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 دانشگاه علوم پسشکی اراک

 )عج( مرکس آموزشی درمانی ولیعصر

 کالیبراسیون  آزمون یا پسشکی تجهیسات کیفی کنترل: روش اجراییعنوان 

  01PL 60:روش اجراییکد 

 1از  1صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ اولین ابالغ 11/11/99  

:تاریخ آخرین بازنگری01/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 10/9/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 01/4/98  

 :روش اجراییعنوان 
 کبلیبراسیًن آزمًن یب پسشکی تجُیسات کیفی کىترل

 :دامنه
(، کلیىیک تخصصی ي ، آزمبیشگبٌرادیًلًشی ،CSR، کلیٍ بخش َبی درمبوی، بخش َبی پبراکلیىیک)تجُیسات پسشکیياحذ 

 ياحذ مذیریت، سرپبیی

 تعاریف و اصطالحات:
: عببرت است از اوذازٌ گیری خريجی َبی دستگبٌ تحت آزمبیش تًسط دستگبٌ آزمًوگر بب صحت ي دقت معلوً  ي  کبلیبراسیًن

 دٌ مشخص شذٌ ي بب مرجع استبوذاردقببل ردیببی در شرایط معیه ي در محذي

 هذف:
 ت پسشکیکیفیت خذمبت ي ارتقبی ایمىی بیمبران در ارائٍ خذمبت يابستٍ بٍ تجُیسابُبًد 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 ي مستىذات مصبحبٍارزیببی از طریق مشبَذٌ، ، بیمبرستبن تجُیسات پسشکی کبرشىبس

  روش اجرا:
 .ومبیذاعال  می  را تُیٍ ي مشمًل بررسی کىترل کیفیپسشکی لیست تجُیسات  پسشکیتجُیسات  ياحذ .1

 اقذا  می کىذ.بررسی کىترل کیفی  ياحذ امًر مبلی وسبت بٍ تبمیه اعتببر الز  جُت .2

َوبی مجوبز کىتورل کیفوی تجُیوسات      قرارداد بب شورکت  ياحذ تذارکبت بب َمبَىگی ياحذ تجُیسات پسشکی وسبت بٍ عقذ  .3

 پسشکی اقذا  می ومبیذ.

موذیر  تجُیسات پسشکی را بب موذیریت مرکوس،    یم کىترل کیفی تَمبَىگی الز  جُت استقرار کبرشىبس تجُیسات پسشکی  .4

 .اوجب  می دَذبخش َب  مسئًلیه پرستبری ي

مرکس ي مسئًل بخش تحت وظبرت کبرشىبس تجُیسات پسشکی  طبق بروبمٍ زمبن بىذیکبرشىبسبن شرکت َبی مًرد وظر  .5

 .َب می پردازوذکىترل کیفی دستگبٌ ي بررسی بٍ  ،بر وحًٌ ي عملکرد اوجب  آزمًن کبلیبراسیًن تجُیساتمربًطٍ 

برچسو  کبلیبراسویًن    کىترل کیفوی  ي تبییذ شذٌ از وظر بررسی  کبرشىبسبن شرکت َبی مًرد وظر بر ريی دستگبٌ َبی .6

 .می ومبیىذوص  

    :امکانات و تسهیالت مورد نیاز
- 

  :  منابع
 تجربٍ بیمبرستبن -

 گان تهیه کننده/ تهیه کنند

 ()مسئًل تجُیسات پسشکیمُىذس سبيیس ابراَیمی

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 مُىذس سبيیس ابراَیمی

 ()مسئًل تجُیسات پسشکی

 ي تجُیسات  درمبنداري اعضبی کمیتٍ 

 بیمبرستبنپسشکی 

 دکتر سیذ محمذ جمبلیبن

  )ریبست بیمبرستبن(



2 
 

 


