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 ثیبًِ ی سیبست / خظ هطی: 

ٍدس جْت ًیل ثِ ايي است ًوَدُ  هلضم ثِ ساٌّوبيی ٍ ّذايت صویوبًِ ٍ هحتشهبًِ هشاجعیي سیبست ثیوبسستبى  کلیِ کبسکٌبى سا 

استفبدُ ٍ آهَصش ثِ ثیوبس کبسکٌبى اتیکت ضٌبسبئی -تلفي گَيب  – ٍخظ کطی ّب –تبثلَّبی ساٌّوب  –اهش اص ٍاحذ اعالعبت دسهبى

 . هی ًوبيذ 
 

 پشسٌل ٍاحذ پزيشش -هسَل حقَق گیشًذُ خذهت  -هذيشيت  -ّوشاُ ثیوبس -ثیوبسريٌفعبى : 

 اداسی - پبساکلیٌیک -کلیِ ثخص ّبی ثبلیٌی  داهٌِ کبسثشد :

 ًذاسد سيف:بتع

 

 سٍش اجشايی:

 

ى ضوبسُ آثیوبسستبى تبثلَّبی ساٌّوب دس هحَعِ ٍعجقبت جْت ّذايت سشيع هشاجعِ کٌٌذگبى تعجیِ کشدُ کِ دس -1

 است . سبختوبى ًٍبم ٍاحذ ّب ثِ تفکیک عجقبت عٌَاى گشديذُ

 تعجیِ ضذُ است . هقصذتب   1ثخص ّبی ثبلیٌی ٍ پبساکلیٌیکی  اص ٍسٍدی سبختوبى ضوبسُ  ساٌّوب یخغَط  -2

ثِ  آىهفبد  حقَق گیشًذُ خذهت دسٍاحذ پزيشش  قشاس داسد ٍدس دستشس کلیِ افشاد هشاجعِ کٌٌذُ قشاس هیگیشدٍکتبثچِ  -3

 ضشح صيش است:

 هٌطَس حقَق  _  ثیوبسستبىادسس ٍضوبسُ تلفي  –سبصهبًْبی ثیوِ گش  –پَضص پشسٌل  -ساٌّوبی عجقبت

 خذهبت قبثل اسائِ  –ُ ثستشی ًحَ –ًحَُ ًَثت گیشی  –قَاًیي ٍهقشسات ثیوبسستبى  –ثیوبس 

 

 هَجَد هی ثبضذ . کتبثچِ حقَق گیشًذُ خذهت دسثیوبس ثِ صَست سبدُ ٍ قبثل فْن  فلَچبست پزيشش ، ثستشی ٍ تشخیص -4

 فشايٌذ ٍتبثلَ ساٌّوبی چگًَگی سسیذگی ثِ ضکبيبت دس عجقبت ثیوبسستبى ًصت هیجبضذ -5

سٍص تخت ثخص دس ٍاحذ پزيشش ٍ دس هعشض ديذ هشاجعِ  –ّتلیٌگ  – خذهبت ضبيعلیست تعشفِ ّبی هشثَط ثِ  -6

 کٌٌذگبى ًصت گشديذُ است.

 ( دس ٍاحذ تشخیص ٍ پزيشش ًصت ضذُ است .1590 -1690اعالعیِ ٍ سبهبًِ ّبی سسیذگی ثِ تخلفبت تعشفِ ای)سبهبًِ  -7
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-ثیوِ ّبی عشف قشاسداد–ٍة سبيت ثیوبسستبى ثِ سٍص ثَدُ ٍ اعالعبت کبهل دس صهیٌِ ی )قَاًیي ٍهقشسات ثیوبسستبى  -8

خظ هطی حقَق گجشًذُ خذهت( -ًقطِ ساٌّوبی عجقبت-تعشفِ خذهبت–خذهبت قبثل اسايِ -فشاًطیض ٍتعْذات ثیوِ ای

 (AMIRHOSP.sums.ac.ir) ادسس ٍة سبيت: داسد

 گشديذُ است .تعییي   سدُ آهَصضی سغح ٍ ، سوتثش اسبس ًبم ًٍبم خبًَادگی ،  )اتیکت ( ٍ فشاگیشاى ضٌبسِ کبسکٌبى -9

 تلفي گَيب ثِ توبس گیشًذگبى جْت ثشقشای استجبط ثب ثخص هَسد ًظش دس عَل ضجبًِ سٍص پبسخگَ ٍآهبدُ ثِ کبس هی ثبضذ . -10

 . پبسخگَی توبم هشاجعیي هی ثبضذ ٍاحذ آهَصش ّوگبًی )آهَصش ثیوبس( ثِ صَست تلفٌی ٍ حضَسی  -11

ّضيٌِ دسهبى ٍ خذهبت اسائِ ضذُ دس ثیوبسستبى سا دس اختیبس ثیوبس هتصذی پزيشش، دس صهبى پزيشش، اعالعبت اٍلیِ ٍ  -21

 .قشاس هی دّذ

 هذيشيت ثیوبسستبى –هسَل حقَق گیشًذُ خذهت  ل پبسخگَيی:ئَهس

 : سٍش ًظبست ثش خظ هطی

استبًذاسدّبی هسئَل حقَق گیشًذُ خذهت دس فَاصل صهبًی حذاقل هبّبًِ، ثش اسبس چک لیست عشاحی ضذُ ثش سًٍذ اجشای 

هصَة حقَق گیشًذُ خذهت ًظبست ًوَدُ ٍ ًتبيج سا دس کویتِ ّبی حقَق گیشًذُ خذهت اسائِ دادُ ٍ  پیطٌْبدات الصم ثِ هٌظَس 

 حل هطکالت سا ثِ کویتِ ی اجشايی جْت هذاخلِ اسائِ هی ًوبيذ.

 

 هت ()حقَق گیشًذُ خذ1395ساٌّوبی جبهع اعتجبس ثخطی هلی ايشاى   هٌبثع  ٍ هشاجع:

 تْیِ کٌٌذگبى تبيیذ کٌٌذُ اثالغ کٌٌذُ

 قبضی پَسغالهشضب آقبی دکتش  آقبی دکتش سیذ اهیذ سضب رکبٍت

هسَل حقَق گیشًذُ 

 خذهت
 سلیوبًیالْبم 

 هسَل تذاسکبت
 اصغش جعفشی

 

 ثْشٍص فبضل هسَل فٌبٍسی اعالعبت هذيش ثیوبسستبى سيبست ثیوبسستبى 
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