
 

 

 0011تیر تاریخ تدوین:

 0010 تیر :بازنگریتاریخ 

 0011 تیربعدی:  بازنگری تاریخ 

 5AZ. H/M. POL کد سند:

 

 کالن سیاستهای عنوان سند:

 آذر 5مرکز آموزشی درمانی 

  
 

 

 

 آذر 5 مرکزآموزشی درمانی کالن سیاستهای

 رهبریو تدوین : تیم مدیریت

 

 

 هبریرو اعضای تیم مدیریت

 سمت نام و نام خانوادگی
 ریاست خانم دکتر مهدوی

 مدیریت آقای دکتر وطن خواه

 درمان مرکز مدیر آقای دکتر جنتی

معاون  -متخصص طب اورژانس و رئیس بخش اورژانس خانم دکتر یگانه

 آموزشی مرکز

 رئیس امور مالی خانم رستم زاده

 مترون رمضان پورخانم 

 مدیر خدمات پشتیبانی آقای فرامرزی

 رئیس اداره بهبود کیفیت و ایمنی بیمار خانم مزیدی
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 شیوه های اطالع رسانی :

 طی مرتبمکاتبه با سازمانها – بیمارستان سایت –اتوماسیون  -بنر 

 ذینفعان  تبعیت و همسویی با سازمانهای باال دستی سیاست کالن

، ارائه خدمات با کیفیت وایمن به بیماران 

 نهمراهان و کارکنا

بیمارستانهای دوستدار استانداردهای 

ایمنی بیمار وراهنمای جامع 

 استانداردهای اعتبار بخشی

بیماران ،پزشکان  ،اعضای هیات علمی ، پرستاران  

 ، پرسنل بیمارستان  ،همراهان ، دانشجویان

 

ترویج فرهنگ مشارکت گروهی وخرد جمعی 

 در جهت بهبود مستمر فرآیندها

راهنمای جامع استانداردهای اعتبار 

 بخشی

بیماران ،پزشکان ،اعضای هیات علمی ،پرستاران  

 پرسنل ،همراهان ،

آموزش وتوانمند سازی کارکنان جهت ارتقاء 

و جایگاه علمی  سطح علمی وعملکردی

 پژوهشی بیمارستان

راهنمای جامع استانداردهای اعتبار 

 بخشی

بیماران ،پزشکان  ،اعضای هیات علمی ،پرستاران  

،وزارت بهداشت  ،دانشگاه ،پرسنل  ،همراهان 

 علوم پزشکی ،تحقیقات بالینی

و رعایت  رعایت حقوق گیرندگان خدمت

موازین بهداشتی،درمانی و انطباق امور فنی با 

قوانین شرع مقدس و اخالق حرفه ای در 

 جهت افزایش رضایتمندی بیماران

 منشور حقوق گیرندگان خدمت

تاران  بیماران ،پزشکان  ،اعضای هیات علمی ، پرس

،پرسنل بیمارستان ،همراهان ،دانشجویان و 

 دستیاران ،نظام پزشکی

ستقرار واجرای دستور العمل کشوری مراقبت ا

 عفونیبیماریهای  کنترل ودرمان –پیشگیری  –

کشوری پیشگیری و  هایدستورالعمل

 عفونیو درمان بیماریهای  مراقبت 

،پرستاران  بیماران ،پزشکان  ،اعضای هیات علمی 

، پرسنل بیمارستان ،همراهان ، دانشجویان 

،سازمانهای مردم نهاد،پزشکی قانونی،سازمانهای 

 بیمه گر

استفاده بهینه از منابع و فضای فیزیکی در 

 راستای مدیریت خطر ،حوادث و بالیا

راهنمای جامع استانداردهای اعتبار 

 بخشی

ان  بیماران ،پزشکان  ،اعضای هیات علمی ، پرستار

 ، پرسنل بیمارستان  ،همراهان ، دانشجویان

 

، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر سیاست برنامه های وزارت بهداشت  سیاستها و در راستایآذر  5مرکز آموزشی درمانی  کالنسیاست های 

به منظور تحقق ماموریت  می باشدوبرنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاست های کلی نظام اداری  ،های کلی سالمت

تدوین و به اطالع  رهبریو توسط تیم مدیریت  ،سازمانی رفتار و ها برنامه هدایتگرو  ارشد مسئوالن یهاریزی برنامهچارچوب و بیمارستان

 .ذینفعان می رسد


