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 ذینفعان کلیدی تبعیت و همسویی باسیاست های باالدستی عنوان سیاست ردیف

 قوانین اداریو  ارزشهای دینی، ملیرعایت  ،کید بر اخالق حرفه ایتا 1
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 

حوزه سالمت، قوانین وزارت بهداشت با 

 توجه ویژه بر منشور حقوق بیمار

 رکنانکا و همراهان ،بیماران

2 
ارائه خدمات با کیفیت و ایمن با استقرار و ترویج استانداردهای اعتباربخشی 

 ملی
 وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و همراهان ،بیماران بیمارستانها استانداردهای اعتباربخشی ملی

 تامین کنندگان**و کارکنان* ،همراهان ،بیماران انهااستانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارست کارکنان و ذینفعان مندیارتقای مستمر رضایت 3

 کارکنان بیمارستان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها آموزش و توانمندسازی کارکنان 4

 راقبتیبیماران، همراهان، تیم درمانی و م استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها ارتقاء فرهنگ سالمتی جامعه ه بیمار وآموزش ب 5

6 

)ارائه  ارائه آموزش به دانشجویان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی

 خدمات آموزشی / پژوهشی بر بالین بیمار(
 اساتید، دانشجویان، کارکنان بیمارستان و بیماران قوانین وزارت بهداشت

  مراجعین ، مدیران وکارکنان بیمارستان ربخشی ملی بیمارستانهااستانداردهای اعتبا گیری مشارکتی و نتیجه گراییتصمیم ترویج فرهنگ کار تیمی، 7

 بیمارستان و مدیرانکارکنان  استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها عادالنه بودن نظام تشویق و تنبیه 8

 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها بیماران و  ارتقاء سالمت کارکنان مدیریت خطر، 9

وزارت بهداشت و  ،کارکنان بیمارستان ،همراهان ،بیماران

 آغ دانشگاه علوم پزشکی
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 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها رعایت الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 11

وزارت بهداشت و  ،کارکنان بیمارستان ،همراهان، بیماران

ند )مان جامعه و نهادهای اجتماعی آغ و  دانشگاه علوم پزشکی

 شهرداری، محیط زیست و غیره(

 آغ وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ،کارکنان بیمارستان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها استفاده بهینه از منابع مالی، انسانی و فیزیکی 11

اربخشی ملی بیمارستانهااستانداردهای اعتب دریافت هزینه ها براساس تعرفه های مصوب و ابالغی وزارت بهداشت 12  

وزارت بهداشت و  ،کارکنان بیمارستان ،همراهان، بیماران

 آغ دانشگاه علوم پزشکی

13 

 موسسه های  /مردمی مشارکتهای محل از ای سرمایه  /مالی منابع جذب

 مربوط ضوابط چارچوب در بیمارستانی خیریه
 کارکنان بیمارستان، مدیران، جامعه و نهادهای اجتماعی استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها

14 

رعایت و اجراء قوانین و مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی 

 وزارت بهداشت درمان

استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها 

 و سایر قوانین ابالغی وزارت بهداشت
 آغ وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی

15 

های باال دستی در زمینه اقتصاد مقاومتی به همراه در نظر داشتن سیاست

 وریها و تالش جهت افزایش بهرهجلوگیری از  افزایش هزینه
 کارکنان ،  مدیران و سیستم های باالدستی سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری

 ملی  خرید کاالهای باکیفیت، استاندارد، دارای مجوز با اولویت تولید 16
 و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری

 قوانین ابالغی وزارت بهداشت

تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات مدیران و  کارکنان ،

 پزشکی
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 کنندگانهیه ت تاییدکنندگان تایید کننده نهایی و ابالغ کننده

 تهیه

 و

 تایید

 دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس مرکز

است فردکتر جعفر کی رئیس مرکز  
 دکتر جعفر کیاست فر رئیس مرکز

مرکز یتمدیر  معراج جلیلی 

فردکتر امیر نسیم معاونت آموزشی مرکز  
مرکزریت مدی  معراج جلیلی 

 منیره صمدی مدیر دفتر پرستاری

مسئول دفتر بهبودکیفیت و 

 اعتباربخشی
 منیره صمدی مدیر دفتر پرستاری فریبا جودت

لیمدیر امور ما  مجید رضازاده 
 انور حکمت خواه کارشناس اداره امور بیمارستان

 میرموسی اسدزاده مسئول حراست

و اعتباربخشی مسئول دفتر بهبودکیفیت فریدون جوانفر رئیس امور اداری  فریبا جودت 

 میرموسی اسدزاده مسئول حراست علی آذرمهر مسئول درآمد

 جواد امیرفالحی ITمسئول 
لیمدیر امور ما  مجید رضازاده 

 فریدون جوانفر رئیس امور اداری

 پزشکان و سایر کارکنان بالینی و غیربالینیاعم از کارکنان بیمارستان *  

 ...  و پزشکی تجهیزات کنندگان تامین نگهداری، و تعمیر مختلف خدمات دهندگان ارائه پزشکی، مصرفی لوازم و دارو کنندگان تامین پیمانکاران،** 

1. Leadership & Management – Main Policies 

 


