
اهم اقدامات کمیته و دبیرخانه تخصصی انطباق امور اداري و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس 

.به شرح ذیل می باشد94خرداد 15تا 93از سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین 

 سـال بـا حضـور    انطباق امور اداري و فنی موسسات پزشکی اسـتان در نیمـه اول و دوم   جلسه شوراي 2تشکیل

.اکثریت اعضاي کمیته

کمیتـه تخصصـی انطبـاق امـور     و صدور احکام اعضاي آن و نیز صدور احکام اعضاي هیئت علمـی  دبیرخانه احیا

.اداري و فنی موسسات پزشکی استان

تامین درمانبا معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی، مدیریتبرگزاري نشست هاي تخصصی

.به منظور بررسی موانع و مشکالت موجود و همفکري جهت شناسایی و اتخاذ راه حل هاي مناسب...اجتماعی و 

مه انطباق در مراکز درمانی استانتهیه و تنظیم چک لیست پایش اجراي آیین نا.

اجـراي  به منظور نظارت بر حسن انجـام  (.انطباق در دانشگاهاجرایی ه نظارت بر اجراي آیین نامه تشکیل کار گرو

)آئین نامه



در راستاي میزان اجـراي آئـین   استان )دولتی و غیر دولتی(از کلیه مراکز درمانیو ارزیابی کار گروه نظارت بازدید •

به کلیه روساي محترم مراکز درمـانی  آن ابالغ و احصاء مشکالت و موانع در هر مرکز به طور مجزا نامه انطباق و 

کمیته تخصصی انطباق مسـتقر در  مبنی بر رسیدگی و رفع مشکالت و اعالم اقدامات صورت پذیرفته به دبیرخانه 

.معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

.هاي دولتی و خصوصیصورت گرفته از کلیه بیمارستانپیگیري و درخواست ارائه گزارش اقدامات •

ها برگزاري جلسات تخصصی پیرامون بررسی و شناسایی مشکالت و موانع و نیز بازدید و ارزیابی از کلیه بیمارستان•

بصـورت  و نماینده معاونـت درمـان دانشـگاه    رئیس دبیرخانه کمیته دبیر کمیته، رئیس بازرسی دانشگاه، با حضور 

.94ر سال دهفتگی

   در قالـب  (تهیه و تنظیم ضوابط اجرایی قانون انطباق امور اداري و فنی موسسات پزشکی با موازین شـرع مقـدس

.ویژه کلیه مراکز پزشکی و وابسته به آن در سطح استان)پمفلت و پوستر

معاونـت درمـان   سازمان نظام پزشـکی،  ابالغ ضوابط اجرایی قانون انطباق امور اداري و فنی موسسات پزشکی به

.تامین اجتماعی، معاونت غذا و دارو و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 1394منظور نمودن اجراي قانون انطباق در برنامه استراتژیک دانشگاه در سال.


