
 پشػکی تجِیشات ّاحذ

هجوْػَ ای اطت کَ در طیظتن بیوبرطتبًی ّظیفَ هذیزیت کلیَ اهْر هزتبظ بب تجِیشات 

ّ ّطبیل پشػکی را در راطتبی تبهیي ایوٌی السم بزای بیوبراى ّ پزطٌل ّ ًیش بِزٍ ّری 

رایي ، اثز بخؼي ّ رضبيت هٌذي بیوبراى بَ بِیٌَ ایي تجِیشات جِت ارتقبء طَ ػبخؾ کب

  .ػِذٍ دارد

در طبل ُبی اخیز بب ػزّع اطتفبدٍ اس تجِیشات پشػکی پیؼزفتَ در اًجبم فزآیٌذُبی 

درهبًی ػبهل پیؼگیزی ، تؼخیؾ ّ درهبى ّ ًیش پیؼزفت رّسافشّى تکٌْلْژی تجِیشات 

  در پزّطیجزُبي درهبًي ، پشػکی در طزاطز دًیب ّ ًقغ اًکبرًبپذیز کوی ّ کیفی آًِب

ًیبس بَ هذيزيت هؤثز تجِیشات پشػکي در هزاکش درهبًي تْطظ گزٍّ ُبي هتخـؾ بظیبر 

هحظْص بْدٍ اطت. لذا ّاحذ تجِیشات پشػکي بیوبرطتبى اس ُوبى ابتذاي تجِیش ّ راٍ 

 اًذاسي ّ قبل اس افتتبح حضْر فؼبلي داػتَ اطت.

  

 پزطٌل

 هظئْل ّاحذ–.هٌِذص هـطفی بِبْدی 1

 ّاحذکبرػٌبص –. هٌِذص فزیذٍ ظِیزی 2

 ّاحذ کبرػٌبص -.هٌِذص طیٌب جبى ساد3ٍ

 

 ُذف

 دطتگبٍ  یُب-تیاس توبم قببل یزیگ-ّ بِزٍ یپشػک لیّ ّطب شاتیاطتفبدٍ هْثز اس تجِ

 یُب-یاس خزاب یزیؿحت ّ دقت ػولکزد آًِب ّ جلْگ يیتضو شات،یتجِ ذیػوز هف غیافشا

 سّد ٌُگبم 

 ُب-دطتگبٍ یبر افتبدگّ سهبى اس ک زیتؼو ،یًگِذار یُب ٌَیُش کبُغ

  یپشػک شاتیهزتبظ بب تجِ وبراىیپزطٌل ّ ب یالسم بزا یوٌیا يیتبه

 یُب-بسیهتٌبطب بب ً يیًْ لیّ ّطب شاتی، تجِ ُب-کیبَ اطتفبدٍ اس تکٌ وبرطتبىیب تیُذا

 هزکش یّاقؼ

 

 ّظبیف ػزح 

 بیوبرطتبى بخؼِبی کلیَ اس ای دّرٍ ببسدیذ جِت ریشی بزًبهَ- 

  پشػکی تجِیشات ػٌبطٌبهَ بَ هزبْط اطالػبت ثبت ّ آّری جوغ- 

 هزبْطَ گشارػبت تٌظین ّ پشػکی تؼویزات ّتحلیل تجشیَ ّ طبسی هظتٌذ -

 پشػکی تجِیشات ًگِذاػت سهیٌَ در آهْسع طٌجی ًیبس- 

  پشػکی تجِیشات ُبی ػزکت فزّع اس پض خذهبت بز ًظبرت ّ ارسیببی -

  پشػکی تجِیشات اًذاسی راٍ ّ ًـب بز ًظبرت- 

 آى بز ًظبرت ّ فزّع اس پض خذهبت فبکتْرُبی تبییذ رًّذ تؼییي -



  ای طزهبیَ تجِیشات خزیذ ّ فزّع اس پض خذهبت قزاردادُبی بز ًظبرت- 

 پشػکی تجِیشات اًتقبل ّ ًقل بز ًظبرت- 

 کبلیبزاطیْى ّ تؼویز ّ خزیذ اس اػن پشػکی تجِیشات ُبی فبکتْر کلیَ یذیتب ّ ًظبرت- 

 پشػکی اتشتجِی

 ىبیوبرطتب پشػکی شاتیتجِ کویتَ در فؼبل حضْر ّ ػضْیت -

 اخزيي اخذ ُوچٌیي ّ هظتقین ؿْرت بَ داًؼگبٍ پشػکی تجِیشات ادارٍ بب هظتوز ارتببط -

 پشػکی تجِیشات کل ادارٍ طبیت اس پشػکی تجِیشات حْسٍ اخببر ّ ُب یَغابال ًبهَ بخغ

 آًِب اجزای ّ (WWW.IMED.IR ) هتبْع ّسارت

 ّ تؼویزات ُب، بزرطی اًجبم اهکبى جِت ًیبس هْرد اّلیَ اطالػبت ّ تجِیشات ّ ابشار تبهیي- 

 بَ ّ کٌذ هی پیذا ضزّرت آًِب اًجبم بَ ًیبس خبؽ ػزایظ در احتوبال کَ ای اّلیَ اقذاهبت

 .ظتٌذُ ػذى بزطزف قببل طبدگی

 ّ پشػکی تجِیشات کبلیبزاطیْى ّ کیفی کٌتزل ّ  PMُبی ذفزایٌ اًجبم بزای ریشی بزًبهَ -

 .آًِب اجزای چگًْگی بز ًظبرت

 هزتبظ ػلوی طویٌبرُبی ّ تخــی ُبی ًوبیؼگبٍ در حضْر -

 پشػکی تجِیشات خزیذُبی کلیَ بز ًظبرت ّ کٌتزل -

 بخؼی اػتببر سهیٌَ در پشػکی هٌِذطی ّاحذ بَ هزبْط اهْر اًجبم ّ پیگیزی -

  پشػکی تجِیشات کبلیبزاطیْى بزًبهَ هٌظن اًجبم ّ پیگیزی -

  بیوبرطتبى ُبی بخغ ًیبس هْرد تجِیشات خزیذ ریشی بزًبهَ ّ پیگیزی -

 بیوبرطتبى پشػکی تجِشات کویتَ در فؼبل حضْر ّ ػضْیت -

 کبربزدی دطتْرالؼولِبی تِیَ ّ هزکش در پشػکی تجِیشات کبربزی آهْسػی ریشی بزًبهَ -

 ًیبس حظب بز

 پشػکی تجِیشات بِیٌَ ّ بخغ اثز ًگِذاری ُبی الؼول دطتْر تِیَ- 

 


