بسمه تعبلي
معبونت درمبن دانشگبه علوم پزشکي تهران

شمبره سند C&A -05 :

اداره نظبرت و اعتببربخشي
دانشگبه علوم پسشكی و خدمبت

شرح وظبیف شغلی

بهداشتی،درمبنی تهران

عنوان شغل  :مسئول واحد بهبود کیفیت
تعریف شغل
هسئَل ٍاحذ بْبَد میفیت ٍظیفِ بزًبهِ ریشی ٍ اجزای فعبلیت ّبی بْبَد میفیت بب تأمیذ بز ارتقبی ایوٌي بیوبر مِ در راستبی ًظبم
اعتببربخطي ٍ حبمویت ببلیٌي است را در بخص ّبی هختلف بیوبرستبى بز عْذُ دارد ٍ تحت مٌتزل ٍ ًظبرت قزار هي دّذ.
شرح وظبیف و مسئولیتهب


استقزار ٍ اجزای استبًذاردّبی اعتببربخطي ٍ حبمویت ببلیٌي



تذٍیي بزًبهِ عولیبتي سبالًِ پیطبزد ّوبٌّگ ٍ ینپبرچِ بزًبهِ ّبی بْبَد میفیت ٍ ارتقبی ایوٌي بیوبر در راستبی ًظبم
اعتببربخطي ٍ حبمویت ببلیٌي در بیوبرستبى



بزًبهِ ریشی ٍ اجزای پبیص هستوز ٍ هٌظن (هبّبًِ اس توبم بخص ّب بز عبق چل لیست ) ٍ اجزای بزًبهِ بْبَد میفیت ٍ
ارتقبی ایوٌي بیوبر بب هطبرمت هذیزاى ارضذ بیوبرستبى



ایجبد ًظبم جبهع هذیزیت خغز ( فزٌّگ سبسی ،ضٌبسبیي خغزات ،ارسیببي ،تحلیل ،اقذام اغالحي ،بزرسي ٍ ًظبرت هذاٍم،
ارتببعبت هَثز ٍ هطبٍرُ)












ایجبد ًظبم گشارش دّي خغبّبی پشضني ( ثبت  ،تحلیل  ،اقذاهبت اغالحي ،اعالم اقذاهبت اغالحي در سغح بیوبرستبى ،بِ
اضتزاك گذاری درس ّبی گزفتِ ضذُ )
ایجبد ًظبم یبدگیزی ٍ بِ اضتزاك گذاری درس ّبی آهَختِ ضذ ()learn and Share
تذٍیي خظ هطي ٍ ایجبد ًظام رسیذگي بِ ضنبیبت ٍ رضبیت سٌجي
اًجبم هویشی ببلیٌي بب هطبرمت غبحببى فزایٌذ.
تذٍیي ٍ پیگیزی پبیص ضبخع ّبی عولنزدی اختػبغي بیوبرستبى.

ضٌبسبیي چبلص ّب ٍ هطنالت هَجَد در هسیز اجزا ٍ پیطزفت بزًبهِ ّبی بْبَد میفیت ٍ ارتقبی ایوٌي بیوبر در بیوبرستبى
 ،تحلیل علل هزبَط ٍ ارایِ راُ حل بِ مویتِ بْبَد میفیت بیوبرستبى
تطنیل مویتِ بْبَد میفیت  ،تعییي اعضبء مویتِ بب ًظز ریبست بیوبرستبى ٍ ضزایظ ٍیژُ بیوبرستبى
پیگیزی هػَببت مویتِ بْبَد میفیت بیوبرستبى
بز ًبهِ ریشی ٍ بزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضي در خػَظ اغَل ٍ اّذاف ٍ هببحث پیطزفتِ حبمویت ببلیٌي بزای گزٍُ ّبی ّذف بب
ّوبٌّگي ٍ ّونبری سَپزٍایشر آهَسضي



ثبت ٍ ًگْذاری هستٌذات اجزای بزًبهِ



ارایِ گشارضبت هذٍى بِ مویتِ بْبَد میفیت در بیوبرستبى
شرایط احراز

 مبرضٌبس ارضذ ٍ یب دمتزا ببلیٌي ٍ یب هذیزیت خذهبت بْذاضتي درهبًي ٍ یب پشضل ببضذ
 دارا بَدى حذاقل  2سبل سببقِ مبر
*
 دارا بَدى گَاّي حذاقل 100سبعت ضزمت در دٍرُ ّبی هذیزیت میفیت
*تبػزُ  :در غَرتي مِ هذرك تحػیلي هذیزیت خذهبت بْذاضتي درهبًي ببضذ الشاهي ًیست

