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 ذیىفعان کلیدی تبعیت ي َمسًیی با سیاست َای باال دستی سیاستُای اصلی

 کبرکىبن اعتجبرثخطی ملی سالمت ايلًیت ثخطی ارتمبء کیفیت خذمبت 1

 ي کبرکىبن ايلًیت ثخطی ارتمبء ایمىی ثیمبران، َمزاَبن، پشضکبن 2
استبوذاردَبی ثیمبرستبن ديستذار ایمىی ثیمبر/ مذیزیت خطز 

 حًادث ي ثالیب
 پشضکبن/ کبرکىبن

 پشضکبن/ کبرکىبن اعتجبر ثخطی ملی آمبدگی جُت ممبثلٍ ثب ثحزان 3

 - مىطًر حمًق گیزوذٌ خذمت ارائٍ ثبالتزیه سطح مزالجت ثٍ ثیمبران حبد تىفسی  4

 - مىطًر حمًق گیزوذٌ خذمت جُت دستزسی عبدالوٍ ثٍ خذمبتایجبد ثستز مىبست  5

 جذة ویزيَبی متخصع، کبرآمذ ي ثب اخالق حزفٍ ای مىطجك ثز لًاویه سبسمبن ثبال دستی 6
لًاویه يسارت کبر ي يسارت ثُذاضت ي سبیز سبسمبن َبی 

 ثبالدستی حست مًرد
 کبرکىبن

 سیبستُبی کلی سالمت مبلیاستفبدٌ ثُیىٍ اس مىبثع فیشیکی ، اوسبوی ي  7
 ی َب ثخص ي ياحذَب  کبرکىبن

 ثیمبرستبن
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 ذیىفعان کلیدی تبعیت ي َمسًیی با سیاست َای باال دستی سیاستُای اصلی

8 
مذیزیت ثُیىٍ مصزف ي َشیىٍ َبی ثیمبرستبن در راستبی سیبست َبی کالن کطًری)التصبد 

 ممبيمتی( 
 کبرکىـبن سیبستُبی کالن کطًری

 کبرکىبن مىطًر حمًق ثیمبر کبرکىبن ي مزاجعیه مىذی رضبیت مستمز افشایص  9

 کبرکىبن مذیزیت مىبثع اوسبوی کبرکىبن مستمز آمًسش  11

 کبرکىبن آییه وبمٍ پزداخت مجتىی ثز عملکزد ضبیستگی ي عملکزد مجىبی ثز پزداخت 11

 کبرکىبن اعتجبر ثخطی ملی جبمعٍ ، مزاجعیه ، کبرکىبن سالمت ارتمبء خصًظ  در  ریشی ثزوبمٍ 21

 مبدر ضیز ثب تغذیٍ ي طجیعی سایمبن فزَىگ تزيیج 13
دستًرالعمل ثزوبمٍ مبدر /استبوذاردَبی ثیمبرستبن ديستذار کًدن ي 

 تزيیج سایمبن طجیعی
  کبرکىبن



 جديل اسامی

 

 
 سمت وام ي وام خاوًادگی 

 

 

 

 

 

 تُیٍ کىىدگان

 سزپزست ثیمبرستبن علی وجفیدکتز 

 مذیزداخلی احمذ ضیخ

 مسئًل امًر مبلی اثًالفضل يسیزی

 متزين وزگس لشلسلفً

 ي ثُجًد کیفیت مسئًل اعتجبر ثخطی سمبوٍ میزضبَی

 ثُجًد کیفیت کبرضىبس  راحلٍ يحذاوی

 مسئًل امًر اداری مزیم خًاجٍ

 ثیمبرستبن ریبست علی وجفیدکتز   تائید کىىدٌ

 ثیمبرستبن ریبست علی وجفیدکتز  ابالغ کىىدٌ


