
مدت زمان انجام  بازه انجام ریز فعالیت ها عنوان خدمت

 )ساعت(خدمت

ساعت  تعداد

کارکرد 

ماهیانه بر 

 حسب دقیقه

تدوین و بازنگری 

 برنامه استراتژیک

 و عملیاتی

تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک 

 بیمارستان

 033 2 ساعت 03 ساالنه

تدوین برنامه عملیاتی با همفکری مسئولین 

 واحدها 

 223 2 ساعت 22 ساالنه

 223 22 ساعت 2 ماهانه پایش برنامه های عملیاتی

تهیه گزارش پیشرفت و پایش برنامه 

 عملیاتی در هر هدف اختصاصی

 233 4 ساعت 2 فصلی

مشاوره در زمینه 

استقرار 

استانداردهای 

 اعتباربخشی

و واحدها جهت ارزیابی بازدید بخش ها 

 سنجه های اعتباربخشی

 283 22 ساعت  0 ماهانه

همکاری جهت خود ارزیابی واحدها براساس 

 سنجه های مربوطه

 443 4 ساعت 22 فصلی

 283 4 ساعت 9 فصلی مشخص کردن موارد عدم انطباق

 283 4 ساعت  9 فصلی انجام مشاوره جهت رفع مشکل 

 243 22 ساعت 9 ماهانه کیفیتتدوین برنامه بهبود 

 243 22 ساعت 9 ماهانه پایش برنامه بهبود کیفیت

مشاوره در استقرار استانداردهای ایمنی 

 بیمار

 033 22 ساعت  2 ماهانه

برنامه ریزی و 

برگزاری کمیته 

 های بیمارستانی 

ی تدوین برنامه و شرکت در کمیته ها

 کمیته( 23بیمارستان)

 2233 223 ساعت 2 ماهانه

جمع بندی و تحلیل موارد عدم انطباق و 

لیست کردن مشکالت جهت طرح در کمیته 

 مربوطه

 033 223 ساعت 2 ماهانه

 233 43 ساعت 2 فصلی پایش کمیته های بیمارستانی 

 223 22 ساعت 2 ماهانه پیگیری مصوبات

مشاوره جهت 

تدوین و بازنگری 

خط مشی 

ها،روش های 

اجرایی و 

 دستورالعمل ها

مشخص کردن و تدوین خط مشی ها ،روش 

های اجرایی و دستورالعمل های محورهای 

 اعتباربخشی

 243 24 ساعت 2 ساالنه

ابالغ خط مشی، روش و دستورالعمل تایپ و 

 اجرایی
 202 24 دقیقه03 ساالنه



مشاوره در زمینه 

تدوین و پایش 

شاخصهای 

 بیمارستان

تدوین شاخص مشاوره به مسئولین جهت 

 های عملکردی و فرآیندی

 293 2 ساعت 28 ساالنه

پایش و تحلیل شاخص ها با کمک مسئولین 

 مربوطه

 2223 22 ساعت 42 ماهانه

تهیه گزارش جهت ارائه به کمیته پایش و 

 سنجش

 833 4 ساعت 43 فصلی

مشاوره به مسئولین جهت پیشرفت شاخص 

 ها

 03 22 دقیقه 03 ماهانه

زمینه  مشاوره در

تدوین و پایش 

فرایندهای 

 بیمارستان

شناسایی و ترسیم فرایندهای اداری،درمانی 

 و پشتیبانی مرکز

 233 23 ساعت 2 ساالنه

 223 22 ساعت 2 ساالنه همکاری در جهت ارتقای فرایندهای مرکز

حضور در جلسات تیم مدیریت اجرایی و  سایر وظایف

 تدوین صورتجلسه

 03 22 ساعت 2 ماهانه

 223 23 ساعت 2 هفتگی مشارکت در واک راند مدیریتی ایمنی 

 283 22 ساعت 0 ماهانه برگزاری کالس های آموزشی اعتباربخشی

آموزش چهره به چهره )مسئولین و پرسنل 

 جدید الورود(

 7 0 دقیقه03 مستمر

 03 22 ساعت 2 ماهانه مدیریت سامانه های مرتبط

 223 2 ساعت 22 ماهه 0 آنالیز و تحلیل نظرسنجی کارکنان 

آنالیز و تحلیل نظرسنجی بیماران و 

 همراهان

 223 4 ساعت 22 فصلی

مدیریت،کدگذاری، بازنگری و توزیع  

 مستندات بیمارستان

 03 22 ساعت2 مستمر

 03 22 ساعت 2 مستمر مشارکت در تدوین بسنه های اموزشی

 03 22 ساعت 2 مستمر ارسال گزارشات به دانشگاهپاسخگویی و 

 283 22 ساعت 0 ماهانه شرکت در دوره های آموزشی اعتباربخشی

 283 22 ساعت 0 مستمر همکاری در راند ارزیابان دانشگاه

 233 2 ساعت 23 ساالنه مشارکت در ممیزی ایمنی بیمار

مشاوره درخصوص گردآوری داده ها و انالیز 

درآمد و مدیریت مصارف و منابع هزینه و 

 بیمارستان

 223 22 ساعت 2 ماهانه

 ساعت297

 


