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                                                                                                                                                 مقدمه      

ریمینیههتیا یابیشیدهه ناشااههه اب مههرا ناد ییههی راب هه   اااکمیتهههایههیماریمینیههتیارااناانکههیگاریههمی ا یهه ما نااا

اریسمینیتیگاشاانائهاناهاحلااشار ایبهان زماشایینبیگا یرافعیلیت یماریمینیتیگا انان.

ریههو واشا ناااج ا ههرابههن    ارههی ارویهه ا4/7/1395 نارههین  ان  شیهههاکمیتهههایههیماریمینیههتیگآ ههیناایبههها ا  ههرا

رههینری رااهه انا  فهه ا.ا ههناآ ههیناایبهههابنههیرهارههیاایههتیانان ییماا تشینر  ههراارهه  ااابههون ا18/1/1400شا1/7/97رههین  

ابیشیدن.ا اا گیها  وماپزد رارود  اانییلراانااشار   یبهاییمااناشنان ار ناد اشا نبیگادنه

بههن    ا نهه احههوا  ا-ا هه پاپزدهه راشانفتههیناح فهههاام-  ههیش ناکمیتهههایههیماریمینیههتیارسپی  اشایهه   اکی یهه 

-ر نادهه ابطههی -ک تهه عا  واهه -ااتیههی ا نبههیگا انشاشار  یههزا اپزدهه را- نبههیگا انششار  یههزا اپزدهه ر-ر  ههیشا

بههن    ا-رهه ش زاریه هههارههیادههی ابههی ن-رهه ش زانا مههیگایشیعههراشاا م ههرابههی ناشااههونا ا-ح یظهه اف ههراشار نادهه اکههین

-بهه واپهه ماایرههیع-بهه واشابیهه اشا ههوانیاشاآیههیوادس ییههرااسههون ابهه وابههی ناگا-یهه ب اشافههناآشنماای  ههی 

کمیتهههااشنناات رعیههیناا-بییهههاانان هه اب مو هههاا ههناکمیتهههابیشیدههن ااااا59بهه واکو کههیگا هه ارههیااا-احیههینااههونا ا

اآبونشای ب –ریه ها-ر  یف/ر  ین 

 

 

 



 نکات مشترک تمامی کمیته ها:

انئیتارمیبراکمیتهاییماریمینیتیارانئیتاریمینیتیگابیشیدن.-1

شا ههیاجیا ههینارههیماا  تیههیناشما نارمههیبراج سههی احصههونا ان اشابیههوری اانئههیتاریمینیههتیگا/بههن  اریمینیههتیگا-2

اکمیتهاااضمیا ااج ا را ان .

ا ری اکمیتهاروی انئیت/ابن  اریمینیتیگابت ییواریاشظی فاشار یصاییمابون اایینارعیینابیگ   .-3

  . ار  اا صههیناشاارهه  ا ریهه اگاشا صههیما ائهه اشاتیرهه اکمیتهههایههیارویهه ان ت/بههن  ااریمینیههتیگا ههی نابیگهه ااااا-4

 ری اگاکمیتهاییارهیانبیای ههاریهمی اج ه ارعهو ااآا هیا هون ااگ فتههارههو ا هو ارهیاراایه اشاایهینمارههااره  اااااااااااااااا

ا ایس جن نا

رهها  هواگا صهواب مهیگا  هو ارعمهلابهرااااااااا نا هون اایهینااریروجهارها یتوناکیناج سی اکمیتههایهیاانا  گه اافه ا اااااا-5

اآ ن.

ایمیی گاک  نهاا م راریمیناشاکیند یسار شو اکی ی احصونافعیعا انان. نارمیبراکمیتهاییااکیند یسا-6

االزابراای .اییماریمینیتیارا صو  احناالا  اپزد ارها ون ا ائ ا یابوا ا ناکمیته-7

ا هه مادههنهارویهه اکیندهه یساااا تشینر  ههراشار ایبهههانبیاش ههنمااییمیشهههاایههتیانان ایههیماریمینیههتیارکمیتهههاا-8

ایماریمینیتیارار  یلابیگ   .یمیی گاک  نهاکمیتهای

 هیا ریه اگااااریمینیهتیاراایهیمااکمیتههااک  هنهاایمیی هگااکینده یساارویه ااکمیتههااهای عانیهیارا یهتوناکهیناج سهاااا-9

ا. حناالا  انشنااشل اا یمابیگ   اشلاانار  زانماج سی اکمیتهااکمیتهاارهاا صینکمیتهاییا

شارهیااایهتیانان ییماا تشینر  هراااشااکمیتههایهیاا یتوناکیناج سهی ا نانایهتیماایهناعارعیهینادهنها ناآ هیناایبههاااااااا-10

ااشلو  ار نماب    اشااعراشاجینماریمینیتیگابیشیدن.

ااف ا االزابراای .ا3/2ج  انیمی ا یفتناج سی احصوناحناالا-11

انن هیررابیگه   اشااتهی زارههارهی ابهن    ااج ا هرااااااااا م    اکمیتهاییافی رارویه ا فته ار شهو اکی یه اپهی  اشااااا-12

 انن یررا شادههی صا ن نج سههی ار  ههزانادههنهاشا ن ههنااا ههزانشابی ههو اشاااههناماا هه حرا نمارعمههلابههراآ ههن.ااا

ابیوری ااج اادنه 

فی هه هانبههیاراا- اههیماکمیتهههااسذ ههلااودههتهابی ههو بوان ا نایهه ر واحههناالاطههوهابست نیههینما ونر  سههی ساا-13

یههی  ار هه یلااشاش نابههتنا ونر  سهههاسارههین   ریهه اکمیتههه -نئههیتاکمیتههه-مینها ههون اج سهههدهه-ر هه یلاکمیتههه

-بشیحههمابنهه هادههنهارویهه اا صههیماج سههها–کینج سهههاا یههتون-اتههی زاپیگیهه مابیههوری اج سهههااشههلااا-کمیتههها

اابصیماحیض  نا ناج سه بیشیدن.–ب   انبیارااج امابیوری ا-بسئوعاپیگی مابیوری -بیوری اج سه



ا. ونر  سهارهاابصیماا صیناحیض ا ناج سها واینانییناااپتااناری پا ناپی یگ-14

انا ریهه ااریدههنا نا ههونرراکههها  ههراانا  ههیش نا یههتوناکههیناج سههها ناانرشههییارههیاکمیتهههایههیما  گهه اریمینیههتیگاا-15

اکمیتهابون ااظ اایزارها  واگا صواب میگاج  اد ک ا ناج سها  و ارعملابراآ ن.

 ناب  هه انبههیارارعیههینادههنهاااب ههزمارهههاپیگیهه مااا ههیمابیههوری ااااااا"بیههوری اابسئوع/بسههئولیناپیگیهه ما"-16

ابیشید ناشاتی هاپیگی ماییا ناج سهارعنارهاای عاا صینا واینانیین.

 ن ههناج سههی ایههیلییاها صههواجن ههناا30ج سهههابتههوالراشا ههیارههی اانا3 ن ههون ابیشهه اا صههیماتیرهه ارههی اانا-17

ابیگ   .جی گز نا

اشامل کمیته های ذیل است:حداقل جلسات مشترک / مستقل 
ا.اکمیتهاپی  اشای   اکی ی ا بستهل ا1

ا.اکمیتهابن    اای  ی ای ب اشاف یشنماای  ی ا بستهل ا2

ا.اکمیتهاا  پاریلی را بستهل ا3

ابستهل ا/ی  رها ون اب ت کاطب.اکمیتهاپی گی ماشاک ت عا  وا اشار ناد اا4

ابستهل ا/رها ون اب ت کا.اکمیتهابن    ا ن ِاحوا  اشار  یاشاکمیتهاح یظ اف راشار ناد اکینا اا5

ابستهل ا/ ون اب ت کا.اکمیتهار ش زانا میگایشیعراشاا مناشار ش زاریه هاریادی ابی نا رهاا6

ابستهل ا/ ون اب ت کا.اکمیتها نبیگاا انشاشار  یزا اپزد راشاااتیی ا نبیگا رهاا7

ابستهل  ب ت کا/اب واشابی اشا وانیاشان  اکمیتهاییماب رویا.اکمیتهاا8

ا.اکمیتهایواااتهیعا وگا بستهل ا9

 .اکمیتهاانرهیما نبی ااشننااتاریمینیتیگا بستهل ا10

ا

-رههنش نا یههتوناکههیناج سهههاشاپیگیهه مابیههوری اج سهههااشههلاشاانائههها نای ج سههها: شرررو ایررابی انیرررته کمیترره

رههنش نا-ی ههگاک  ههنهاکمیتهههایههیماریمینیههتیارا نار هه یلاکمیتههها نانبههیگابههون ااظهه اایمههیی گرارههیابسههئوعایمی

لیسهه اا صههینادهه ک اک  ههنها.اایرههلاذکهه اایهه اکهههالیسهه اا صههیناکمیتهههاک تهه عا  واهه ایشهههاایههتیانان ییماااااا

اا تشینر  راری سترا ناا تیینار   یاشاشاحنییاا انا ی  .

تمیتاه ااا و ماخم خارو  ات دساتور تاار و ارایاا ات م ا ا          :مشاارت  فاااد در سلتاا     شرو ایابی تعضاء کمیتره 

  اا حاشیه ای و متام  و امکاری با دبیرتمیته در ایشبرد ااخاف تمیته

 

 

 



 ا سنجش کیفیتکمیته پابش 

اکمیتهاپی  اشای   اکی ی س یتونکیناایناعاشاشظی فا

اا  راریمینیتیگاشاریو واشاریناگ ماشا  اب راییماد ییی راف ا  نیی-1

اشااا یمااانابی اا  حرا نابوان الزشماریمینیتیاردی صاییمااشاپی  ارعیین-2

اشاانائهاآگا ناج سهابن    ااج ا راییما م ییررار شو اکی ی ارها ون افی رابیزاگاپی  ف ار ایبهاانن یررا-3

 ی هاب    ااشلو  ادنهای پ یتیناگاشابسئو گاشاحنییا ناکمیته-4

 تعضاء کمیته:

اریمینیتیگ نئیتاکمیته یتائن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

ابسئوعاشاحنان ی  احهوپا ی ان یگا نب ا-5

ابیلربسئوعاابونا-6

اکیند یسار شو اکی ی   ری اکمیته -7

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-8

اکمیتهاییماریمینیتیاریمیی گاک  نها-9

اد ی ی بسئوعانیین رارها-10

ابسئوعاف راریمینیتیگ پزد  -11

اکیند یساک ت عا  وا -12

ابسئوعانشار ا موبر-13

ابسئوعاای  ی ای ب -14

ابسئوعا انش ر-15

اپزد رابسئوعار  یزا -16



ابسئوعارنانکی -17

ابسئوعا نبیاگیه-18

ابسئوعافیز ور اپر-19

اکیند یساریه ه-20

اکیند یسار ناد ابطی -21

ابسئوعاآنبی  گیه-22

ابسئوعانا  ولونم-23

اک یهای پ یتیناگار   یماپ یتینم-24

ابسئوعانا  گیه-25

ابسئوعاح ای -26

ایی  اشاحنییا نا ون الزشم-27

 هرکدام از مسئولین واحدها و یا سرپرستاران با توجه به دستور کار جلسه دعوت میشوند.

انبیگار  زانماکمیتهسای بیها  شین

 :ا رفتار حرفه تی کمیته تخالق پزشکی

اکمیتهاا  پاپزد راشانفتیناح فهاامس یتونکیناایناعاشاشظی فا

شااشلو هه ار ههنماب هه   اشااعههراشاحهههوپا ی اههن یگا ههنب اااجهه اماایههتیانان ییماا تشینر  ههرا ناحینهههان ی هه -1

اجینماریمینیتیگ

اااگب  وناحهوپاریمیناحسنااج اماظین ار ا-2

ااج اماآ یناایبهای هااانشیپا-3

اانرهیمان ی  اایتیانان ییماا  پاح فهااماکینک یگا-4

اج  اریمیناگاشاکینک یگا ی  ااج اماف  صهاامیناشااح یماد  رسرف ای اامو گا-5

شاانائهههانای ینیههیا ناج هه اافههزا  انضههی تم نماریمههیناگاشاااااپههی  اشاانن ههیررانضههی تم نماریمههیناگاشااکینک ههیگااا-6

اکینک یگ



ایین رارهاد ی ی ایته اناشاایتم انااظیمان-7

 تعضاء کمیته:

ایتاریمینیتیگ نئیتاکمیته ئن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ا  ری کمیته یوپ شا زناآبوندر-4

ابسئوعاشاحنان ی  احهوپا ی ان یگا نب ا-5

ابسئوعانشار ا موبر-6

اکیند یسار شو اکی ی -7

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-8

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-9

ابسئوعانیین رارهاد ی ی -10

ا  اا  اپزد اب  ب-11

ا  اا  انشحیاراآد یارهابسیئلاا  پاریلی ر-12

ا  اا  اامی  نهایینبیا یماب  ماا ی -13

ابن کینااجتمی ر-14

ا  شینا  ابیهبیگار  زانماکمیتهسای ن

 

 

 کمیته خطر حوتاث ا نالبا

اکمیتها ن احوا  اشار  یس یتونکیناایناعاشاشظی فا

اانرهیناا م راریمینیتیگاشر ایبهان زماشااانابی اپی گی ااها ن احوا  اشار  یا ناریمینیتیگ-1

ارم  ناییمادشیهایینمادنهاشا شنبیزماج  اآبی  را نابواج هاریا وابلا ن اآف  ناظین ار اآبونشاکینک یگاشا-2



ارنش نار ایبهاف ا وااراا صیماری ارط اگ-3

ار ایبهان زما ناج  ااگ نانماشااب ی اریییسی اشاییست اییماال ت شای راشایی تمیگاریمینیتیگ-4

ایم ینماریابن    ارط اگا اا گیها وماپزد رارود  اشایینبیا یماب رش اریابن    ارط اگا-5

 تعضاء کمیته:

ایتاریمینیتیگ نئیتاکمیته ئن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

اابونا موبربسئوعا-5

ابسئوعاابونابیلر-6

اکیند یسار شو اکی ی -7

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-8

اکمیتهاییماریمینیتیاریمیی گاک  نها-9

ا  ری اکمیته پ یتینمکیند یسا-10

ار  ااشننااتای پ یتین-11

ابسئوعاف راریمینیتیگ پزد  -12

ا  شینا  ابیهنبیگار  زانماکمیتهسی ا

 کمیته ارماه اترا اتجهیزتت پزشکی

اسپزد راشر  یزا اا انشا نبیگاکمیتها یتونکیناایناعاشاشظی فا

اانرهیناینحاا م راریمیناشابن    ا نیییما انش ر-1ا

اریمینیتیگافینبیکوپهرنش نا-2

اشااظین ار ااج اماآا یارنش نا  اب راییماب رویارهاشاحنابن    ا انش ر-3

ااظین ار ااطوهاریبیناشارون عاشابی عا انشاشار  یزا ا ناریمینیتیگار یهاشااپی اری را-4



اآبونشااطوهاکینر  اشاایت ی ها طیحاشا م رار  یزا -5

ااظین ار ااطوهافعیلی ا انش یاها نارمیمایوعادشیاهانشن-6

ااظین ار اا م راااشینا انش ر-7

 :تعضاء کمیته 

ایتاریمینیتیگ نئیتاکمیته ئن-1

اریمینیتیگبن  ا-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

ا موبربسئوعاابونا-5

اکیند یسا فت ار شو اکی ی -6

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-7

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-8

ا   ری اکمیتهپزد ا انشیین بسئوعاف را انش یاه ا-9

ا انش یاهبسئوعا-10

اابونابیلر-11

ار  یزا اپزد رکیند یسا-12

ا  راانار   یمارست مارها  واگا صواب میگابسئوع-13

ابیها  شینا  نبیگار  زانماکمیتهسی ا

 کمیته تقتصاا ارماه ا تجهیزتت پزشکی

اپزد رسار  یزا اشا نبیگاااتیی اکمیتهاشظی فاشا یتونکیناایناع

آنبی  ی اشاریو  ا– بثلا انشییاشار  یزا اپزد را  اگاایم ابن    ا نبی ا نبیاراپ یز  هاشاای نا ناریمینیتیگ-1

ار  انماشااا یماپ شیی  ییماپ یز  ه 

ایمیی گراریاپزد یگاج  ااا یماابوناریمهااماریاایت ی هاانانشد یماآبینماشابن   تر-2



اانائها زانشار نیراییشابنا   ااا یمادنها نانبی ها نبیگا انشاشار  یزا اپزد ر-3

اری راشااظین ار ااطوهاریبینابیلراج  ا   نا انشاشار  یزا اپزد را ناریمینیتیگپی اا-4

 :تعضاء کمیته

ا کمیتهانئیت ریمینیتیگانئیت-1

اریمینیتیگابن  -2

اپ یتینما نبی ابن  -3

اآبوندرایوپ شا زن-4

ا موبراابونابسئوع-5

اکی ی ار شو ا فت اکیند یس-6

اریمیناا م رایمیی گراکیند یس-7

اریمینیتیاراییماکمیتهاک  نهایمیی گ-8

ا  انش یاهاف رابسئوع  انشییناپزد ا-9

ا انش یاهابسئوع-10

ابیلراابون-11

ابسئوعاشاحنا نابناریمینیتیگ  ری اکمیته -12

اکیند یسار  یزا اپزد ر-13

اب میگا صوا  واگارهارست مار   یماانا  رابسئوع-14

ا  شینابیهایهای سکمیتهار  زانمانبیگ

  ترابج زتبماه طبیعی ا تبمن کمیته

اسکمیتهار ش زانا میگایشیعراشاا من یتونکیناایناعاشاشظی فا

ااظین ار ااج اماایتیانان ییماا تشینر  راب ااش اییمابی ناشااونا -1

 اج اما یتونالعملار ش زانا میگایشیعرار ااییسای هارطوعااظیمای ب -2

 یشیعراشاکیی ا ن نایزان ناییمارنشگااان  یییوگاشااات یررنا میگای احرابنا   اج  اانرهینادی صا-3



 ج احرایزان ناانای  هار نیراپ شانهاییاشای ها ناکمیتهاشارین ون ارهابت ییینانایگاشانا میگااا میعر نیرا  لا-4

 ا م رابی ناشااونا -5

 اظین اشاانن یررااطوهاآبونشابی ناگا-6

 کینک یگا ناج  اب ااش ابی ناشاکو کینا  ار ایبهاییماآبوندرار اما-7

ا یمار ش زاریه هاریادی ابی ن10اج اما یتونالعملاب ااش ابی ناشاکو کاش-8

ااظین ار ار   یبهاییماریمینیتیا یما شیتنانابی ناشاکو ک-9

 تعضا کمیته: 

ایتاریمینیتیگ نئیتاکمیته ئن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

اآبوندریوپ شا زنا-4

ابسئوعانا  گیه  ری اکمیته بیبی-5

اکیند یسا فت ار شو اکی ی -6

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-7

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-8

ابت یصانایگاشانا میگاد پز-9

ابت یصااونا اگ-10

اشاحنا یاوا هادش هار ناد اشا نبیگارها  واگا صواب میگبسئوعا-11

اشااونا اگانایگی پ یتینار  ا-12

ابیها  شین  انبیگار  زانماکمیتهسی ا

 کمیته ترابج تغذبه نا شیر ماار

ار ش زاریه هاریادی ابی ناکمیتهاشظی فاشا یتونکیناایناع

ابی نادی اریاریه هار ش زا یم10شاکو کاشابی ناب ااش ا یتونالعملااج ام-1



اکو کاشابی نا شیتناناریمینیتیا یماییمار   یبهار ااظین -2

ار ایبهان زماشااظین ار اآبونشاکینک یگا-3

ابی ناگاآبونشار ااظین اشان زمار ایبه-4

اکو کاشابی نا شیتناناریمینیتیا یماپی  اییاشاانن یررا شنهااماریمینیتیگایشهار   یبهاییماا-5

 تعضاءکمیته:

ا کمیتهانئیت ریمینیتیگایتئن-1

اریمینیتیگابن  -2

اپ یتینما نبی ابن  -3

اآبوندرایوپ شا زن-4

ا کمیتها ری  نا  گیهابیبیابسئوع-5

اکی ی ار شو اکیند یس-6

اریمیناا م رایمیی گراکیند یس-7

اریمینیتیاراییماکمیتهاک  نهایمیی گ-8

انا میگاشانایگابت یصاپزد -9

اشاکو کیگااونا اگابت یص-10

اکیند یسادی ابی ن-11

ای پ یتینار  انایگاشاای یع-12

ا  شینابیها  ای سکمیتهار  زانمانبیگ

 کنترل عفونتکمیته 

اسکمیتهاک ت عا  وا  یتونکیناایناعاشاشظی فا

اک ت عا  وا ااشاایتیانان ییماا تشینر  را ناحینهااج اما یتونالعم  ی-1

ارنش نا  اب راییماک ت عا  وا اشااظین ار ااج اماآا ی-2

ایینبیا یماب رویه زانشا  وا اییماریمینیتیارارهابهیبی اری ر اشاا-3



ابن    اشااکم ارهاک ت عاریمین  یماشا ی ا نانبیگااپینبر-4

ااشااانابی اا  حرایزمماا یمابپی  ادی صاییماک ت عا  وا اا-5

 تعضا کمیته:

ایتاریمینیتیگ نئیتاکمیته ئن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

ای اکمیته ک ت عا  وا   رایوپ شا زن-5

اکیند یسار شو اکی ی -6

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-7

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-8

ا ا  ر ابت یص اشلو  اریابت یصا  واراشپزد اک ت عا  وا -9

ار ناد ابطی اکیند یس-10

ا  راانار   یماریلی ری پ یتینا-11

ابسئوعاآنبی  گیه-12

ا  شینا  میهنبیگار  زانماکمیتهسی ا

 کمیته مدبربت سالمت ا فنااری تطالعات

اسکمیتهابن    ای ب اشاف یشنماای  ی  یتونکیناایناعاشاشظی فا

ااج اماایتیانان ییماای  ی ای ب ا ناا تشینار  ر-1

ااج اماایتیانان ییمافناآشنماای  ی ا ناا تشینر  ر-2

ای احرادنهاپ شانهاامری یناف ب یما-3

ابنانکاشاای ی اپزد رپی  ااظیماری گیارا-4

اپی  ااج امااظیمااپ شانهااو سرایرا شنهاییماب ظ -5



اایته اناا وعااو ناف یشنماای  ی ارهاب ظونااب یگاایت ی هار ی هااناای  ی -6

ارعییناینوها یت یرارهاپ شانهاییماریلی راروی ااف ا اذ  ر -7

 تعضا کمیته:

اکمیته یتاریمینیتیگ نئیتائن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

ای پ ی اشاحناای  ی ای ب  بنانکاپزد ر   ری اکمیته -5

اکیند یسار شو اکی ی -6

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-7

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-8

ا ITکیند یسافنااشنماای  ی  -9

اریمینیتیگ پزد  بسئوعاف را-10

انبیگار  زانماکمیتهسی ابیها  شین

 کمیته نهدتشت محیط

اسکمیتهار ناد ابطی شاشظی فاایناعا یتونکیناا

ار ناد ابطی اشارنش نا  اب راییماحینهااج اماایتیانان ییماا تشینر  را-1

ااظین ار ار ناد ابطی اریمینیتیگاشار ناد اف  ماکینک یگ-2

ا طیحابطی اریمینیتیگایشهاایتیانان ییماب راشاریناالم  راظین ار اضن  واراا-3

ااظین ار ااطوهاجنایینمانریلهاییماریمینیتیارارهاش ژهانریلهاییما  وارا-4

ااظین ار اابطیناشا فعانریلهاییماریمینیتیارا-5

ا ی اظین ار اکینان ت و  یاه اناب ح هاجمعاآشنماالشسها  واراریاب ح هادست واشارین   ارهار  ا-6

اآبونشاکینک یگا نحینهار ناد ابطی ا-7



ار ایبهان زمار امااا یمابعی  ی ا شنهااماشار یهاکین ای ب ار اما نبی اشاکینک یگار  اریه هاا-8

  اظین ابستم ار ااطوهار یهاااآبی هایینمااپ  اااگ نانمااااتهیعاشارون عابوا ابها را ناریمینیتیگ-9

 

 تعضا کمیته:

اریمینیتیگ نئیتاکمیته یتائن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

اک ت عا  وا ایوپ شا زن-5

اکیند یسار شو اکی ی -6

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-7

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-8

اابونا موبر رنانکی  بسئوعا-9

ا  ری اکمیته ر ناد ابطی اکیند یس-10

 میها  شین  یگار  زانماکمیتهسی انب

 کمیته حفایت فنی ا نهدتشت کار

ا یتونکیناایناعاشاشظی فاکمیتهاح یظ اف راشار ناد اکین

اح یظ ااناکینک یگاب رویارهااج اماایتیانان ییماا تشینر  راشارنش نا  اب راییما-1

 اماایدرااناکینا ناپ ی لریمین  یاج اما یتوالعملاییماح یظترا ناج  اپی گی مااناا  ی ا وانیاشا-2

اشای   اات ار  راآبونشار ناد اح فهااماشاا م راپ ی لااآبونشایینای  راا-3

ا....  نااش.........-ر و ه-اون-اظین ار ااطوهااانانها ی ما وابلان یگاآشنابطینر  بی-4

 روی اپ ی لشیی لاح یظ اف  ماایت ی هاانااظین ار اا-5

 :تعضا کمیته



اریمینیتیگ نئیتاکمیته یتائن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

اک ت عا  وا یوپ شا زنا-5

اکیند یسار شو اکی ی -6

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-7

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-8

اابونا موبر رنانکی  -9

ابسئوعار ناد اح فهاام  ری اکمیته -10

ار  زانماکمیتهسی ابیها  شیننبیگا

 طب تنتقال خوه

اس یتونکیناایناعاشاشظی فاکمیتهایواااتهیعا وگ

ااج اماایتیانان ییماا تشینر  را ناحینهاااتهیعا وگ-1

اایته انااظیمایموش ژ  ات-2

شاار یذارناری ماج  اج و ی مااریمینیتیگ  گااتهیعا وارها وانیاای وایتهاااتهیعا وگاشاف آشن هاییما وارا زانش-3

اشااا یمااانابی اا  حراانار  اناآگ

یتیگاانااظ ااا-4 یراشاانن یررابوان ارزن ها وگا ناریمین ی عاشارو یهاییماارعنا ر ن د یگا نابوان   هااابوان اب  نمارهاپز

اااتهیعا وگاالزابرااشو هاای .

ا.یموش ژ  اتاحینهانرهیناینحا  مراکینک یگااریمینیتیگا نا-5

ا وگاشف آشن ها وارااگ نانماشاظین ار اطوهاحملاشاهلا-6

 تعضا کمیته:

ایتاریمینیتیگ نئیتاکمیته ئن-1



ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

اکیند یسار شو اکی ی -5

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-7

ابسئوعاکمیتهاییماریمینیتیار-8

اآنبی  گیهبسئوعا-9

ابسئوعایموش ژ  ات  ری کمیته -10

اپزد ایموش ژ  ات-11

 نبیگار  زانماکمیتهسی ا شبیها  شین

 

 ا آسیب شناسی نسوج ،عوترضکمیته مرگ ا میر

اسشاآییواد ییرااسوناا وانی یتونکیناایناعاشاشظی فاکمیتهاب واشابی 

اا  ی ادنهاا وانیار نیراب ظ ایمهاپ شانهاییماب واشابی اش-1

ایم ینماریاپزد راایاوارا-3

اآگاRCAشاار نیرا  لاب واییمابی اب تظ ه-4

ار  زانماک   ااس یماآبوندراب رش اریاریمین  یاشابوان ااشننااس یماپزد راشا نیییماپزد ر-5

اآنبی  اامواهاییماریفترا نا ون الزشماظین ار ااا یما-6

اریمین  ی راکهاریاامواهار  انماریفترارهار  یصاانعراب ت رابرادوانر نیرااتی زاا ی راا میعاج احراشایی  ا-7

رها  واگان  اب مو هاکمیتهاا بییه59ری1ب واکو کیگ--اونا ااحیین-ب واپ   یریع-ب وابی ناگ ییمار  زانماکمیتها-8

اشاآییواد ییرااسوناا وانیب واشابی 

 تعضاء کمیته:

ایتاریمینیتیگ نئیتاکمیته ئن-1



اریمینیتیگبن  ا-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

ا  و اانای پ یتینار   یارها  واگا صواب میگ-5

اکیند یسار شو اکی ی -6

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-7

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-8

ا  ری اکمیته   راانای پ یتیناگا-9

اپزد یگابت یصار حسوابون -10

ار  اب رویهار حسوابون ی پ یتینا-11

ابون اپ ی لاحیض ا نادی  ار حسو-12

ایی  24یراشاا  اب وابی اب تظ هاریدناانبیگار  زانماکمیتهسی ابیها  شین

 کمیته مرگ ماارته

اس یتونکیناایناعاشاشظی فاکمیتهاب وابی ناگ

ااگارین اناشاپ  ن اج اماایتیانان ییماا تشینر  را ناج  اا م رابی ن-1

ار نیراپی  اشااظین ار اب ااشت یمابی ناگاپ  ن -2

اانائهانای ینییماب ییوا ناج  اکیی ا وانیارین انماشاب وابی ناگارین ان-3

ااظین ار اکیناکینک یگاشاآبونشااطوهار  ون اریابی ناگاپ  ن -4

 تعضاء کمیته:

ایتاریمینیتیگ نئیتاکمیته ئن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4



اکیند یسا فت ار شو اکی ی -5

اکیند یسایمیی گراا م راریمین-6

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-7

اپزد ابت یصانایگ-8

ابیبیبسئوعانا  گیه  ری اکمیته -9

ای پ یتینار  انایگ-10

 یی  اپتااناب وابی ن24نبیگار  زانماکمیتهسی ابیها  شینا نا ون ار شناب وایر

 کمیته مرگ پربناتال

اس یتونکیناایناعاشاشظی فاکمیتهاب واپ   یریع

اشابنا   ا نما  لاب   یما شنهاپ   یریعا ناریمینیتیگاشااا یمااانابی اا  حراب ظ ار نیر-1

ااج اماایتیانان ییماا تشینر  را ناج  اا م رااونا اگ-2

او کشاکااج اما یب یما ها یاهاایتیانان ییما شیتنانابی ن-3

ااظین ار ر  یلا شنهاییمارینآبونمااحیینااونا ار اماکینک یگا-4

 یم ینماریااب کزار ناد اد  یتیگاشاایتیگا-5

 تعضاء کمیته:

ایتاریمینیتیگ نئیتاکمیته ئن-1

ابن  اریمینیتیگ-2

ابن  ا نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زناآبوندر-4

اکیند یسا فت ار شو اکی ی -5

اا م راریمیناک  نهاکیند یسایمیی گ-6

اکمیتهاییماریمینیتیارایمیی گاک  نه-7

اپزد ابت یصانایگ-8



اپزد ابت یصاکو کیگاشااونا اگ-9

ابیبیبسئوعانا  گیه  ری اکمیته -10

ای پ یتینار  انایگ-11

انبیگار  زانمای بیها  شین

 ماهه59کمیته مرگ کواکاه بک تا

اسبییه59ری1کو کیگاب واکمیتهاشظی فاشا یتونکیناایناع

اام ان  ها  لا ر نیرRCA نیاش ن ون اشجو ابییه59ری1کو کیگاب واییماپ شانهار نیر-1

اشااا یماا  حی اشابنا   ابون الزشماریمینیتیگاینحا نابییه59ری1اکو کاب وادی صاانن یرر-2

اایتیانان ییماریمینیتیگا شیتنانبی نشکو کااج اما یب یما یگیاه-3

اکو کیگااحیینارینآبونماییما شنهار  زانمار ااظین ای  هااناکو کیگااحیینانبی ها ناپ ی لاآبونشاینحاانرهین-4

ایم ینماشانییعاآبینرهاب کزر ناد اد  یتیگاش اا گیه-5

 :تعضاءکمیته

ا نئیتاکمیته نئیتاریمینیتیگ-1

ابن  ریمینیتیگ-2

ابن   نبی اپ یتینم-3

ایوپ شا زنآبوندر-4

اکیند یسا فت ر شو کی ی -5

ایمیی گراا م راریمینکیند یسا-6

ایمیی گاک  نهاکمیتهاییما شیمینیتیار-7

اکو کیگاشااونا اگابت یص-8

ا کمیتها ری  ی پ یتینر  اکو کیگ-9

ا  شینابیهای ابییه59ری1کو کیگاب واکمیتهار  زانمانبیگ

 



 نوزتا کمیته تحیاء

اساونا ااحییناکمیتهاشظی فاشا یتونکیناایناع

اونا اگا م راااا نج  اا تشینر  راایتیانان ییمااج ام-1

ایشهارستها نبترااحیینااونا اریمینیتیگا نااونا ااحییناج  الزشمابون شاپ ی لاار  یزا ار نیر-2

ار نیرابوان اشااد ی  ابوجو ا نا م یی ااحییناشااا یمااانابی اا  حرااونا اگااحییناری ار ااظین -3

اکینک یگار اماناونا احییارینآبونماییما شنهار ر  یلااظین -4

ا اا گیهاشاد  یتیگاب کزر ناد اریایم ینم-5

 :تعضاءکمیته

ا کمیتهانئیت ریمینیتیگانئیت-1

ابن  ریمینیتیگ-2

اپ یتینمابن   نبی -3

ایوپ شا زنآبوندر-4

اکی ی ار شو ا فت اکیند یس-5

اریمیناا م رک  نهاایمیی گا-6

ا شیمینیتیاریمیی گاک  نهاکمیتهاییما-7

انایگابت یصاپزد -8

ااونا اگابت یصاپزد -9

انا  گیهابیبیبسئوع-10

ا کمیتها ری  اونا اگای پ یتینر  -11

ا  شین  ابیهای ار  زانمانبیگ

 (نیمارته تکلیی تعیین) تارژتنس کمیته

اساشننااتاریمیناگار  یفارعییناکمیتهاششظی فا یتونکیناایناع



حصوناپزد یگاآا یعار اپی  ااشااشننااتار  ادی صاب مت  نا  واگارهاریمیناگار  یفارعیینانبیگابن ار ااظین -1

اریلیناریمین

ااشننااتاریمیناگار  یفارعیینار Bed Managerااظین اشار  ابن    -2

-ر شبیااشننااس یم-پی  فتهار  سراا شرااحیین ااشننااتاپ ی لالزشمابون ارآبوندر  یلا شنهاییماار ااظین -3

  رط اگابن    -انرشییراب ینر یم-اونا اگااحیین-کو کیگااحیین-ر  ین-ا شرااشننااس یم-ر  سرااشننااس یم

 :تعضاءکمیته

ا کمیتهانئیت ریمینیتیگانئیت-1

ابن  ریمینیتیگ-2

اپ یتینمابن   نبی -3

ایوپ شا زنآبوندر-4

ار شو کی ی ا فت اکیند یس-5

اریمیناا م رایمیی گراکیند یس-6

اریمینیتیاراییماکمیتهیمیی گاک  نها-7

ااشننااتاپزد -8

اBed Managerابسئوع-9

ا کمیتها ری  اشننااتای پ یتین-10

ارست مار   یمای پ یتیناگااناا  ا  -11

احصونا  اا  اانایوپ شا زنییماریلی ر-12

ا  شینای بیهار  زانمانبیگ

 (ترباژ) تارژتنس کمیته

 :تریاژ کمیته ووظایف دستورکار،اهداف

 اورژانس در تریاژ اجرای جهت مناسب بستری ایجاد و سازی فرهنگ-1

 تریاژ پرستار توسط اطالعات ثبت نحوه و اورژانس بخش شاخص مهمترین عنوان به تریاژ زمان برمدت نظارت-2



 لزوم مورد تجهیزات و فیزیکی فضای بینی پیش-3

 و ارزیابی چگونگی انجام تریاژ در اورژانس تریاژ پرستار شنق برای صالحیت دارای پرستار تعیین-4

 به کلیه پرسنل اورژانس تریاژ آموزش جهت نظارت و هماهنگی-5

 راهکار ارائه و تریاژ اجرای و مشکالت  موانع و خاص موارد بررسی-6

 :تعضاءکمیته

 (کمیته رئیس)بیمارستان رئیس-1

 مدیربیمارستان-2

 پرستاری مدیرخدمات-3

 سوپروایزرآموزشی-4

 دفتربهبودکیفیت کارشناس-5

 بیمار ایمنیکننده  هماهنگ -6

 بیمارستانی های کمیتههماهنگ کننده -7

 اورژانس پزشک-8

 (دبیرکمیته)سرپرستاراورژانس-9

 یکبار ماه هر حداقل برگزاری زمان

 کمیته تغذبه

اس یتوناکینااایناعاشاشظی فاکمیته

آگاشااشانرهیناییادی صارهاش طیحابواعارها یتییرراج  ان زماشاحنریه هار ایبهابییهایهاییمادی صار نیر .1

  نریمینیتیگاریه هار  اایته انضوار ااج امار ااطوهااظین 

 
 

 اظین ار ااج اما یتونالعملاشاپ شر لاییماحمی  اییماریه هااماار برااناشنان ا .2

 
 شن نماریه هاییماشبط وعار ینماان یشانییما طیحاشایت ی هااج اشااظین ابستم ار ر یه .3

 
 ار  ادنهاشنان ابتشوعاییماف ماانی  ها ن یونریه ها نبع یاریمیناگااج اشااظین ابستم ار د ییی ر .4

 
 آگاییااماریه هاایینییمابیناشریاحمی تراریه هاایینب ناریمیناگااج اشااظین ابستم ار د ییی ر .5



 
ارط اااش ژهاب ااشت یمارط ارست ماریمیناگ ناا نبیاراشنن  اریه هااج اشااظین ابستم ار انرهیناانجی ی اب یشنه .6

 شاریمینماییمانشااراای ییگ   یلیزاا چینایو تگرااپیوانا صی

 ریاد ا  اش ژهااظی اا ناریمیناگا نبیاراشنن  اریه هااج اشااظین ابستم ار اانرهیناانجی ی اب یشنه .7

 بها راان نبی شکینک یگااریمیناگاب نمانضی  ااج اشااظین ابستم ار اانرهینابیزاگ .8

  نبیاراشنن  اریه هاب یشنها ن وای ااج اشااظین ابستم ار اانرهیناپود  .9

 انن یرراارط یلاشا زانشا  فهاااتیی مایز  هاییما نبی ابها راشا نایز  هاییما نبیگ .10

 ا رشاانائهانای ینییمااج ا نریمینیتیگابوا بها رارون عاشایینمایش ااگ نانمای شار یهاآبی هاب    ار نیر .11

 

 :کمیته تعضای ترکیب

 ریمینیتیگانئیتا-

 بن  ریمینیتیگا-

اریلی راریه هابسئوعا-

اپ یتینم نبی ابن  ا-

اشاا انمابعیشگاابونابیلرا-

ابسئوعاشاحنار شو اکی ی ا-

 بسئوعار ناد ابطی ا-

ایوپ شا زنآبوندرا-

اییماریمینیتیاراکیند یسابسئوعاکمیته-

 ریمیناکیند یسایمیی گاک  نهاا م ر-

 بسئوعا نبی ا-

  انش یاهابسئوعاف را-

ا.   انابراکمیتهارعیینارستهارها یتوناکیناج سهاشا  حن ننئیتایی  ا صیماکمیتها-

 ماه یکبار سهار تمان برگااری -

 

   سالمت کمیته آموزش

 :آموتش سالم دستورتار،ااخاف و وظایف تمیته 



ا نای ب اانرهینار ایبها م ییرراییمار ایبهاشا یاوا هاشاریمینارهاآبونشار ایبهاایت ارژ  ارنش نا نا.ایم ینم1

 .اریمینیتیگ

 ریمین.ارهای ب اآبونشانششاشاب را  ااج ام.ا2

 ریمین.ارهاآبونشابنشگاییمار ایبهااج اماشاریمینیتیاراییمار  ادی عاریمینماپ زاف  ی ار یه.ا3

 ریمینیتیگ.اشا نبیاراب کزاب ت فاییمر  ا نا یاوا هاشاریمینارهاآبونشایمیی گایی تیناایته ان.ا4

 ریمینیتیگ.اشا نبیاراب کزا نا نا یاوا هاشاریمینارهاآبونشاا تیی راییمر ایبهااج اماات ر  راانرهین.ا5

 . اا گیهاریایم ینما نای ب اب راییمار ایبهااج اما نافعیعاب ینک .ا6

 ا0 یاوا هاشاریمینارهاآبونشاحینها نا م    مااتی زابن    اشابستم اپی  .ا9

ار  یص.اشارست ماحینااشنش رنشااف ا  نا نا یاوا هاشاریمینارهاآبونشاات ر  را.اانرهین10

انشنارهاشاریمینارهای ب اآبونشار اماITابسئوعایم ینماریاریمینیتیگاایی  اشبارین زانمابنیلواآبوندرا نا.11ا

اآبونش.ابطتوامانییار

ااییار  اک یها ناآگاپ  اشاآبوندراییمافی  ار یهار امایمیی گرا.12

 :کمیته  تعضای

ااریمینیتیگانئیتا-

ااریمینیتیگا ا  رابن  ا-

اای ب ایوپ شا زنآبونشا-

ااکی ی ار شو ابسئوعا-

ااانا  گیهااا  یلیزا اICuااج احراا ا  راااونا اگااای یعاانایگاااشننااتاCCU اییمار  ابسئوعا-

ااپ یتینما نبی ابن  ا-

ااآبوندرایوپ شا زنا-

ااا م راکیند یسا-

اای  ی اشاحنف یشنما-

 تمان برگااری تمیته آموتش سالم  ار سه ماه 



 تجرتبی مدبربت تیم: کننده صوببتتائیدا

 :                تعضاء

 بیمارستان(ملی بهنام مجرد)ریاس   دتتر

 (بیمارستان مخیر)ااشمی سیخملی

 (ما ی امور متئود)فراادی حیخر

 (انتانی منابع متئود)تبیخه حتین تاده

 (ارستاری خخما  مخیر)خخیجه مبخا شاای

 ( آموتشی سواروایار)نترین گودرتی

 (بیمار ایمنی تننخه اماانگ – تیفی  بهبود تارشناس) یلی مظفری

 (اطالما  آوری فن متئود)حیخری ااسر

 

 


