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 :مقدمه

 بْذاضتی هزاوش در خذهات ٍ فزایٌذّا اّویت بِ تَجِ با

 هزاوش ایي در ویفیت هذیزیت سیستن الشاهات درهاًی ٍ

 ّای بخص ٍ غٌایغ سایز بِ ًسبت هتفاٍتی ضىل بِ

 IWA1  ایشٍ استاًذارد .ضًَذ هی تفسیز وار ٍ وسب

ایي  .باضذ هی درهاًی هزاوش بزای راٌّوا استاًذارد یه

 الگَ با وِ وٌذ هی ووه درهاًی هزاوش ولیِ بِ استاًذارد

 درهاًی هزاوش  در را 9009 ایشٍ استاًذارد ٍیژگیْای ٍ ضزایط ، 9009 ایشٍ ویفیت هذیزیت ًظام اس بزداری

 فزایٌذّای سیز دالیل بِ IWA1استاًذارد .ًوایٌذ وٌتزل را آى بخطی اثز ٍ اجزا ریشی، بزًاهِ ریشی، طزح

 ٍ تجشیِ هَرد خاظ غَرت بِ ٍ تخػػی ًگاُ یه با را فزایٌذّا ایي هیاى تؼاهل ٍ ویفیت هذیزیت سیستن

 . است دادُ لزار تحلیل

 خذهات ارائِ فزایٌذ در فىزی ٍ فیشیىی ضىل بِ بیوار درهاًی ٍ بْذاضتی خذهات ارائِ فزایٌذ در .9

 تخػػی ّای جٌبِ خػَظ در ًاچیشی داًص دارای هطتزی است هوىي، دارد حضَر( درهاى)

 رابطِ تخػػی هسائل حیث اس بیوار ٍ هتخػع هیاى رابطِ  ًتیجِ در باضذ ارائِ لابل خذهات

  .دارد ارائِ لابل خذهات ًَع ٍ ضىل در تزی بیص تاثیز هتخػع ٍ باضذ ًوی هتَاسًی

  ضزوت)  باضٌذ هی جذاگاًِ ضىل دٍ دارای درهاًی ٍ بْذاضتی خذهات دریافت ٍ خزیذ هؼوَال .2

 دٌّذُ ارائِ ًتیجِ در( ًوایذ هی دریافت را خذهات ایي بیوار ٍ باضذ هی خذهات خزیذار بیوِ

 . خذهات خزیذار ٍ بیوار: بگیزد ًظز در را خَد ػوذُ هطتزی دٍ ویفی ًیاسّای بایذ خذهات

 

 بز هستمین غیز یا هستمین طَر بِ وِ فزایٌذّایی ولیِ تَاى هی ویفیت هذیزیت سیستن اس استفادُ با

 اًذ ًوَدُ بزآٍردُ را الشاهات آیا ایٌىِ بزرسی هٌظَر بِ را گذارًذ تاثیز ارائِ لابل درهاًی ٍ بْذاضتی خذهات

  .داد رالز وٌتزل تحت خیز یا

 :IWA1 کاربرد دامنه

 هحػَالت ٍ خذهات ارائِ ٍ هذیزیت سهیٌِ در وِ درهاًی ٍ بْذاضتی خذهات با هزتبط ّای ساسهاى تواهی

 ٍ ًظارتی هزاوش ٍ ادارات ّا، بیوارستاى پژٍّطی، ٍ آهَسضی هزاوش: هاًٌذ وٌٌذ هی فؼالیت درهاًی ٍ بْذاضتی



 

رد مراکز                                                                                                                 ت کرمانخاهن کیفی  شتی خدمات ردمانیاستاندا   IWA1:2005  و بهدا
 ٍ وٌٌذ هی ارائِ وِ خذهتی ٍ هحػَل اًذاسُ، ًَع، گزفتي ًظز در بذٍى هزتبط ّای ساسهاى سایز

 .ضَد هی ضاهل را دارٍیی هحػَالت وٌٌذگاى تَسیغ ٍ تَلیذوٌٌذگاى

 : IWA1:2005 مسایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد

 درهاًی ٍ بْذاضتی خذهات ایوٌی ٍ ویفیت بْبَد 

 هطتزی ٍ ساسهاى بزای افشٍدُ ارسش افشایص هٌظَر بِ فزایٌذّا بْبَد 

 لاًًَی الشاهات با اًطباق اس اطویٌاى حػَل 

 واروٌاى وار هحیطضزایط ٍ  بْبَد 

 پاییي ویفیت اس ًاضی ّای ّشیٌِ واّص طزیك اس التػادی ٍضؼیت بْبَد  

 اجتواع در ساسهاى ٍجِْ ارتماء 

 تخػػی رٍیىزد با ویفیت ارسیابی جْت ابشاری بِ دستزسی ٍ هطتزی اػتواد افشایص 

 ُبْذاضت ٍسارت ّای بیوارستاى )اػتبارسٌجی(بٌذی رتبِ طزح در استفاد 

 ریسه هیشاى واّص 

 راّىارّا بْتزیي اس هذاٍم استفادُ ٍسیلِ بِ پشضىی آٍردّای دست ٍ ًتایج بْبَد 

 نتیجه گیری:

 ًیش بْذاضتی، خذهات یا هحػَالت ًظارت یا ٍ ارائِ هذیزیت، در سهیٌِ را ّایی راٌّوایی IWA1ایشٍ 

 بذٍى دارًذ وار ٍ سز بطزیت بزای سًذگی هذاٍم فزایٌذ دروِ  بْذاضتی ساسهاى ّز بزای تحمیك ٍ آهَسش

 ّای فزایٌذ ّوِبا اجزای ایي ایشٍ آٍرد.  هی فزاّن آًْا ضذُ ارائِ خذهات ٍ هحػَل ٍ اًذاسُ ًَع، بِ تَجِ

 خَاّذ بزطزفٍ هطىالت ساسهاى  گزفتِ لزارٍ تحت وٌتزل  تحلیل هَرد ٍ ارائِ خذهات در ساسهاى تَلیذ

  .ضذ
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