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آزهبیػ ًیبز بِ آیب 

 ؟آهبدگی دارد

 بله

 کٌترل دظتَر آزهبیػ

 پرظتبر

قیذ ثبت آزهبیػ در ظیعتن ٍ 

 در صَرت دظتَر اًجبم اٍرشاًعی 

 پرظتبر
 

 بله

 درمانی برنامه هنمارا

ًوًَِ هَرد تبییذ آیب 

 ؟آزهبیؽگبُ اظت

 اًجبم آزهبیػ

 کبرؼٌبض آزهبیؽگبُ
 

 *ثبت جَاة در ظیعتن

 هٌؽی آزهبیؽگبُظیعتن خَدکبر/ 
 

پیگیری جَاة ٍ در صَرت لسٍم 

 اطالع اٍرشاًعی بِ پسؼک

 پرظتبر
 

 خیر

 رٍیت جَاة آزهبیػ

 پسؼک
 

اطالع رظبًی بِ بخػ جْت 

 ًوًَِ گیری هجذد

 کبرؼٌبض آزهبیؽگبُ
 

 ًوًَِ گیری از بیوبر

 ًوًَِ گیر آزهبیؽگبُ
 

ًیبز گیری آیب ًوًَِ 

 ؟بِ تکرار دارد

 خیر

 در رٍز هقرر ٍ دریبفت جَاةهراجعِ 

 بیوبر/ ّوراُ بیوبر
 

 اًجبم آزهبیػ

 کبرؼٌبض آزهبیؽگبُ
 

 *ثبت جَاة در ظیعتن

 ظیعتن خَدکبر/ هٌؽی آزهبیؽگبُ
 

توبض بب بیوبر جْت  بله

 هراجعِ هجذد

 کبرؼٌبض آزهبیؽگبُهٌؽی/ 

 هراجعِ هجذد بِ آزهبیؽگبُ

 بیوبر
 

  آزهبیػ بر ظرپبیی در صَرت ًتیجِ بحراًیتوبض بب بخػ بعتری یب بیو* 

 دستور آزمایش توسط پسشک

 بیمار بستری

 خیر

 بیمار سرپایی

گیری از بیوبر ٍ ارظبل ًوًَِ 

 ًوًَِ بِ آزهبیؽگبُ

 پرظتبر/ ًوًَِ گیر آزهبیؽگبُ
 

اطویٌبى  بیوبر ٍآهَزغ بِ 

 الزم از آهبدگی

 پرظتبر
 

 کٌترل دظتَر آزهبیػ

 هٌؽی آزهبیؽگبُ

آیب آزهبیػ ًیبز بِ 

 ؟آهبدگی دارد

 خیر

 پرداخت ّسیٌِ بِ صٌذٍق

 ّوراُ بیوبر/ بیوبر
 

ثبت آزهبیػ در ظیعتن ٍ قیذ 

 اًجبم اٍرشاًعی در صَرت دظتَر 

 آزهبیؽگبُ هٌؽی
 

آهَزغ بِ بیوبر در رابطِ بب  بله

 آهبدگی ّب ٍ زهبى هراجعِ

 هٌؽی آزهبیؽگبُ
 

هراجعِ در زهبى هقرر بب 

 آهبدگی الزم

 بیوبر
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 اوجبم آزمبیطبتفرآیىذ 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 

  

 اوجبم آزمبیطبت ضىبسىبمٍ فرآیىذ 

 13/7/98تبریخ آخریه اثالغ:  13/7/98تبریخ ايلیه اثالغ:  PS/LM/05/00کذ سىذ: 

 25/6/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  25/6/98ثبزوگری: تبریخ آخریه  اصلیوًع فرآیىذ: 

 َذف:

کابّػ خطبّابی تؽخی،ای،    ارتقابی ایوٌای بیوابر در هراتال تؽاخیص ٍ درهابى ٍ       ٍ برًبهِ ریسی جْت درهبى، در تؽخیص بیوبری ٍ تعریع تعْیل 

 تؽخی،ی اثربخؽی اقذاهبت

 اَذاف استراتژیک مرتجط:

خابلص بیوبرظاتبى ٍ   ارتقبء ٍ بْبَد هعتور کیفیت خذهبت درهبًی، آهَزؼی ٍ پصٍّؽی، افسایػ هیساى رضبیتوٌذی هراجعیي ٍ بیوبراى، افاسایػ درآهاذ   

 ارتقبء بْرُ ٍری، تفظ ٍ ارتقبی ایوٌی بیوبر

 محذيدٌ فرآیىذ:
 )بیوبراى بعتری ٍ ظرپبیی(آزهبیؽگبُ ،درهبًگبُ ظرپبیی، کلیٌیک تخ،،یاتبق عول، ، بخػ ّبی بعتری، بخػ اٍرشاًط

 صبحت فرآیىذ:
 آزهبیؽگبُپسؼکبى، پرظتبراى، کبرکٌبى 

 يريدی:
 برای بیوبراىدظتَر آزهبیػ 

 خريجی:

 (راٌّوبیی جْت برًبهِ درهبىجَاة آزهبیػ)

 وبظر فرآیىذ:

 ، هعئَل فٌی آزهبیؽگبُبیوبرظتبىٍ هذیریت ریبظت 

 مىبثع ي ملسيمبت:
 بیوبراى(هت،ذیبى صٌذٍق، ، کبرکٌبى آزهبیؽگبُاًعبًی)پسؼکبى، پرظتبراى، 

 (آزهبیؽگبّیتجْیسات ظرٍف جوع آٍری ًوًَِ، ، رایبًِ، ّبی آهبدگی قبل از آزهبیػ، فرم پسؼکیپسؼک، پرًٍذُ  آزهبیػتجْیساتی)ًعخِ دظتَر 

 ضبخص َب:
 هتَظط تعذاد آزهبیؽبت اًجبم ؼذُ برای ّر بیوبر ،آزهبیؽبت اًجبم ؼذُتعذاد 

 اثالغ کىىذٌ: تصًیت کىىذٌ: تبییذ کىىذٌ: تُیٍ کىىذٌ:

ذ بْبَد کیفیت بب هؽبرکت ٍات

 آزهبیؽگبُ هعئَل ٍاتذ

 دکتر هرضیِ هیرزایی

 (هعئَل فٌی آزهبیؽگبُ)
 تین هذیریت اجرایی بیوبرظتبى

 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبظت بیوبرظتبى(



 اوجبم آزمبیطبتفرآیىذ 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 تعذاد آزمبیطبت اوجبم ضذٌ ثرای ثیمبرانضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/05/01کذ سىذ: 

 20/2/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  20/2/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

تعدااد آزمایاداا انمدداه شدای بددرای    

 بیماران

 کلیِ بخػ ّبی بعتری

 بخػ اٍرشاًط

 اتبق عول

 بیوبراى ظرپبیی

 ٍاتذ آزهبیؽگبُ

 تعذاد هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 برًبهِ اظتراتصیک هذیریتی غیر ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فرآیٌذی ظبختبری
برًبهِ بْبَد 

 کیفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 کبرایی اثربخؽی رضبیتوٌذی ایوٌی
دظترظی 

 عبدالًِ

هَقع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولکردی ای ًبهِبر اصلی فرآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 کیفیت بْبَد ٍاتذ

 آزهبیؽگبُ ظَپرٍایسر

هعئَل آهبر اطالعبت 

 ظالهت
HIS 

هعئَل  ٍ ظَپرٍایسر آزهبیؽگبُ

 ٍاتذ آهبر اطالعبت ظالهت

کویتِ پبیػ ٍ کیفیت بْبَد

کویتِ ظٌجػ کیفیت)تحلیل(

 تین هذیریت اجرایی)گسارغ(

ضبخص تعریف  در طَل یک هبُ زهبیؽبت اًجبم ؼذُ برای بیوبراىتعذاد کل آ 

ضبخص صًرت تعریف  تعذاد کل آزهبیؽبت اًجبم ؼذُ برای بیوبراى در هذت یک هبُ  

ضبخص مخرج تعریف  - 

 تعذاد کل آزهبیؽبت اًجبم ؼذُ برای بیوبراى در هذت یک هبُ ضبخص فرمًل

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 هبّبًِ ظِ هبِّ گسارغ کتبی –برگساری جلعِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 تین هذیریت اجرایی بیوبرظتبى ٍاتذ بْبَد کیفیت
 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبظت بیوبرظتبى(

 

  



 اوجبم آزمبیطبتفرآیىذ 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 متًسط تعذاد آزمبیطبت اوجبم ضذٌ ثرای َر ثیمبرضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/06/01کذ سىذ: 

 20/2/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  20/2/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

تعااد آزمایااا انمداه شدای   متوسط 

 هر بیماربرای 

 کلیِ بخػ ّبی بعتری

 بخػ اٍرشاًط

 اتبق عول

 بیوبراى ظرپبیی

 ٍاتذ آزهبیؽگبُ

 تعذاد هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 برًبهِ اظتراتصیک هذیریتی غیر ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فرآیٌذی ظبختبری
برًبهِ بْبَد 

 کیفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 کبرایی اثربخؽی رضبیتوٌذی ایوٌی
دظترظی 

 عبدالًِ

هَقع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولکردی ای ًبهِبر اصلی فرآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 کیفیت بْبَد ٍاتذ

 ظَپرٍایسر آزهبیؽگبُ

هعئَل آهبر اطالعبت 

 ظالهت
HIS 

هعئَل  ٍظَپرٍایسر آزهبیؽگبُ 

 ٍاتذ آهبر اطالعبت ظالهت

کویتِ پبیػ ٍ کیفیت بْبَد

کویتِ کیفیت)تحلیل(ظٌجػ 

 تین هذیریت اجرایی)گسارغ(

ضبخص تعریف  تعذاد کل آزهبیؽبت اًجبم ؼذُ برای بیوبراى بِ تعذاد کل بیوبراى در طَل یک هبُ 

ضبخص صًرت تعریف  در هذت یک هبُ   زهبیؽبت اًجبم ؼذُ برای بیوبراىتعذاد کل آ 

ضبخص مخرج تعریف  تعذاد کل بیوبراى در ّوبى هبُ 

 ضبخص فرمًل

 در هذت یک هبُ زهبیؽبت اًجبم ؼذُ برای بیوبراىتعذاد کل آ

 

 تعذاد کل بیوبراى در ّوبى هبُ

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 هبّبًِ ظِ هبِّ گسارغ کتبی –برگساری جلعِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 اجرایی بیوبرظتبىتین هذیریت  ٍاتذ بْبَد کیفیت
 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبظت بیوبرظتبى(

 


