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 دستور جلسه : 

 در خفَؾ چک لیعت ّبی ارزیبثی ػولکرد ٍ ارائِ گسارغ تَظظ ٍاحذّب -

 ترظین ًوَدار فرآیٌذ فؼبلیت ّبی حعبض ٍ اظبظی داًؽکذُ از عرف ٍاحذّب -

 مصوبات:

ترظین ًوَدار فرآیٌذّبی حعبض ٍ هْن در ٍاحذّبی هختلف از جولِ هرکس پصٍّػ ّبی داًؽجَیی ـ  -

ذُ، ًوَدار فرآیٌذ تفَیت پرٍپَزال پبیبى ًبهِ در همغغ تحفیالت تکویلی، ؼَرای فرٌّگی داًؽک

 کتبثخبًِ هرکسی داًؽگبُ

 در داًؽکذُ پیراپسؼکی EFQMاًجبم رٍغ ارزیبثی  -

 اًجبم رضبیت ظٌجی از داًؽجَیبى داًؽکذُ ثؼٌَاى هؽتریبى داخلی -

یی داًؽکذُ جْت ثررظی ٍ هؽبٍر اجرا ITثرگساری جلعِ ای ثب حضَر ریبظت ٍ هؼبًٍیي، هعئَل  -

هعئلِ ٍرٍد ًرم افساری در خفَؾ توبم الکترًٍیک ؼذى فرآیٌذ درخَاظت کبرت الوثٌی، ـذٍر 

ی اؼتغبل ثِ تحفیل ٍ فبرؽ التحفیلی داًؽجَیبى ثب ّذف تعریغ فرآیٌذّب  گَّا

ي ثررظی فرآیٌذّبی اًجبر، اهَال ٍ تذارکبت ٍ تذٍیي ؼبخؿ ّبیی جْت تحلیل ثْتر هرثَط ثِ ای -

 ٍاحذّب

اظتفبدُ ثیؽتر ٍ ثْتر از ظبیت داًؽکذُ در حَزُ هؼبًٍت پؽتیجبًی ٍ اًذیؽیذى تذاثیری در ایي  -

 خفَؾ

ریت در ّوبٌّگی جلعِ ای ثب حضَر رئیط داًؽکذُ، اهیي اهَال، هؽبٍر اجرایی ٍ داًؽجَیی هذی -

 زهیٌِ تذٍیي ؼٌبظٌبهِ کبهل تجْیسات داًؽکذُ

 ذاد ؼیرّبی آة ثفَرت چؽوی در ظرٍیط ّبی ثْذاؼتیدر زهیٌِ هفرف اًرشی افسایػ تؼ -

رٍی اظبتیذ داًؽکذُ -  لراردادى ثرق اضغراری در لعوت ّبی هختلف ثِ ٍیصُ رّا

ثرگساری جلعِ ًظرظٌجی از هؼبًٍیي ٍ اػضبء ّیئت ػلوی در خفَؾ عراحی پلت فرم جذیذ در  -

 ظبیت داًؽکذُ

 



 بسمٍ تعالي 

                        

 ي خدمات داوشگاٌ علًم پزشکي           

ـ درماوي                تُران      بُداشي 

 داوشکدٌ پيرا پزشکي                 

                             

 
 11211988فاكس :                      11744928ـ  11744988تلفه:                                                                                             .آدرس: تُران، تقاطع بزرگرٌا شُيد َمت ي شُيد چمران

 84899ـ  2818صىديق پستي :                                                                                                                                              sec@sina.tums.ac.ir-http://paramedآدرس الکتريويکي: 

 

 ایجبد ثبًک پیبهکی ٍ هرکس پیبهک ٍ اعالع رظبًی از ایي عریك -

 تْیِ فْرظت اػالم  هَجَدی جْت هَاد هفرفی آزهبیؽگبّْبی تحمیمبتی ٍ پصٍّؽی -


