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 چکیذه:

ایي  کوبَد تختْای بیارستاًی یکی اس هعضالت عوذُ سیستوْای بْذاضت ٍ درهاى ًِ تٌْا در کطَرّای تَسعِ یاقتِ بلکِ در کطَرّای پیطزفتِ است.

ًی( کوبَد هَجب هطکالت بسیاری در ارائِ هَثز ٍ بْیٌِ خذهات درهاًی، اس قبیل ضلَغی بخص اٍرصاًس، اًتظار طَالًی )ٍ بعضي هسافزت ّای  طَال

، )بذلیل ًبَد تخت بیوارستاًی بزای هزاقبت ّای بعذ اس عول(بیواراى بزای پذیزش در بیوارستاى ٍ لغَ ٍ یا بِ تاخیز افتادى عولْای جزاح سهاًبٌذی ضذُ 

کِ هی تَاًذ باعث هی ضَد. خالی ًبَدى تخت بیوارستاًی در بخص هزتبط با بیوار ًیش گاّي هٌجز بِ پذیزش بیوار در بخطْای غیز هزتبط هی ضَد 

در ردیابی طَالًی ضذى سهاى بستزی، عذم ارائِ خذهات پزستاری هتٌاسب با ًیاس بیوار، اًتقال هتَالی بیوار اس بخطی بِ بخص دیگز ٍ ایجاد هطکالتی 

تَاًذ ًقص هْوی در بْبَد عولکزد  بیواراى ٍ هذیزیت بیوارستاى ضَد.  درایي هیاى ًحَُ ارایص یا پیکز بٌذی تختْای بیوارستاى بیي بخطْای هختلف هی

بٌذی ضذُ سیستن ٍ کیفیت خذهات ارائِ ضذُ ٍ ّوچٌیي افشایص رضایت بیواراى داضتِ باضذ. در ایي ارائِ یک ارایص جذیذ بِ عٌَاى ارایص سزریش خَضِ 

ي ارایص با ارایطْای هتذاٍل، یک هذل بْیٌِ هعزفی ضذُ ٍ با سایز ارایطْای هَجَد بصَرت کیفی ٍ کوی هقایسِ هی گزدد. بِ هٌظَر هقایسِ کوی ای

ست. ساسی بزای تخصیص بْیٌِ تختْا بیي بخطْای هختلف پیطٌْاد ضذُ کِ قابلیت کاربزد در ارایص جذیذ ٍ ّوچٌیي سایز ارایطْای هتذٍال را دارا

رایص پیطٌْاد ضذُ هی تَاى تعذاد بیواراى پذیزش ضذُ استفادُ اس ایي هذل ٍ دادُ ّای ٍاقعی بذست اهذُ اس بخص کَدکاى یک بیوارستاى ًطاى هی دّذ ا

 .را تا حذ قابل تَجْی افشایص دّذ

 بیوگرافی:

ًگلستاى ًَیذ ایشدی هذرک کارضٌاسی ٍ کارضٌاسی ارضذ خَد را اس داًطگاُ صٌعتی ضزیف در رضتِ هٌْذسی صٌایع ٍ هذرک دکتزی را اس داًطگاُ لٌکستزا

دریافت کزد. ٍی پٌج سال سابقِ فعالیت در ضزکتْای هختلف تَلیذی ٍ خذهاتی در ایزاى را داضتِ، ٍ پس اس پایاى    Management Scienceدر رضتِ

در لٌذى هطغَل فعالیت بَدُ است. ٍی   Cass Business Schoolتحصیالت دکتزی بِ عٌَاى عضَ ّیات علوی ابتذا در داًطگاُ ساتْوپتَى ٍ سپس در

هتعذدی با هزاکش بْذاضتی درهاًی کطَر اًگلستاى داضتِ است. سهیٌِ  تحقیقاتی هَرد عالقِ ٍی هذلساسی تصادفی بِ  ّوچٌیي ّوکاریْای تحقیقاتی

  هٌظَر ارسیابی عولکزد ٍ بْیٌِ ساسی سیستوْای بْذاضت ٍ درهاى هی باضذ. 

 


