ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه
ػتبدی اػت وِ هؼئَل ػيبػت گزاسی ٍ ًظبست ثش اجشای وليِ فشايٌذ ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس ثِ كَست والى
دس ساػتبی ًظام حاكويت باليٌي دس داًـگبُ ٍ ٍاحذ ّبی تبثؼِ اػت.

اعضاي ستاد:
اعضاي ثابت:
سیيغ داًـگبُ (ریيس ستاد)
 هؼبٍى دسهبى (دبير ستاد)
 وليِ هؼبًٍبى داًـگبُ
 دٍ ًفش اص اػضب ّيئت ػلوي داًـگبُ ثب حىن سییع داًـگبُ
 سٍػبی داًـىذُ ّبی پضؿىي ،پشػتبسی ،هبهبيي ٍ هذيشيت (دس كَست ٍجَد داًـىذُ هذيشيت دس آى داًـگبُ)
 دٍ ًفش اص سٍػبی ثيوبسػتبى ّبی تحت پَؿؾ (فمظ دس داًـگبُ ّبی تيپ يه)
تبصرُ  :1ػتبد حبوويت ثبليٌي دس داًـگبُ حذالل ؿبهل اػضبی فَق خَاّذ ثَد ٍلي اضبفِ ؿذى اػضبی ديگش ثِ گشٍُ اػضبی
ثبثت ثب تَجِ ثِ ؿشايظ ٍ كالحذيذ سيبػت هحتشم داًـگبُ هٌؼغف اػت.

اعضاي غير ثابت:
دس كَست ضشٍست پيـٌْبد هي ؿَد ريٌفؼبى ،ثؼتِ ثِ هَسد وِ هي تَاًٌذ ؿبهل (ًوبيٌذگبى ػبصهبى ّبی ثيوًِ ،وبيٌذُ ػبصهبى
ًظبم پضؿىي اػتبىً ،وبيٌذُ ػبصهبى پضؿىي لبًًَيً ،وبيٌذُ ؿَسای ؿْشً ،وبيٌذُ ًْبد ّبی هشدهيً ،وبيٌذُ كذا ٍ ػيوبی اػتبى ٍ
 )...ثبؿٌذ ثِ كَست ػضَ غيش ثبثت ػتبد اًتخبة ؿًَذ.
تبصرُ :1هؼٍَليت تـىيل ػتبد ثِ ػْذُ سيبػت داًـگبُ ثَدُ ٍ كذٍس اثالؽ ثشای اػضبی ػتبد ثِ دػتَس ايـبى كَست خَاّذ
گشفت.
تبصرُ  :2ثشگضاسی جلؼبت ػتبد حذالل ّش دٍ هبُ يه ثبس خَاّذ ثَد.

شرح وظایف ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه :

 - 1تؼييي اّذاف ٍ اػتشاتظی ّبی والى ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس ساػتبی ًظام حاكويت باليٌي دس
حَصُ تحت پَؿؾ.
 - 2ثشًبهِ سيضی والى دس جْت اػتمشاس ٍ اجشای ثشًبهِ ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس ساػتبی ًظام
حاكويت باليٌي دس ػغح داًـگبُ ٍ هشاوض تبثؼِ.
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ايجبد ًظبم ثجت ٍ گضاسؽ دّي خغبّبی پضؿىي دس ػغح داًـگبُ.



جلت هـبسوت ٍ ايجبد خظ پبػخگَيي ٍ استجبط ثيي وليِ ريٌفؼبى ثب تبويذ ثش اعضاي ّيات علوي
دس داًـگبُ.



عشاحي ًظبم تـَيك ٍ افضايؾ اًگيضُ دس وبسوٌبى دس جْت اػتوشاس ثشًبهِ.



تلَيت ٍ اثالؽ دػتَسالؼول ّب ،ثخـٌبهِ ّب ٍ آييي ًبهِ ّبی هَسد ًيبص.



اثالؽ ثخـٌبهِ ّب ،آييي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼول ّبی اسػبل ؿذُ اص ػَی ٍصاست هتجَع دس خلَف
ثشًبهِ ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس.



تبهيي ٍ تخليق هٌبثغ هَسد ًيبص.



ايجبد ثؼتش هٌبػت ثشای ايجبد تؼبهل ٍ ّوىبسی ثيي هؼبًٍت ّبی داًـگبُ دس جْت پيـجشد
ّوبٌّگ ٍ يىپبسچِ فؼبليت ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس

راستاي ًظام حاكويت

باليٌي .


وٌتشل ٍ اسػبل گضاسؿبت فللي ٍ ػبالًِ اداسُ حبوويت ثبليٌي ثِ اداسُ حبوويت ثبليٌي دس هؼبًٍت
دسهبى ٍصاست هتجَع.

 - 3ثشلشاسی ؿجىِ استجبعي ايٌتشًتي ثشای تؼْيل ٍ ػشػت ثخـيذى ثِ اًتمبل ٍ ثِ اؿتشان گزاسی اعالػبت الصم ،
ثِ هٌظَس اعالع سػبًي ػشيغ ٍ ثِ سٍص دس ساػتبی اجشای ثشًبهِ ثِ وليِ دػت اًذسوبساى اػتمشاس ٍ اجشای ثشًبهِ
دس ػغح داًـگبُ.
 - 4فشاّن ػبختي صيش ػبخت ّبی الصم ثشای دػتيبثي ثِ اّذاف ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس ثؼتش
حبوويت ثبليٌي .
ً - 5ظبست ػبليِ ثش اجشای ثشًبهِ دس ػغح داًـگبُ ٍ ثشًبهِ سيضی دس جْت سفغ چبلؾ ّب .
 - 6ثشگضاسی جلؼبت ّش  2هبُ يه ثبس ٍ اثالؽ هلَثبت ثِ هؼبًٍت ّبی تبثؼِ.
ً - 7ظبست ٍ اسػبل گضاسؿبت ًحَُ اجشای ثشًبهِ ثِ اداسُ حبوويت ثبليٌي ٍصاست هتجَع دس فَاكل تؼييي ؿذُ (سٍص
ثيؼتن اثتذای ّش فلل).
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معاونت درمان
اداره حاکمیت بالینی دانشگاه
ایي ادارُ هسٍَل اجراي كليِ فرایٌذ ّاي بْبَد كيفيت ٍ ارتقاي ایوٌي بيوار در راستاي ًظام حاكويت باليٌي

در

داًشگاُ ٍ است.

تركيب اعضا ( :تخصيص ردیف)
 يه وبسؿٌبع هؼٍَل حبوويت ثبليٌي داًـگبُ
 1 تب ً 4فش وبسؿٌبع حبوويت ثبليٌي (ثشاػبع تيپ داًـگبُ تؼييي هي ؿَد)
تبصرُ :تعذاد كارشٌاساى حاكويت باليٌي براساس تيپ داًشگاُ بِ شرح زیر است:
الف -دس داًـگبُ ّبی تيپ يه:

 3وبسؿٌبع حبوويت ثبليٌي (داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي ثِ ػلت ٍجَد تؼذاد هشاوض هتؼذد

دسهبًي هي تَاًذ  4وبسؿٌبع حبوويت ثبليٌي ػالٍُ ثش يه وبسؿٌبع هؼٍَل ،ثِ ايي اهش اختلبف دّذ)
ة -دس داًـگبُ ّبی تيپ دٍ 2 :وبسؿٌبع حبوويت ثبليٌي
ج -دس داًـگبُ ّبی تيپ ػِ 1 :وبسؿٌبع حبوويت ثبليٌي

شرایط احراز کارشناس مسوول حاکمیت بالینی دانشگاه:
 - 1پضؿه ػوَهي /هتخلق پضؿىي اجتوبػي /پشػتبس ثب حذالل هذسن وبسؿٌبػي /هذيشيت خذهبت ثْذاؿتي دسهبًي ثب
حذالل هذسن وبسؿٌبػي /وبسؿٌبع سؿتِ ّبی هشتجظ ثب حشف پضؿىي ٍ پيشاپضؿىي
 - 2حذالل  5ػبل ػبثمِ وبسی دس حيغِ ثْذاؿت ٍ دسهبى (تشجيحب ّوشاُ ثب فؼبليت ػتبدی)
 - 3داسای حذالل  2ػبل تجشثِ وبسی دس صهيٌِ استمب ی ويفيت،
 - 4ػاللِ هٌذ ،تَاًوٌذ ،هتؼْذ ثِ ثشًبهِ ّبی والى استمبی ويفيت دس ٍاحذ ّبی ثْذاؿتي دسهبًي

 - 5افشادی وِ دٍسُ ّبی تخللي يب وَتبُ هذت استمبی ويفيت ،دٍسُ ّبی  MPH ٍ Mini MBAسا گزساًذُ اًذ ،دس ؿشايظ
هؼبٍی ًؼجت ثِ ػبيشيي اٍلَيت داسًذ.

شرح وظایف کارشناس مسوول حاکمیت بالینی دانشگاه:
وبسؿٌبع هؼٍَل حبوويت ثبليٌي داًـگبُ ػالٍُ ثش هؼٍَليت وٌتشل ٍ ًظبست ثش اجشای ؿشح ٍظبيف تؼييي ؿذُ اداسُ حبوويت ثبليٌي ،
هؼٍَل پيگيشی اػتمشاس كويتِ جاهع اجرایي حاكويت باليٌي داًشگاُ ٍ اػتوشاس تـىيل جلؼبت آى خَاّذ ثَد.

3

شرح وظایف اداره حاکمیت بالینی دانشگاه:
- 1ايجبد كويتِ جاهع اجرایي حاكويت باليٌي دس ػغح اجشايي داًـگبُ ٍ پيگيشی ثشلشاسی جلؼبت هٌظن هبّيبًِ

*

 - 2فؼبل ًوَدى ؿجىِ استجبعي ايٌتشًتي ثيي ػتبد ،اداسُ حبوويت ثبليٌي ٍ هشاوض اسايِ خذهبت ػالهت ثشای تؼْيل ٍ
ػشػت ثخـيذى ثِ اًتمبل اعالػبت ٍ ثِ اؿتشان گزاسی آى ّب ٍ اعالع سػبًي ػشيغ ٍ ثِ سٍص وليِ دػت اًذسوبساى
اجشای ثشًبهِ دس ػغح داًـگبُ.
ً - 3ظبست ثش اجشای ثشًبهِ ّبی هلَة ؿذُ ٍ اثالؽ ؿذُ اص ػتبد حبوويت ثبليٌي داًـگبُ.
 - 4ثشًبهِ سيضی ٍ اًجبم پبيؾ ٍ ًظبست ثش اجشای فؼبليت ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس وليِ هشاوض اسايِ
خذهبت ػالهت ،ثجت هؼتٌذات ،اسايِ فيذثه ثِ وليِ هشاوض( .اًجبم پبيؾ ثِ هيضاى حذاقل ّر دٍ هاُ یك بار اص ّش
ثيوبسػتبى).
 - 5پيگيشی ٍ ًظبست ثش ثجت خغبّبی پضؿىي دس هشاوض اسايِ خذهبت ػالهت دس ًظبم ثجت خغبّبی داًـگبُ ،ثشسػي
خغبّب ،تحليل آى ّب ،اسايِ فيذثه دس خلَف الذاهبت اكالحي اًجبم ؿذُ ثِ هشاوض اسايِ خذهبت ػالهت  ،ثِ
اؿتشان گزاسی دسع ّبی گشفتِ ؿذُ دس ػغح داًـگبُ ٍ ،اػالم دسع ّبی گشفتِ ؿذُ ثِ اداسُ حبوويت ثبليٌي
ٍصاست هتجَع.
 - 6هـبسوت هؼتوش ٍ فؼبل دس ثجت خغبّب دس ًظبم ثجت خغبّبی پضؿىي ٍصاست هتجَع.
 - 7ؿٌبػبيي چبلؾ ّب ٍ هـىالت هَجَد دس هؼيش اجشا ٍ پيـشفت ثشًبهِ ،تحليل ػلل هشثَط ٍ اسايِ ساُ حل ٍ عشح
ًوَدى آى دس ػتبد حبوويت ثبليٌي داًـگبُ.
 - 8تذٍيي ٍ آهبدُ ػبصی ثخـٌبهِ ّب ،دػتَسالؼول ّب ٍ آييي ًبهِ ّبی هَسد لضٍم ٍ عشح آى دس ػتبد حبوويت ثبليٌي
داًـگبُ ثِ هٌظَس اثالؽ ثِ هشاوض اسايِ خذهبت ػالهت تحت پَؿؾ.
 - 9ثشگضاسی جلؼبت ّوبٌّگي ثب ٍاحذ حبوويت ثبليٌي (ثْجَد ويفيت) ثيوبسػتبى ّب ٍ ديگش هشاوض اسايِ خذهبت ػالهت
(حذاقل ّر دٍ هاُ یك بار) دس خلَف ثشسػي پيـشفت ثشًبهِ ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس .
- 10تذٍيي ؿبخق ّبی ػولىشدی هَسد ًيبص ثشای ثيوبسػتبى ّبی تحت پَؿؾ ٍ هشاوض اسايِ خذهبت ػالهت دس ػغح
داًـگبُ دس ساػتبی اّذاف تؼييي ؿذُ ٍصاست هتجَع.
ً - 11ظبست ثش دػت يبثي هشاوض اسايِ خذهبت ػالهت ثِ اّذاف ٍ ؿبخق ّبی ػولىشدی تذٍيي ؿذُ اص عشف داًـگبُ ٍ
اثالؽ ؿذُ اص عشف ٍصاست هتجَع  ،ثجت سًٍذ ايي ؿبخق ّب ٍ همبيؼِ آًبى دس هشاوض هختلف ثب يىذيگش.
- 12تذٍيي ثشًبهِ ػوليبتي ػبليبًِ داًـگبُ ٍ ؿبخق ّبی ػولىشدی دس هؼيش ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس
ساػتبی ًظبم حبوويت ثبليٌي.
- 13تَاًوٌذ ػبصی وبسؿٌبػبى ثشجؼتِ ٍ آهبدُ ػبصی آًبى ثشای آهَصؽ ثِ گشٍُ ّبی ّذف تحت پَؿؾ (تشثيت )TOT
ٍ ثشگضاسی وبسگبُّب ٍ جلؼبت آهَصؿي ثشای گشٍُ ّبی ّذف .
- 14اًتخبة ٍ هؼشفي ثيوبسػتبى ّبی ثشتش دس ػغح ٍاحذ ّبی تبثؼِ ٍ هؼشفي ػبليبًِ ثِ ٍصاست هتجَع جْت ؿشوت دس
جـٌَاسُ ػبليبًِ حبوويت ثبليٌي .
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- 15پيگيشی هلَثبت جلؼبت ػتبد حبوويت ثبليٌي داًـگبُ.
- 16اسػبل گضاسؿبت فللي (تا پاًسدّن ّر فصل) ٍ گضاسؽ ػبليبًِ ثشاػبع فَسهت وـَسی ثِ ػتبد حبوويت ثبليٌي
داًـگبُ.
اعضاي كويتِ جاهع اجرایي حاكويت باليٌي:
کمیته جامع اجرایی حاکمیت بالینی دانشگاه با حضور اعضاي زیر تشكیل می شود.


هؼبٍى دسهبى (ریيس كويتِ)



هذيش دسهبى



وبسؿٌبع هؼٍَل حبوويت ثبليٌي دس داًـگبُ (دبير كويتِ)



حذالل دٍ ًفش اص سٍػبی ثيوبسػتبى ّبی تحت پَؿؾ داًـگبُ



هذيش اداسُ پشػتبسی داًـگبُ



وبسؿٌبع هؼٍَل اداسُ ًظبست ٍ اسصؿيبثي



يه وبسؿٌبع حبوويت ثبليٌي از ّر هعاًٍت ثِ ػٌَاى ًوایٌذُ ثابت اجشای حبوويت ثبليٌي دس آى هؼبًٍت .



ًوبيٌذُ ديگش ثيوبسػتبى ّبی تحت پَؿؾ ؿبهل :تبهيي اجتوبػي ،خلَكيً ،يشٍّبی هؼلح ،خيشيِ. .... ٍ ،

تبصرُ :اعضاي غير ثابت ستاد حاكويت باليٌي داًشگاُ ًيس بر حسب ضرٍرت هي تَاًٌذ بِ جلسات كويتِ جاهع اجرایي حاكويت
باليٌي دعَت شًَذ.
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کمیته بهبود کیفیت در راستاي نظام حاکمیت بالینی بیمارستان:
ايي وويتِ ،هؼٍَل پيـجشد ّوبٌّگ ٍ يىپبسچِ فؼبليت ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس ساػتبی ًظام حاكويت باليٌي
دس ثيوبسػتبى اػت.
ترکیب کمیته بهبود کیفیت در راستاي نظام حاکمیت بالینی بیمارستان:
 سييغ ثيوبسػتبى ( ریيس كويتِ)
 هذيش ثيوبسػتبى
 وبسؿٌبع هؼٍَل حبوويت ثبليٌي (دبير كويتِ)
 هذيش خذهبت پشػتبسی (هتشٍى)
 ػَپش ٍايضس آهَصؿي
 هؼٍَل وويتِ ّبی ثيوبسػتبًي
 هؼبٍى دسهبى ثيوبسػتبى (دس كَست ٍجَد)
 هؼبٍى آهَصؿي ثيوبسػتبى (دس ثيوبسػتبى ّبی آهَصؿي)
 سٍػبی ثخؾ ّبی اكلي ثيوبسػتبى (داخلي ،جشاحي ،صًبى ،اعفبل ،اٍسطاًغ)

شرح وظایف کمیته بهبود کیفیت در راستاي نظام حاکمیت بالینی بیمارستان:

ّ - 1وبٌّگي ٍ يىپبسچِ ػبصی فؼبليت ّبی ثْجَد ويفيت دس ول ثيوبسػتبى.
 - 2اجشای هلَثبت اداسُ حبوويت ثبليٌي دس هؼبًٍت دسهبى داًـگبُ .
 - 3اسايِ فْشػت اٍلَيت ّب ٍ ؿبخق ّبی ثْجَد ويفيت دس ول ثيوبسػتبى ثِ تين هذيشيت اسؿذ.
ًْ - 4بديٌِ وشدى فشٌّگ استمبی ويفيت دس ثيوبسػتبى.
 - 5ايجبد فشٌّگ يبدگيشی ٍ ثِ اؿتشان گزاسی دسع ّبی آهَختِ ؿذ ()learn and Share
ً - 6ظبست هؼتوش ثش تـىيل ٍ اجشای هلَثبت ػبيش وويتِ ّبی ثيوبسػتبًي.
 - 7جلت حوبيت ريٌفؼبى (خذهت دٌّذُ ٍ خذهت گيشًذُ) دس ثيوبسػتبى
 - 8اسػبل ساُ حل ّبی اسايِ ؿذُ دس خلَف چبلؾ ّبی هَجَد ثيوبسػتبى ثِ اداسُ حبوويت ثبليٌي دس هؼبًٍت
دسهبى داًـگبُ.
 - 9ثبصًگشی ٍ تحليل دادُ ّبی جوغ آٍسی ؿذُ ثب هـبسوت كبحجبى فشايٌذ .

- 10اسايِ گضاسؽ اعالػبت ً ،تبيج تحليل ّب ٍ هذاخالت ثِ هذيشاى ٍ وبسوٌبى.
- 11اًجبم ثبصديذ ّبی هذيشيتي هٌظن ٍ هؼتوش ( )walkround
- 12ثشگضاسی جلؼبت ثِ كَست حذاقل هاّاًِ یك بار ٍ ثجت هؼتٌذات آى.
- 13اسػبل گضاسؿبت اجشای ثشًبهِ ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس ساػتبی

ًظام حاكويت باليٌي ثِ

هذيشيت اسؿذ ثيوبسػتبى ٍ اداسُ حبوويت ثبليٌي دس هؼبًٍت دسهبى داًـگبُ( .در رٍز دّن پایاى ّر فصل)
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واحد حاکمیت بالینی ( بهبود کیفیت) بیمارستان:
ايي ٍاحذ اجشای ّش گًَِ فؼبليت ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس وِ دس ساػتبی ًظام حاكويت باليٌي اػت سا دس ثخؾ
ّبی هختلف ثيوبسػتبى تحت وٌتشل ٍ ًظبست لشاس هي دّذ.
اعضاي ٍاحذ حاكويت باليٌي (بْبَد كيفيت)( :تخصيص ردیف)
 - 1ثِ اصای ّش  200تخت دس ثيوبسػتبى غير آهَزشي  :تؼذاد  2وبسؿٌبع (يه وبسؿٌبع هؼٍَل ٍ يه وبسؿٌبع)
حبوويت ثبليٌي ثِ ايي دفتش اختلبف هي يبثذ( .هؼٍَل ثشًبهِ ايوٌي ثيوبس (

ٍ )patient safety officer

ّوبٌّگ وٌٌذُ هذيشيت خغش ()Risk managerدس ايي ثيوبسػتبى ّب ثِ ػْذُ وبسؿٌبع هؼٍَل حبوويت ثبليٌي
خَاّذ ثَد)
 - 2ثِ اصای ّش  200تخت دس ثيوبسػتبى آهَزشي :تؼذاد  3وبسؿٌبع (يه وبسؿٌبع هؼٍَل ،يه وبسؿٌبع حبوويت
ثبليٌي ،يه وبسؿٌبع هؼٍَل ايوٌي ثيوبس ( ّ ٍ )patient safety officerوبٌّگ وٌٌذُ هذيشيت خغش ( Risk
 ))managerاختلبف هي يبثذ.
 - 3ثِ اصای افضايؾ ّش  100تخت  ،يه وبسؿٌبع حبوويت ثبليٌي اضبفِ هي ؿَد.
 - 4دس ثيوبسػتبى ّبی  300تخت ثِ ثبال يه وبسؿٌبع ثِ ػٌَاى هؼٍَل ايوٌي ثيوبس ( ٍ )patient safety officer
يه وبسؿٌبع ثِ ػٌَاى ّوبٌّگ وٌٌذُ هذيشيت خغش (  )Risk managerثِ عَس جذاگبًِ اختلبف هييبثذ.

شرایط احراز کارشناس مسوول حاکمیت بالینی ( بهبود کیفیت) بیمارستان:
 - 1داسای هذسن پضؿىي (حذالل پضؿىي ػوَهي) يب هذسن پشػتبسی (حذالل وبسؿٌبع پشػتبسی ) يب هذيشيت خذهبت ثْذاؿتي
دسهبًي (حذالل وبسؿٌبع) يب وبسؿٌبػي دس سؿتِ ّبی ٍاثؼتِ ثِ حشف پضؿىي ٍ پيشاپضؿىي
 - 2داسای حذالل پٌج ػبل ػبثمِ وبسی دس ثيوبسػتبى
 - 3يه ػبل تجشثِ وبسی دس صهيٌِ استمب ی ويفيت ٍ گزساًذى دٍسُ ّبی هذيشيت ويفيت
 - 4ػاللِ هٌذ ،تَاًوٌذ ،هتؼْذ ثِ ثشًبهِ ّبی والى استمبی ويفيت دس هشاوض اسايِ خذهبت ػالهت

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت در بیمارستان:

 - 1اػتمشاس ٍ اجشای حاكويت باليٌي .
 - 2تذٍيي ثشًبهِ ػوليبتي ػبالًِ پيـجشد ّوبٌّگ ٍ يىپبسچِ ثشًبهِ ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس ساػتبی
ًظام حاكويت باليٌي دس ثيوبسػتبى .
 - 3ثشًبهِ سيضی ٍ اجشای پبيؾ هؼتوش ٍ هٌظن ( هاّاًِ اص توبم ثخؾ ّب ثش عجك چه ليؼت) ٍ اجشای ثشًبهِ ثْجَد ويفيت ٍ
استمبی ايوٌي ثيوبس ثب هـبسوت هذيشاى اسؿذ ثيوبسػتبى.
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 - 4ايجبد ًظبم جبهغ هذيشيت خغش (فشٌّگ ػبصی ،ؿٌبػبيي خغشات ،اسصيبثي ،تحليل ،الذام اكالحي ،ثشسػي ٍ ًظبست
هذاٍم ،استجبعبت هَثش ٍ هـبٍسُ)
 - 5ايجبد ًظبم گضاسؽ دّي خغبّبی پضؿىي ( ثجت  ،تحليل  ،الذاهبت اكالحي ،اػالم الذاهبت اكالحي دس ػغح ثيوبسػتبى،
ثِ اؿتشان گزاسی دسع ّبی گشفتِ ؿذُ )
 - 6ايجبد ًظبم يبدگيشی ٍ ثِ اؿتشان گزاسی دسع ّبی آهَختِ ؿذ ()learn and Share
 - 7تذٍيي خظ هـي ٍ ايجبد ًظبم سػيذگي ثِ ؿىبيبت ٍ سضبيت ػٌجي.
 - 8اًجبم هويضی ثبليٌي ثب هـبسوت كبحجبى فشايٌذ .
 - 9تذٍيي ؿبخق ّبی ػولىشدی اختلبكي ثيوبسػتبى.

- 10ؿٌبػبيي چبلؾ ّب ٍ هـىالت هَجَد دس هؼيش اجشا ٍ پيـشفت ثشًبهِ ّبی ثْجَد ويفيت ٍ استمبی ايوٌي ثيوبس دس
ثيوبسػتبى  ،تحليل ػلل هشثَط ٍ اسايِ ساُ حل ثِ وويتِ حبوويت ثبليٌي (ثْجَد ويفيت) ثيوبسػتبى.
- 11پيگيشی هلَثبت وويتِ حبوويت ثبليٌي ( ثْجَد ويفيت) ثيوبسػتبى.
 - 12ثشًبهِ سيضی ٍ ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿي دس خلَف اكَل ٍ اّذاف ٍ هجبحث پيـشفتِ حاكويت باليٌي ثشای گشٍُ ّبی ّذف ثب
ّوبٌّگي ٍ ّوىبسی ػَپشٍايضس آهَصؿي .

- 13ثجت ٍ ًگْذاسی هؼتٌذات اجشای ثشًبهِ.
- 14اسايِ گضاسؿبت هذٍى (تا پٌجن ّرفصل ٍ ساالًِ) ثِ وويتِ حبوويت ثبليٌي ( ثْجَد ويفيت) دس ثيوبسػتبى.
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