
 

 

 

  مدیریت بحران در حوادث و بالیببرنبمه عملیبتی 

 

G ارتقاء کیفیت ارائه خذمات:  هدف کلی 

O 9316از استانذاردهای اعتباربخشی در بیمارستان تا انتهای سال % 68اجرای : تصبصیهدف اخ   

S ارتقای سطح ایمنی عملکردی بیمارستان: استراتژی 

 هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا نبم فعبلیت
شبخص 

 دستیببی
 (پایش فصلی) گسارش پیشرفت

هؽخؿ ًوَدى اػضبی چبرت ظبهبًِ هذیریت 

 ( HICS)ثحراى ثیوبرظتبى 

حجیجِ ثْوٌیبری 

( دثیر وویتِ ثحراى)

دوتر هحوذ جَاد / 

 (ریبظت)عبّری 

   √ √ مستند  30/7/98 1/1/98

تؼییي افراد جبًؽیي اػضبی تین ثحراى 

ثیوبرظتبى ٍ ٍجَد اعالػبت الزم جْت 

 دظترظی ظریغ ثِ آًْب از لجیل آدرض ٍ تلفي

 

حجیجِ ثْوٌیبری 

( دثیر وویتِ ثحراى)

دوتر هحوذ جَاد / 

 (ریبظت)عبّری 

 مستند  30/7/98 1/1/98

√ √ 

  

تؼییي، تفَیت ٍ اثالؽ ؼرح ٍظبیف اػضبی 

 ظبهبًِ رور ؼذُ

 

حجیجِ ثْوٌیبری 

( دثیر وویتِ ثحراى)

دوتر هحوذ جَاد / 

 (ریبظت)عبّری 

 مستند  30/7/98 1/1/98

√ √ 

  

اثالؽ دظتَرالؼول ّب ٍ رٍغ ّبی اجرایی ثِ 

 ٍاحذّبی هرثَعِ
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
   × × مستند  30/7/98 1/1/98



 

 

 

 

 مدیریت بحران در حوادث و بالیببرنبمه عملیبتی 

G خذماتارتقاء کیفیت ارائه :  هدف کلی 

O 9316از استانذاردهای اعتباربخشی در بیمارستان تا انتهای سال % 68اجرای : هدف اختصبصی   

S ارتقای سطح ایمنی عملکردی بیمارستان: استراتژی 

 هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا نبم فعبلیت
شبخص 

 دستیببی
 (پایش فصلی) گسارش پیشرفت

تبثلَّب ٍ ٍظبیل درٍى اجرای عرح ظبهبًذّی 

 ثخػ ّب ٍ ٍاحذّب

حجیجِ ثْوٌیبری 

( دثیر وویتِ ثحراى)

هذیر )اهیر زارع / 

 (داخلی

1/1/98 30/7/98  
 مشاهده
 مصاحبه

× × 

  

ٍ  EOCتْیِ لیعت تجْیسات هَرد ًیبز اتبق 

 ثِ هذیریت لیعت تحَیل
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
 مشاهده  30/7/98 1/1/98

√ √ 
  

پیگیری جْت راُ اًذازی ٍ تجْیس اتبق تریبش 

 ثخػ اٍرشاًط در وویتِ ثحراى

 

حجیجِ ثْوٌیبری 

/ (دثیر وویتِ ثحراى)

ـذری زاّذی راد 

 (هترٍى)

 

1/1/98 30/7/98  
 هعتٌذ

 هفبحجِ

× × 

  

 ظبػت 72پیگیری ٍجَد رخیرُ دارٍیی ثرای 

 

حجیجِ ثْوٌیبری 

/ (دثیر وویتِ ثحراى)

فریذُ هٌفَری لمت 

 (هعئَل دارٍخبًِ)

1/1/98 30/7/98  
 مشاهده
 مستند

√ √ 

  



 

 

 

 

 
 

 

ٍجَد لیعت ؼوبرُ تلفي ٍ ًؽبًی تأهیي وٌٌذُ 

 گبزّبی عجی

 

حجیجِ ثْوٌیبری 

/ (دثیر وویتِ ثحراى)

ـذری زاّذی راد 

 (هترٍى)

1/1/98 30/7/98  
 هعتٌذ

 

√ √ 

  

ٍجَد لیعت تجْیسات پسؼىی هَجَد در ثخػ 

 EOCّب در ٍاحذ 

ثْوٌیبری حجیجِ 

/ (دثیر وویتِ ثحراى)

هرین ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

 (پسؼىی

1/1/98 30/7/98  
 هعتٌذ

 

× × 

  

ٍجَد لیعت ًٍتیالتَرّب ثِ تفىیه ثخػ در 

 EOCٍاحذ 

حجیجِ ثْوٌیبری 

/ (دثیر وویتِ ثحراى)

هرین ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

 (پسؼىی

1/1/98 30/7/98  
 هعتٌذ

 

× × 

  

ٍجَد اظتَن رخیرُ هلسٍهبت هَردًیبز اظتریل 

 جْت جراحی 

حجیجِ ثْوٌیبری 

/ (دثیر وویتِ ثحراى)

هرین ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

اؼرف (/ پسؼىی

هعئَل )ّذایتجَ 

CSR) 

1/1/98 30/7/98  
 هعتٌذ

 

× × 

  



 

 

 

 

  مدیریت بحران در حوادث و بالیببرنبمه عملیبتی 

G کیفیت ارائه خذماتارتقاء :  هدف کلی 

O 9316از استانذاردهای اعتباربخشی در بیمارستان تا انتهای سال % 68اجرای : هدف اختصبصی   

S ارتقای سطح ایمنی عملکردی بیمارستان: استراتژی 

 هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا نبم فعبلیت
شبخص 

 دستیببی
 (پایش فصلی) گسارش پیشرفت

ثیٌی حَادث ٍ ثالیبی احتوبلی از عریك پیػ 

 (داخلی ٍ خبرجی)ارزیبثی خغرات 
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/1/98 30/7/98  

 هعتٌذ

 

√ √ 

  

حجیجِ ثْوٌیبری  ظٌبریَپردازی جْت خغرات الَیت ثٌذی ؼذُ

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/6/98 30/7/98  

 هعتٌذ

 
× × 

  

 ػولیبتیثرگساری هبًَر دٍرهیسی ٍ 

 

حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)

 

1/1/98 30/7/98  
 هعتٌذ

 

× × 
  

آهَزغ تئَری ٍ ػولی آتػ ًؽبًی جْت ولیِ 

 وبروٌبى

حجیجِ ثْوٌیبری 

 /(دثیر وویتِ ثحراى)

لیال خضری 

ظَپرٍایسر )

 (آهَزؼی

 

1/1/98 30/7/98  
 هعتٌذ

 هفبحجِ

√ √ 

  



 

 

 

 تؽىیل تین آتػ ًؽبًی ثیوبرظتبى ٍ آهَزغ

 هذاٍم افراد ًین
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
 هعتٌذ  1/8/98 1/1/98

√ √ 
  

حجیجِ ثْوٌیبری  ثرگساری هبًَر حذالل ظبلی یىجبر

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/1/98 1/12/98  

 هعتٌذ 

 هفبحجِ
× ×   

تؼییي ًمبط ضؼف ٍ هؽىالت احتوبلی ٍ اًجبم 

 الذاهبت اـالحی
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (وویتِ ثحراى دثیر)
1/1/98 1/8/98  

 

 هعتٌذ

 

√ √ 

  

اًؼمبد تفبّن ًبهِ هجٌی ثر ّوىبری در ؼرایظ 

ثحراًی ثب ّالل احور، فرهبًذاری، ؼْرداری، 

 آتػ ًؽبًی

هذیر )اهیر زارع 

 (داخلی
1/1/98 1/8/98  

 هعتٌذ

 

√ √ 

  

ٍجَد فرآیٌذ ثجت ثیوبراى ٍ ارجبع ثِ هراوس 

 ثبالتر
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/1/98 1/8/98  

 

 هعتٌذ

 

√ √ 

  

هعئَل )ٍجَد فرآیٌذ ارتجبط ثب رظبًِ ّب ٍ هردم 

 (رٍاثظ ػوَهی یب جبًؽیٌبى
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/1/98 1/8/98  

 

 هعتٌذ

 

× × 
  

ٍجَد فرآیٌذ پبظخ ثِ ؼرایظ اضغراری در 

 ؼیفت ػفر ٍ ؼت، تؼغیالت ٍ آخر ّفتِ ّب
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/1/98 1/8/98  

 

 هعتٌذ

 

√ √ 

  

تخلیِ ثیوبراى، )ٍجَد فرآیٌذ تخلیِ ثیوبرظتبى 

 (ّوراّبى ثیوبراى ٍ پرظٌل
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/1/98 1/8/98  

 

 هعتٌذ

 

× × 
  

تذٍیي ٍ اثالؽ رٍغ اجرایی ایوٌی در همبثل 

 آتػ
 حجیجِ ثْوٌیبری

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/1/98 1/8/98  

 هعتٌذ

 
× × 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼٌبظبیی هىبى ّبی پرهخبعرُ ثرای آتػ ظَزی 

 ٍ اًجبم الذاهبت اـالحی
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/1/98 1/8/98  

 هعتٌذ

 
× × 

  

ّوبٌّگی ثب وبرؼٌبظبى ًبظر جْت ًظبرت ٍ 

 تؼییي هىبى لرارگیری وپعَل ّبی گبز اوعیصى

هذیر )اهیر زارع 

هرین (/ داخلی

ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

 (پسؼىی

1/1/98 1/8/98  
 هعتٌذ

 هفبحجِ

× × 

  

 اظتبًذارد ظبزی وپعَل ّبی اوعیصى

هذیر )اهیر زارع 

هرین (/ داخلی

ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

 (پسؼىی

1/1/98 29/12/98  
 هؽبّذُ

 هعتٌذ

× × 

  



 

 

 

  مدیریت بحران در حوادث و بالیببرنبمه عملیبتی 

G ارتقاء کیفیت ارائه خذمات:  هدف کلی 

O 9316از استانذاردهای اعتباربخشی در بیمارستان تا انتهای سال % 68اجرای : هدف اختصبصی   

S ارتقای سطح ایمنی عملکردی بیمارستان: استراتژی 

 هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا نبم فعبلیت
شبخص 

 دستیببی
 (پایش فصلی) گسارش پیشرفت

ثبز ثَدى ّویؽگی درة ّبی خرٍج اضغراری 

 ٍ ًجَد هبًؼی ثر ظر راُ خرٍج اضغراری
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
1/1/98 1/8/98  

 هؽبّذُ

 هفبحجِ

 

√ √ 

  

حجیجِ ثْوٌیبری  هؽخؿ ثَدى درة ّبی خرٍج اضغراری

 (دثیر وویتِ ثحراى)
 × × هؽبّذُ  1/8/98 1/1/98

  

ًفت ػالین راٌّوبی خرٍج اضغراری ٍ 

 تبثلَی ؼت رًگ
حجیجِ ثْوٌیبری 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
 × × هؽبّذُ  1/8/98 1/1/98

  

تؼجیِ ٍ ًفت ظیعتن اػالى حریك ٍ دوتَرّبی 

 حعبض ثِ دٍد ٍ حرارت 

 

حجیجِ ثْوٌیبری 

 /(دثیر وویتِ ثحراى)

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)

 هؽبّذُ  1/8/98 1/1/98

√ √ 

  

گعٌرغ فضبی ایوي لبثل اظتفبدُ جْت 

 هفذٍهیي از جولِ اضبفِ وردى تخت

 

هذیر )اهیر زارع 

حجیجِ ( / داخلی

دثیر )ثْوٌیبری 

 (وویتِ ثحراى

 هؽبّذُ  1/8/98 1/1/98

√ √ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حعیي رٍظتبیی فیىط وردى ولیِ ی ووذّب ٍ لفعِ ّب

 (هعئَل تأظیعبت)
 √ √ هؽبّذُ  1/8/98 1/1/98

  

فیىط وردى وپعَل ّبی آتػ ًؽبًی در جبیگبُ 

 هٌبظت

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 هؽبّذُ  1/8/98 1/1/98

√ √ 
  

چه وردى وپعَل ّبی آتػ ًؽبًی پَدر 

 خؽه ثفَرت ّفتگی

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
1/1/98 1/8/98  

 هفبحجِ

 هعتٌذ
√ √ 

  

حعیي رٍظتبیی  هتفل وردى ٍظبیل الىتریىی ثِ ظیعتن ارت

 (هعئَل تأظیعبت)
   × × هؽبّذُ  1/8/98 1/1/98

ایجبد حفبػ تَری هٌبظت ٍ ظبلن جْت پٌجرُ 

 ّبی ثخػ ّب

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 × × هؽبّذُ  1/8/98 1/1/98

  



 

 

 

  و بالیب مدیریت بحران در حوادثبرنبمه عملیبتی 

G ارتقاء کیفیت ارائه خذمات:  هدف کلی 

O 9316از استانذاردهای اعتباربخشی در بیمارستان تا انتهای سال % 68اجرای : هدف اختصبصی   

S ارتقای سطح ایمنی غیرسازه ای: استراتژی 

 هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا نبم فعبلیت
شبخص 

 دستیببی
 (پایش فصلی) پیشرفتگسارش 

حفَل اعویٌبى از ایٌىِ شًراتَر ظرفیت تأهیي 

 ثرق هَرًیبز را دارد

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 مستند  30/9/98 1/1/98

√ √ 

  

 چه دظتی شًراتَر ثفَرت ّفتگی
حعیي رٍظتبیی 

  29/12/98 1/1/98 (هعئَل تأظیعبت)
 هعتٌذ

 هفبحجِ

√ √ 
  

ثفَرت دٍرُ ای اًجبم ثررظی ػولىرد شًراتَر 

 گیرد

 

حعیي رٍظتبیی 

  29/12/98 1/1/98 (هعئَل تأظیعبت)
 هعتٌذ

 هفبحجِ

√ √ 

  

ٍجَد لیعت رٍغ ّبی حفبظت از شًراتَر در 

 ثالیبی عجیؼی

 

حعیي رٍظتبیی 

 هعتٌذ  30/9/98 1/1/98 (هعئَل تأظیعبت)

√ √ 

  

ثررظی دٍرُ ای تجْیسات الىتریىی، وبثل ّب ٍ 

هٌظَر حفَل اعویٌبى از ایوٌی داوت ّب ثِ 

 هٌبظت آًْب

حعیي رٍظتبیی 

 هعتٌذ  29/12/98 1/1/98 (هعئَل تأظیعبت)
× × 

  



 

 

 

 

تؼجیِ ظیعتن جبیگسیي جْت تأهیي ثرق 

 هَردًیبز

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 × × هعتٌذ  30/9/98 1/1/98

  

ثررظی ظیعتن رٍؼٌبیی ثخػ ّبی هْن 

/ ...( آزهبیؽگبُ/ ػولاتبق / اٍرشاًط)ثیوبرظتبى 

 ٍ ثررظی ایوٌی ظبپَرت ّب ٍ هْبر ثٌذی آًْب

حعیي رٍظتبیی 

  29/12/98 1/1/98 (هعئَل تأظیعبت)
 هعتٌذ

 هفبحجِ

× × 

  

ثررظی ػولىرد تبثلَی اـلی ثرق ٍ پبًل ّبی 

 وٌترل ول ثیوبرظتبى

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 × × هعتٌذ  29/12/98 1/1/98

  

ظَخت جْت حفَل اعویٌبى از  ثررظی هخسى

 پر ثَدى ّویؽگی آى

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 هعتٌذ  29/12/98 1/1/98

√ √ 
  

حفَل اعویٌبى از هحىن ثَدى هخبزى ٍ 

 ظیلٌذرّبی ظَخت در هحل لرارگیری آًْب

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 هعتٌذ  29/12/98 1/1/98

√ √ 
  

جْت حفَل ثررظی جبیگبُ هخسى ظَخت 

 اعویٌبى از ایوي ثَدى آى

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 هعتٌذ  29/12/98 1/1/98

√ √ 
  

ثررظی ظیعتن تَزیغ ظَخت جْت حفَل 

 اعویٌبى از ایوي ثَدى آى

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 هعتٌذ  29/12/98 1/1/98

√ √ 
  

حعیي رٍظتبیی  ایوي ٍ همبٍم ظبزی درة ّب ٍ ٍرٍدی ّب

 (هعئَل تأظیعبت)
 √ √ هؽبّذُ  29/12/98 1/1/98

  

حعیي رٍظتبیی  پنجره ها و کرکره هاایوي ٍ همبٍم ظبزی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 √ √ هؽبّذُ  29/12/98 1/1/98

  

اجزای پوشش دهنده ایوي ٍ همبٍم ظبزی 

 / ...(نما/ دیوار)ساختمان 

حعیي رٍظتبیی 

 (هعئَل تأظیعبت)
 √ √ هؽبّذُ  29/12/98 1/1/98

  



 

 

 

 

 مدیریت بحران در حوادث و بالیببرنبمه عملیبتی 

G ارتقاء کیفیت ارائه خذمات:  هدف کلی 

O 9316از استانذاردهای اعتباربخشی در بیمارستان تا انتهای سال % 68اجرای : هدف اختصبصی   

S ارتقای ایمنی غیرسازه ای بیمارستان: استراتژی 

 هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا نبم فعبلیت
شبخص 

 دستیببی
 (پایش فصلی) گسارش پیشرفت

هؽخؿ ًوَدى هؽىالت ظیعتن ارتجبعی ثِ 

 ووه وبرؼٌبظبى هرثَعِ
تین ارزیبة ثحراى 

 ثیوبرظتبى
 مستند  22/2/98 1/1/98

× × 

  

ثرگساری جلعِ تین هذیریت خغر ٍ ثالیب در 

 خفَؾ هؽىالت ظیعتن ارتجبعی
ثْوٌیبری حجیجِ 

 (دثیر وویتِ ثحراى)
 × × هعتٌذ  30/2/98 1/1/98

  

ّوبٌّگی ثب هعئَلیي هرثَعِ جْت رفغ ایرادات 

 ظیعتن ارتجبعی

 

حعیي رٍظتبیی 

/ (هعئَل تأظیعبت)

 مسئول مرکز تلفن
 هعتٌذ  10/7/98 1/1/98

× × 

  

ثرًبهِ ریسی جْت تؼَیض ظیعتن ّب ٍ ثْیٌِ 

 ظبزی ظیعتن ّبی ارتجبعی

رٍظتبیی حعیي 

/  (هعئَل تأظیعبت)

 مسئول مرکز تلفن

 هعتٌذ  20/7/98 1/1/98
× × 

  

پیگیری خریذ تلفي ثی ظین ٍ ظیبر جْت اتبق 

EOC ٍاحذ تأظیعبت ٍ 

(/ هذیر داخلی)اهیر زارع 

دثیر )حجیجِ ثْوٌیبری 

 (وویتِ ثحراى
1/1/98 29/12/98   × × 

  



 

 

 

  مدیریت بحران در حوادث و بالیببرنبمه عملیبتی 

G ارتقاء کیفیت ارائه خذمات:  هدف کلی 

O 9316از استانذاردهای اعتباربخشی در بیمارستان تا انتهای سال % 68اجرای : هدف اختصبصی   

S ارتقای ایمنی غیرسازه ای بیمارستان: استراتژی 

 هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا نبم فعبلیت
شبخص 

 دستیببی
 (پایش فصلی) گسارش پیشرفت

ثررظی تجْیسات اتبق ػول ٍ ریىبٍری از ًظر 

 ثعت، تىیِ گبُ، ػولىرد ٍ ٍضؼیت ایوٌی

هرین ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

حعیي (/ پسؼىی

هعئَل )رٍظتبیی 

 تأظیعبت

1/1/98 1/8/98  
 مستند

 مصاحبه

√ √ 

  

از ًظر ثعت، تىیِ  رادیَلَشیثررظی تجْیسات 

 گبُ، ػولىرد ٍ ٍضؼیت ایوٌی

هرین ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

حعیي (/ پسؼىی

هعئَل )رٍظتبیی 

 تأظیعبت

1/1/98 1/8/98  
 مستند

 مصاحبه

√ √ 

  

از ًظر ثعت، تىیِ  اٍرشاًطثررظی تجْیسات 

 گبُ، ػولىرد ٍ ٍضؼیت ایوٌی

هرین ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

حعیي (/ پسؼىی

هعئَل )رٍظتبیی 

 تأظیعبت

1/1/98 1/8/98  
 مستند

 مصاحبه

√ √ 

  

از ًظر ثعت، تىیِ  آزهبیؽگبُثررظی تجْیسات 

 گبُ، ػولىرد ٍ ٍضؼیت ایوٌی

هرین ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

حعیي (/ پسؼىی

هعئَل )رٍظتبیی 

 تأظیعبت

1/1/98 1/8/98  
 مستند

 مصاحبه

√ √ 

  



 

 

 

 

 

از  دارٍخبًِ ٍ رخبیر دارٍییثررظی تجْیسات 

 ًظر ثعت، تىیِ گبُ، ػولىرد ٍ ٍضؼیت ایوٌی

هرین ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

حعیي (/ پسؼىی

هعئَل )رٍظتبیی 

 تأظیعبت

1/1/98 1/8/98  
 مستند

 مصاحبه

√ √ 

  

از ًظر ثعت، تىیِ گبُ،  CSRثررظی تجْیسات 

 ػولىرد ٍ ٍضؼیت ایوٌی

هرین ؼریفی هٌفرد 

وبرؼٌبض تجْیسات )

حعیي (/ پسؼىی

هعئَل )رٍظتبیی 

 تأظیعبت

1/1/98 1/8/98  
 مستند

 مصاحبه

√ √ 

  

حفَل اعویٌبى از ٍجَد رخیرُ وپعَل اوعیصى 

 رٍز 12حذالل ثرای 

هذیر )اهیر زارع 

هرین ؼریفی (/ داخلی

وبرؼٌبض )هٌفرد 

(/ تجْیسات پسؼىی

حعیي رٍظتبیی 

 هعئَل تأظیعبت)

 مشاهده  29/12/98 1/1/98

× × 

  

ثرًبهِ ریسی ظبخت اتبله هجسا جْت ًگْذاری 

 وپعَل ّبی اوعیصى ٍ عرح در وویتِ ثحراى

هذیر )اهیر زارع 

حعیي  (/داخلی

هعئَل )رٍظتبیی 

حجیجِ / تأظیعبت

دثیر وویتِ )ثْوٌیبری 

 (ثحراى

 مستند  1/9/98 1/1/98

× × 

  

رٍظتبیی حعیي  ًفت تبثلَّبی خغر در هحل ًگْذاری اوعیصى

/ هعئَل تأظیعبت)

دثیر )حجیجِ ثْوٌیبری 

 (وویتِ ثحراى

 مشاهده  1/9/98 1/1/98

× × 

  



 

 

 

 

  مدیریت بحران در حوادث و بالیببرنبمه عملیبتی 

 

 

 

 

G ارتقاء کیفیت ارائه خذمات:  هدف کلی 

O 9316از استانذاردهای اعتباربخشی در بیمارستان تا انتهای سال % 68اجرای : هدف اختصبصی   

S ارتقای ایمنی سازه ای بیمارستان: استراتژی 

 هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا نبم فعبلیت
شبخص 

 دستیببی
 (پایش فصلی) گسارش پیشرفت

ثرًبهِ ریسی ٍ پیگیری ثیوِ ظبختوبى ثیوبرظتبى 

در ...( زلسلِ، آتػ ظَزی ٍ )در همبثل حَادث 

 وویتِ ثحراى

هذیر )اهیر زارع 

حجیجِ ( / داخلی

دثیر وویتِ )ثْوٌیبری 

 (ثحراى

 مستند  1/12/98 1/6/98

× × 

  

ثرًبهِ ریسی ٍ پیگیری تؼویرات ظبختوبى 

در ( از ًظر ترن، ؼىبف ٍ یب ًؽعت)ثیوبرظتبى 

 وویتِ ثحراى

هذیر )اهیر زارع 

حجیجِ ( / داخلی

دثیر وویتِ )ثْوٌیبری 

 (ثحراى

 مستند  1/12/98 1/6/98

× × 

  

ثرًبهِ ریسی جْت تؼویرات ٍ ثررظی ایوٌی 

ظمف ّبی وبرة ٍ همبٍهت ظمف در ثراثر 

 ظیل، زلسلِ ٍ آتػ ظَزی در وویتِ ثحراى

هذیر )اهیر زارع 

حجیجِ ( / داخلی

دثیر وویتِ )ثْوٌیبری 

 (ثحراى

 مستند  1/12/98 1/6/98

× × 

  


