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  : گزارشات
به جهت پيگيـري هـاي بعمـل     ISOابتدا سرپرست محترم دانشگاه از تالش دبير كميسيون تحول اداري و اعضا كميته در 

مام قرارداد با شركت مشـاور بـه سـرعت    و با توجه به اتنموده در مركز تشكر  ISOآمده و مستندسازي اطالعات و الزامات 
ماه آتي تأكيد نمودند. سپس سرپرست محترم بيمارستان  2ظرف مدت  ISO 9001انجام امور تا اخذ گواهينامه  بخشي در 

. 3. مستندسـازي  2. آمـوزش  1 شـامل  ISOاسـتقرار   مراحـل بـه  دانشـگاه،  محتـرم  متيني ضمن تشكر از توجه رياست 
به را  3و در دست اقدام بودن مرحله  2و  1مراحل  اتمامو  هـ مميزي اشاره نمود4پزشكي  جهيزاتتكاليبراسيون دستگاه و 

   را به طور اجمال بيان كردند.آن مركز مشكالت و موانع، نيازهاي پرسنلي و تجهيزاتي همچنين  رسانيدنداطالع 
  

  

  : مصوبات
 ركز متيني خريداري و تحويل گردد.م جهت آزمايشگاه  كولتر سيسمكسمقرر گرديد يك عدد دستگاه  .1
مـد نظـر قـرار دادن     بـا  جهت انجام كاليبراسيون دستگاه ها، پس از عقد قرارداد با شركت منتخـب و مقرر گرديد  .2

تجهيزات توسـط   كسري استفاده بهينه از امكانات موجود، بر اساس نظر كارشناسي شركت مذكور نسبت به تأمين
 .نگردد ISOايجاد اختالل در اخذ گواهينامه دانشگاه اقدام به نحوي كه باعث 

يك نفر به تأمين نياز پرسنلي مركز  نسبت بهمنابع انساني دانشگاه  مدير محترم توسعه ومقرر گرديد با هماهنگي  .3
   گردد. اقدام كارشناس پرستاري به عنوان سرپرستار بخش

جهت انجام مشـاوره هـاي بيهوشـي مركـز از     مقرر گرديد با مدير محترم گروه بيهوشي  بعمل آمده طي هماهنگي .4
 مقيم گردد. بيمارستانساعت در روز در  1نيمه دوم مهرماه پزشك متخصص بيهوشي به مدت حداقل 
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