
  

 پويان هوتنشرکت بهين  

 مشاوره مدیریتی، آموزشی و پژوهشی 
 برای توسعه و بالندگی 
 سرمایه های استراتژیک

 قابل توجه دفتر بهبود کیفیت بیمارستان

 اطالعیه برگزاری دوره آموزشی

مسئولین واحدهای مختلف  ،و اعتباربخشی بیمارستان ها  مسئوالن و کارشناسان دفاتر بهبود کیفیت گروه هدف:

  معاونت درمان، دانشجویان و دانش آموختگان مدیریت بهداشتی درمانیکارشناسان  بیمارستانی،
 

برنامه بهبود کیفیت تعهد رسمی یک واحد/سازمان است که بطور مستند به مشتریان/مراجعه کنندگان و کارکنان و جامعه 

 تصمیم به افزایش کیفیت ارائه خدمات خود دارد و نسبت به این مقوله پاسخگو می باشد.  که سازمان نشان می دهد

 برنامه بهبود کیفیت به چه منظور تدوین می شود؟

 رویکرد مدیریت را به ارائه خدمات، نحوه بهبود آن و میزان حمایت از کیفیت نشان می دهد.  -

 بیان می نماید.به صورتی شفاف فعالیت ها را در سازمان  -

 کلیه واحدها/مسئولین را در ارتقاء کیفیت دخیل می کند. -

 نقش هر فرد/واحد را در بهبود مستمر در سازمان نشان می دهد. -

نظر به اینکه برنامه ریزی بهبود یک اتفاق یا رویداد تکرار ناپذیر نیست بلکه فرایندی است مستمر که باید نحوه تدوین و پایش 

ادینه شود تا مشخص کند سازمان چگونه کیفیت کار خود را مدیریت می نماید لذا ضروری است کلیه آن در سازمان نه

 کارکنان/مدیران بیمارستان ها در خصوص نحوه انجام آن آموزش دیده و مهارت الزم را کسب نمایند.
  

 سرفصل های کارگاه آموزشی:

 کاربردهای برنامه بهبود 

  قابل بهبودشناسایی و اولویت بندی نواحی 

 نحوه هدفگذاری برای برنامه ریزی بهبود 

  برای دستیابی به هدف تعیین شده در برنامه بهبود فعالیت ها و زمانبندی آنتنظیم 

 نحوه پایش برنامه بهبود 

 تعیین و تدوین شاخص های اندازه گیری برای ارزیابی پیشرفت برنامه بهبود 
 

 تهران محل برگزاری:   5030شهريور51 اری:زبرگ ریخات   (03/51لغايت  03/8) ساعت 7 :برگزاری مدت

  59/31/30 مهلت ثبت نام:    % ارزش افزوده اضافه می شود(8)به اين مبلغ ريال براي هر نفر333/339 :ثبت نامهزینه 
 

شرکت به نام  5933بانک سپه شعبه میدان فردوسی، شاخص  5811885واريز وجه به حساب جاري  نحوه ثبت نام:

بهین پويان  هوتن و ارسال تصوير فیش واريزي همراه با مشخصات و شماره تماس متقاضی از طريق تلفاکس 
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 .باشدموجودمی  www.bphcom.comاطالعات مربوط به زمینه کاری و سوابق شرکت در آدرس  

 بیمارستان در تدوین و پایش برنامه های بهبود کیفیت
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