثجت ؽذٜ فؼبِیت ثخؼ ٞب، ٚاحذٞب 

 در عبٔب٘ٝ ثب دفبتز ٚ فزْ ٞبی آٔبری ٔٛخٛد ثیٕبرعتبٖ 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398

وٙتزَ ثجت دادٜ ٞبی ٔزثٛه ثٝ پزعُٙ ، پشؽىبٖ 

 ،تدٟیشات پشؽىی در عبٔب٘ٝ 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398

 وٙتطَ ثٝ ضٚظ ضؾب٘ی زازٜ ٞب زض ؾبٔب٘ٝ ٔسیطیت آٔبض 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :  هذف اختصبصی 

S یىپبضچٝ ٕ٘ٛزٖ حجت زازٜ ٞبی -وبٞف ظٔبٖ پصیطـ ٚ تطذیم –افعایف ؾطفت ٚ زلت زض اضائٝ ذسٔبت ثٝ ثیٕبضاٖ –ٔسیطیت ٚ وٙتطَ فطآیٙسٞبی ٔسیطیتی ٚ ٔطالجتی  : استزاتضی

 ثیٕبضؾتب٘ی

 هشینه السم تبریخ پبیبن ضزوعتبریخ  مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ثجت دادٜ ٞب در عیغتٓ اىالػبت ثیٕبرعتب٘ی ٔيبثك 

 ٔدٕٛػٝ حذالُ الالْ اىالػبتی

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     مستندات  29/1/1398 1/1/1398

ٔيبثمت دادٜ ٞبی ثجت ؽذٜ ثب پزٚ٘ذٜ وبغذی 

 ثیٕبراٖ 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     مستندات  29/1/1398 1/1/1398

وٙتزَ ٔحتٛای دادٜ ٞب ٚ فحت آٔبرٞب ٚ ٌشارػ 

 ٞبی دریبفتی اس عیغتٓ اىالػبت 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     مستندات  29/1/1398 1/1/1398



 

 

G اضتمبء ویفیت اضائٝ ذسٔبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :  هذف اختصبصی 

S حجت تٕبٔی السأبت ثبِیٙی زض ٘تیزٝ وبٞف ذغبٞبی پعقىی : اؾتطاتػی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت 

ٚخٛد فزْ ٞبی افُ در پزٚ٘ذٜ ثیٕبر ثٝ غیز اس فزْ 

 اػشاْ ثیٕبر 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     مستندات  29/12/1398 1/1/1398

 تىٕیُ فز ٞبی پزٚ٘ذٜ ثیٕبر 
ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398

ثجت تؾخیـ ٟ٘بیی در فزْ پذیزػ ٚ خالفٝ 

 پزٚ٘ذٜ تٛعو پشؽه ٔؼبِح 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398

ثجت تٕبٔی ٌشارػ ٞبی پشؽىی ثٝ سثبٖ فبرعی یب 

 اٍّ٘یغی 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398

حجت تكریم اِٚیٝ ،تكریم ٟ٘بیی زض فطْ قطح 

 حبَ 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 18درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی تب اًتْبی سبل  11اجزای  :  هذف اختصبصی 

S دستزسی آسبى ثِ هذارک جوغ آٍری ضذُ –ًگْذاری ،ثبسیبثی ٍ اهٌیت هذارک پشضکی : استزاتضی  

 هشینه السم تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

 ٚخٛد فنبیی ثزای ثبیٍب٘ی پزٚ٘ذٜ ٞبی پشؽىی 
ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مشاهدات  29/1/1398 1/1/1398

خبی ٌذاری وّیٝ پزٚ٘ذٜ ٞبی پشؽىی ثغتزی ٚ 

 عزپبیی در ثبیٍب٘ی 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     ٔؾبٞذات  29/1/1398 1/1/1398

ٚخٛد فزآیٙذ ثبسیبثی پزٚ٘ذٜ ٞبی پشؽىی در 

 عبػبت فؼبِیت ٚاحذ در وٕتز اس دٜ دلیمٝ 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/1/1398 1/1/1398

ٚخٛد وبروٙبٖ آٔٛسػ دیذٜ ٚ ٔيّغ اس فزآیٙذ 

 ثبسیبثی پزٚ٘ذٜ ٞب 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

1/1/1398 29/1/1398  
-ٔقبحجٝ

 ٔؾبٞذات
    



 

 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 18درصذ اس استبًذاردّبی اػتجبرثخطی تب اًتْبی سبل  11اجزای  :  هذف اختصبصی 

S ثزای ارائِ خذهبت ثب سبیز هزاکش درهبًی ایجبد ّوبٌّگی: استزاتضی  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ثجت ٌشارػ الذأبت ا٘دبْ ؽذٜ در فزْ اػشاْ ثیٕبر 

 ثٝ عبیز ٔزاوش تٛعو پشؽه ٔؼبِح 
ٔغئِٛیٗ ثخؼ 

 ٞب 
     مستندات  29/12/1398 1/1/1398

فذری ساٞذی  ارعبَ افُ فزْ اػشاْ ثٝ ثیٕبرعتبٖ ٔمقذ

 (ٔتزٖٚ)راد
     ٔغتذات  29/12/1398 1/1/1398

ثبیٍب٘ی وپی فزْ اػشاْ داخُ  پزٚ٘ذٜ ثیٕبر ثؼذ اس 

 أنبء ٚ ٟٔز افُ 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط )

 (ٔذارن پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :  هذف اختصبصی 

S افعایف ؾطفت ٚ ؾِٟٛت ٔطارقٝ ثٝ اعالفبت ٚ اضائٝ آٔبضٞب – تكریم ٚ تفىیه ثیٕبضیٟٝ ٚ ضٚـ ٞبی زضٔب٘ی اظ یىسیٍط ٚ عجمٝ ثٙسی ٔساضن پعقىی ثط اؾبؼ تكریم ٞب :استزاتضی  

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

وذٌذاری لجُ اس ثبیٍب٘ی پزٚ٘ذٜ ثز اعبط وتبة 

 ىجمٝ ثٙذی ثیٗ إِّّی ثیٕبریٟب 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  29/12/1398 1/1/1398

وذ ٌذاری تٕبْ تؾخیـ ٞب ٚ الذأبت درٔب٘ی 

 در پزٚ٘ذٜ ثز اعبط دعتٛراِؼُٕ 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398

اعتفبدٜ اس اىالػبت وذ ٌذاری ؽذٜ تؾخیقی ٚ 

الذأبت درٔب٘ی خٟت ٌشارػ دٞی ٚ ا٘دبْ 

 تحمیمبت 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398



 

 

 

 

 

 

 

G ارتقبء کیفیت ارائِ خذهبت:  هذف کلی 

O 98زضنس اظ اؾتب٘ساضزٞبی افتجبضثركی تب ا٘تٟبی ؾبَ  90ارطای  :  هذف اختصبصی 

S ایجبد ّوبٌّگی ٍ ٍحذت در رًٍذ اجزای فزایٌذ ّبی اعالػبت سالهت -فزاّن ضذى اهکبى اًذاسُ گیزی پیطزفت ٍ ثْجَد ػولکزد: استزاتضی 

 تبریخ پبیبن تبریخ ضزوع مسئول اجزا نبم فعبلیت
هشینه 

 السم

ضبخص 

 دستیببی
 (پبیص فصلی)گشارش پیطزفت

ثزي  18ثزرعی پزٚ٘ذٜ ٞب اس تىٕیُ فحیح 

افّی پزٚ٘ذٜ ٞبی ثبِیٙی ثیٕبراٖ در وٕیتٝ 

 ٔذیزیت اىالػبت عالٔت 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     مستندات  29/12/1398 1/1/1398

ثزرعی ٔؾىالت ثخؼ ٞبٚ ٚاحذٞب در 

خقٛؿ عبٔب٘ٝ عیغتٓ اىالػبت ثیٕبرعتب٘ی در 

 خّغبت وٕیتٝ ٔذیزیت اىالػبت 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398

تؾىیُ ٔبٞیب٘ٝ خّغبت وٕیتٝ ٔذیزیت اىالػبت 

 عالٔت 

 

ِیال حغیٗ سادٜ 

وبرؽٙبط ٔذارن )

 (پشؽىی

     ٔغتٙذات  29/12/1398 1/1/1398


