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 داوشگاٌ علًم پسشکی اراک 

 مرکس آمًزشی درماوی يلیعصر)عج(

 مذیریت کمبًد داريیی در مقاطع زماوی مًقت :ريش اجراییعىًان 

 01PL 19:ريش اجراییکذ 

 2از  1صفحٍ: 

 01 يیرایش: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 23/21/96  

:تاریخ آخریه بازوگری31/5/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 24/6/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 31/5/98  

 :ريش اجراییعىًان 
 هذیریت کوجَد دارٍیی در هقبطغ زهبًی هَقت

 :دامىٍ 
 ٍاحذ اًجبر دارٍیی ، دارٍخبًٍِاحذ ، ٍاحذ ریبست

 تعاریف ي اصطالحات:
- 

 َذف:
 ثیوبراى کست اطویٌبى از تبهیي ثِ هَقغ دارٍ ٍ تجْیسات هَرد ًیبز

 ريش ارزیابی: فرد پاسخگً:
 هصبحجِارزیبثی از طریق هشبّذُ ٍ  ریبست ثیوبرستبى،

 ريش اجرا:
دارٍی هفککَر را از اًجفبر دارٍیفی     ،چٌبى چِ هقذار یک دارٍ در دارٍخبًِ ثِ کوتر از حذ سفابر  ثرسفذ   دارٍخبًِجوغ دار   -1

 درخَاست هی ًوبیذ.

دارٍخبًفِ ٍ   HISّفب در سیسفتن   ثرای کلیِ دارٍیکجبر صَرت هی گیرد ٍ  در ایي هرکس خریذ دارٍ ثِ صَرت تجویؼی ٍ هبّی* 

  .اًجبر ًقطِ سابر  تؼریف شذُ است

ثؼذ از ّوبٌّگی ثب هسئَل اهفَر   ،چِ هقذار یک دارٍ  ثِ صَرت ًبگْبًی ثِ کوتر از ًقطِ سابر  ثرسذ چٌبى هسئَل اًجبر   -2

 .دارٍیی اقذام ثِ خریذ آى دارٍ در حذ ثرطرف ًوَدى ًیبز هَقتی هی ًوبیذ

ثِ رئیس ثخش هٌؼکس ٍ ایشبى کوجَد را ثِ هؼبًٍفت   راهَضَع  ،ذدر صَرتی کِ آى دارٍ در ثبزار هَجَد ًجبشهسئَل اًجبر   -3

ّفبی   ٍ ّوسهبى سؼی ثِ تْیِ آى از دارٍخبًِ ّبی سبیر هراکس درهبًی اسفتبى ٍ یفب اسفتبى   کردُ جْت پیگیری اػالم  غکا ٍ دارٍ

 هجبٍر ًظیر قن ٍ ّوذاى هی ًوبیذ.

هشکل را ثفِ ریبسفت    ،یِ دارٍ ٍجَد ًذاشتِ ثبشذٍ اهکبى تْ ثَدُدر صَرتی کِ کوجَد کشَری هطرح هسئَل اهَر دارٍیی   -4

صَرت اهکبى پسشکبى هؼبلج  دارٍیی جبیگسیي را اًتخبة ٍ درهی ًوبیذ د را ثِ پسشکبى هؼبلج اػالم هرکس هٌؼکس ٍ ایشبى کوجَ

 ٍ ثِ هسئَل اهَر دارٍیی جْت تْیِ اػالم هی ًوبیٌذ.

ّوسهبى ثب اػالم ریبست هرکس ثفِ پسشفکبى هؼفبلج هجٌفی ثفر       ،تکٌسیي ّبی دارٍیی هسئَل آهبدُ سبزی دارٍّبی ّر ثخش  -5

لِ خش اػالم ٍ در ًْبیت رئفیس ثخفش هسفئ   صَرت تلاٌی ثِ پرستبر هسئَل ّر ثِ هَضَع کوجَد را ث ،کوجَد هَقتی یک دارٍ

 کٌذ.ثِ هترٍى ثیوبرستبى اػالم هی ای کوجَد را طی ًبهِ 

 يسایل مًرد ویاز:
 HISسیستن 

 مىابع:
 تجرثِ ثیوبرستبى
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 داوشگاٌ علًم پسشکی اراک 

 مرکس آمًزشی درماوی يلیعصر)عج(

 مذیریت کمبًد داريیی در مقاطع زماوی مًقت عىًان ريش اجرایی:

 01PL 19کذ ريش اجرایی:
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 گان تهیه کننده/ تهیه کنند

 دکتر سویرا هشْذی

 دارٍخبًِ(فٌی )هسئَل 

 ػجذالرضب کریوی

 ) هسئَل جوغ داری دارٍخبًِ(

 شْریبر الوبسیبى

 )هسئَل اًجبر دارٍیی(

 ابالغ کننده تصویب کننده کنندهتأیید 

 دکتر سویرا هشْذی

 )هسئَل فٌی دارٍخبًِ(
 اػضبی کویتِ دارٍ ٍ درهبى ثیوبرستبى

 سیذ هحوذ جوبلیبىدکتر 

 )ریبست ثیوبرستبى(

 
 


