
PR,R 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

اداره نظارت واعتباربخشی معاونت 
 درمان

 بسوِ تعبلی 

 فبرس پسشکی ٍ خذهبت درهبًیداًشگبُ علَم 

 هرکس آهَزشی درهبًی آًکَلَشی اهیر

  

 

 

 حقَق گیرًذُ خذهت : ًبم ٍاحذ

 رعبیت ٍحفظ حرین خصَصی گیرًذُ خذهت  عٌَاى خط هشی:

 تبریخ ابالغ تبریخ آخریي ببزًگری تبریخ ببزًگری بعذی صفحِ کذ

PR-V-003/01 1/2 92/01/0129 92/01/0129 0/00/0129 

ػیبػت ثیوبسػتبى کلیِ افشاد تین دسهبى سا هَغف ًوَدُ ٌّگبم اًجبم اقذاهبت دسهبًی دس جْت   بیبًِ ی سیبست / خط هشی:

 . اػت ًیل ثِ ایي ّذف سافشاّن ًوَدُسا ثشای ًوبیٌذ ٍاهکبًبت هَجَد سعبیت  حفع حقَق ثیوبس ًکبت حفع حشین ثیوبس سا 

 پشػتبس-هذیشیت اجشایی – ّوشاُ ثیوبس –ثیوبساى    ریٌفعبى :

 ٍاحذ هذاسک پضؿکی –کلیِ ثخؾ ّبی ثؼتشی ثیوبسػتبى : ردداهٌِ کبرب

 ًذاسد ریف:بتع

 رٍش اجرایی:

ثِ هٌػَس هحفَظ هبًذى فضبی اطشاف ّش تخت دس اتبق ّبی عوَهی،  دس  ثیوبسػتبى تذاثیشی اتخبر کشدُ تبهذیشیت اجشایی  -1

 توبهی اتبق ّب ثیي تخت ثیوبساى پشدُ ػقفی ًصت ؿَد.

بیل هی تَاًذ ػبعبتی تٌْب ثبؿذ ) د سصَست توفضب ٍ تخت ّبی ثخؾ ّبی ثؼتشی ثِ گًَِ ای طشاحی ؿذُ اػت کِ ثیوبس  -2

 ثخؾ ّبی ٍیظُ( 

دسصَست کـیذُ ؿذُ ثَدى پشدُ ی  پضؿک/پشػتبس( دسٌّگبم ٍسٍد ثِ اتبق خَدؿبى سا هعشفی کشدُ ٍپشػٌل دسهبًی )  -3

 صدى ًبم ٍی ٍ کؼت اجبصُ ثیوبس، پشدُ سا کٌبس هی صًٌذ. اطشاف تخت، پغ اص  صذا 

 ی ؿَد . ّش یک اص پشػٌل ٍ پضؿکبى ثِ اتبق ثیوبس دس صَست ثؼتِ ثَدى دسة اتبق ، دس صدى سعبیت ه ثِ ٌّگبم ٍسٍد -4

 ثِ دسخَاػت ثیوبس ٍ خبًَادُ آًْب جْت افضایؾ حذٍد حشین ٍ سعبیت اعتقبدات آًْب دس صَست اهکبى سػیذگی هی ؿَد . -5

توییض ، آساػتِ ٍ هٌبػت ػبیض ثیوبس ثبؿذ ٍ هذیشیت اجشایی ثیوبسػتبى تذاثیشی اتخبر کشدُ تب، پَؿؾ ثیوبساى حیي ثؼتشی  -6

 تب اهٌیت سٍاًی ثیوبس تبهیي گشدد .ضشٍسی ٍ قبثل هعبیٌِ دس دػتشع ثبؿٌذ ثِ گًَِ ای ثبؿذ کِ فقط قؼوت ّبی

 پَؿؾ ثیوبساى دس طَل هذت دسیبفت خذهبت ثِ ؿشح ریل اعالم ًوَدُ اػت : هذیشیت اجشائی ثیوبسػتبى -7

  لٌذ ٍگـبد ٍؿلَاس تویض ٍ آساػتِ ٍ هٌبػت ثب ػبیض ثیوبس  : ثلَصجلَ ثبص ثب اػتیي ّبی ثپَؿؾ هشداى  

  : هٌبػت ػبیض ثیوبس ثب سٍػشی ػِ گَؽ اػتیيپیشاّي ثلٌذ جلَ ثبص ٍؿلَاس گـبدثب اػتیي ثلٌذپَؿؾ صًبى 

  ثلَص ٍؿلَاس هٌبػت ػبیض کَدک پَؿؾ اطفبل: 

اتبق عول اص پَؿؾ هٌبػت ٍ هالفِ تویض  جْت  -اصهبیـگبُ -دسٌّگبم اًتقبل ثیوبس ثِ ثخؾ ّبی سادیَلَطی پشػتبساى ثیوبس، -8

 اػتفبدُ هی کٌذ. ثذى ثیوبس ثْتشپَؿؾ 

 پَؿبًذ. ثیوبس، حیي اًجبم پشٍػیجش دسهبًی، قؼوتْبی اص ثذى ثیوبسکِ ًیبص ثِ هذاخلِ ًذاسد سا هی پشػتبس -9

 .کٌٌذ  ثِ ٌّگبم اقذام دسهبًی پشدُ ّبی ػقفی اطشاف تخت ثیوبس سا ثبص هی ثیوبسپشػتبس -10

 .کٌذ دس صَست عذم توبیل ثیوبس ثِ داؿتي ّوشاُ ًؼجت ثِ خشٍج ّوشاُ اص اتبق اقذام هی ثیوبس پشػتبس -11

دس صَستی کِ فشاگیشاًی ثِ غیش اص تین هشاقجتی ثیوبس، خَاػتبس هعبیٌِ ٍی ثبؿٌذ، قجل اص هعبیٌِ ثبیذ ثب ثیوبس یب ٍلی قبًًَی ٍی  -12

 .پضؿک یب دػتیبس اسؿذ اًجبم دّذ صحجت کشدُ ٍ پغ اص کؼت اجبصُ اص آًبى، هعبیٌِ سا دس حضَس
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ثخؾ ّبی ثؼتشی صًبى ٍ هشداى اص ّن جذا ّؼتٌذ ٍ حتی الوقذٍس اص  ثیوبسػتبى تذاثیشی اتخبر کشدُ تبهذیشیت اجشایی  -13

 ّوشاّبى ّوگي اػتفبدُ هی ؿَد. 

ثیوبساًی کِ  ٍیظُ ثِ)ثیوبساى ثِ خذهبتاسائِ  ثشای ّوگي اصپشػٌل ٍیظُ،اػتفبدُ هشاقجت ثخـْبی خصَف ثِ ثخـْب دسّوۀ -14

 دسهبًی ، دس ؿیفت ثٌذی ٍاحذّبی تذاثیشی اتخبر گشدیذُ تب ٍ ثبؿذ اهکبًپزیشهی(دچبس کبّؾ ػطح َّؿیبسی هی ثبؿٌذ 

 .  اػتفبدُ ؿَد هکبى اص پشػٌل صى ٍ هشد دس ّش ؿیفتپبساکلیٌیک ٍ اتبق عول، حتی اال

صًبى خَدداسی  ثخؾ اطفبل ٍ ثِ کبسگیشی پشػٌل هشد دس اصهکبى حتی اال ثیوبسػتبى تذاثیشی اتخبر کشدُ تبهذیشیت اجشایی  -15

 ؿَد.

  تَجِ : دسهَاقعی کِ ثیوبسی دس ٍضعیت تْذیذ کٌٌذُ حیبت ثبؿذ کلیِ پشػٌل ثذٍى دس ًػش گشفتي جٌؼیت ثیوبس ٍ ثب

فَسی ٍ   حضَس یک ًفش هحشم )یب هعتوذ ثیوبس ثِ دسخَاػت ٍی ( یب کبسکٌبى فٌی ّن جٌغ ،اقذام ثِ کوک سػبًی

 عولیبت حیبت ثخؾ هی ًوبیٌذ
 

 

 هؼئَل حقَق گیشًذُ خذهت –پشػتبسی  هذیشیت -هذیش  ثیوبسػتبىل پبسخگَیی:ئَهس

   رٍش ًظبرت بر خط هشی:

ثش سًٍذ اجشای ، هؼئَل حقَق گیشًذُ خذهت دس فَاصل صهبًی حذاقل هبّبًِ، ثش اػبع چک لیؼت طشاحی ؿذُ   -16

خذهت ًػبست ًوَدُ ٍ ًتبیج سا دس کویتِ ّبی هبّبًِ ی حقَق گیشًذُ خذهت اسائِ دادُ  اػتبًذاسدّبی هصَة حقَق گیشًذُ

 ٍ  پیـٌْبدات الصم ثِ هٌػَس حل هـکالت سا ثِ کویتِ ی اجشایی جْت هذاخلِ اسائِ هی ًوبیذ.

 

 هٌبثع  ٍ هشاجع:

 ت  28634/888523ثِ ؿوبسُ  20/6/80دػتَسالعول اثالغی هصَة 

 تْیِ کٌٌذگبى کٌٌذُتبییذ  اثالغ کٌٌذُ

 الهبم سلیمبنی مسئول حقوق گیرنده خدمت آقبی دکتر غالمرضب قبضی پور آقبی دکتر سید امید رضب ذکبوت
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