
 

 

 هوالشافی                                 

     مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس                                                 

                 روش اجرایی                              خط مشی و فرم                                                                                                        

 در گرفته انجام های پژوهش نتایج از استفاده  : روش اجراییخط مشی و  عنوان 

 جامعه و فرد سالمت سطح ارتقا و بالینی غیر و بالینی خدمات کیفیت ارتقای راستای
 20/10/1395  :تدوینتاریخ 

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396 : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجراییکد 

 2از  1 شماره صفحه:

 دانش آوردن بدست هدفبا  آمده بدست نتایج قوت و ضعف نقاط کشف بوسیله بالینی غیر و بالینی های حوزه در دانش ارتقای خط مشی :

 جامعه و فرد سالمت سطح ارتقا و بالینی غیر و بالینی خدمات کیفیت ارتقای جهت در ،نتایج از صحیح

 غیر و بالینی خدمات ارائه در موجود نواقص و ها کمبود رفع هدف با  که است استانداردی های پژوهش پژوهش، از منظور مورد این در  تعاریف:

 . گیرد می صورت  جامعه و فرد سالمت استاندارد نظام حوزه در بالینی

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس  : دامنه

 جامعه و فرد سالمت سطح ارتقا و بالینی غیر و بالینی خدمات کیفیت ارتقای جهت در نتایج از صحیح دانش آوردن بدست هدف: 

  :آن اجراء در دخیل افراد نقش و سمت ذکر با اجرا روش

 و بالینی خدمات ارتقا و مطالعات آن های کاستی رفع برای قبلی مطالعات نتایج و ها داده از استفاده با جدید مطالعات انجام مشاوره –1 مرحله

  مرکز مشاوران توسط بالینی غیر

 مرکز مشاوران توسط اجرا قابل و صحیح نتایج آوردن بدست برای آماری درست های روش با ها داده تحلیل و تجزیه – 2 مرحله

 و اساتید تایید صورت در دانشگاه و بیمارستان اجرایی های پروژه در استفاده برای مسئولین به ها پژوهش برخی نتایج رسانی اطالع – 3مرحله

 مرکز مسئول توسط مربوطه اجرایی مدیران



 

 هوالشافی                                                                                                  

     مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس                                                   

                 فرم خط مشی و روش اجرایی                                                                                                                                       

 راستای در گرفته انجام های پژوهش نتایج از استفاده  : روش اجرایی عنوان

 جامعه و فرد سالمت سطح ارتقا و بالینی غیر و بالینی خدمات کیفیت ارتقای
 20/10/1395  :تدوینتاریخ 

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396  : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجرایی کد

 2از  2 شماره صفحه:

 دانشجویان، اساتید، پرسنل، پزشکان و سایر پژوهشگرانذی نفعان : 

 مسول مرکز توسعه پژوهش های بالینی  فرد پاسخگو :

 پژوهشیاران مرکز توسعه پژوهش های بالینی، سیستم های رایانه، نرم افزارهای مرتبط کارکنان مرتبط :تامین منابع ،امکانات و 

 دستورالعمل های وزارت متبوع با شماره  :مراجع/منابع

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی 

 کیانی             جمیله -1 تهیه کننده گان

            میرزایی دکتر -2

              معتمد دکتر          -3

 مسئول مرکز

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژی مشاور

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژی مشاور

 

  کیفیت بهبود کارشناس زر تشت عاطفه تایید کنندگان

  بیمارستان رئیس اسفندیاری عاطفه دکتر خانم تصویب کنندگان


