
 

 

 
 

 خدمت سطح نامه توافق
 

 درمانی و بهداشتی خدمات ارائه
 

16042573000 
 

 مقدمه

 و درمان بهداشت، وزارت کشوري سطح در .است شده سازماندهی شهرستان و استانی کشوري، سطح سه در ایران کشور  درمانی بهداشتی ظامن
موزش

 
  و درمان و بهداشت نظام هماهنگ اصلی ستاد پزشکی، ا

 
 پزشکی علوم هاي دانشگاه استان، سطح در .دهد می تشکیل راپزشکی زشمو ا

 پیش خدمات کننده عرضه واحدهاي از پشتیبانی ها، شهرستان درمان و بهداشت شبکه هاي فعالیتبر نظارت دار عهده درمانی بهداشتی خدمات و
موزشو شده بینی

 
 خدمات اجرای  ی واحدهايشهرستان سطح در .باشد می المتس عرصه و پزشکی علوم هاي وپژوهش وابسته هاي رشته در پزشکی ا

 عنوان به شهرستان درمان و بهداشت شبکه .پردازند می خدماتارائه به شهرستان درمان و بهداشت شبکه عنوان با که دارند قرار درمانی بهداشتی
 بیمارستان و شهرستان بهداشت مرکز هاي فعالیت پایش و نظارت بر الوهع و گردند می محسوب کشور درمان و بهداشت نظام مستقل واحد کوچک ترین
 .دارند برعهده را پوشش تحت منطقه هاي بخش درمانی بهداشتی هاي فعالیت کلیه بر نظارت مسئولیتشهرستان،

 اهداف

 ارائه فرایند کیفیت ،گناباد پزشکیعلوم دانشگاه توسط شده ارائه خدمت کیفیت یا ارائه منظور  به که است این خدمت سطح توافقنامه این از دفه
 :درمانی و بهداشتی خدمات با مرتبط هاي خدمت زیر.گیرد قرار توافق مورد درمانی و بهداشتی خدمات

  زمایشگاهی خدمات ارائه
 
ا

  تصویربرداري  خدمات ارائه



 گناباد دانشگاه تابعه هاي شهرستان ستاد و بهداشتی معاونت تعهدات
 

 ممکن زمان کمترین در بهینه خدمات ارائه  -

 کنندگان درخواست خصوصیطالعات ا محرمانگی حفظ  -

 خدمت متقاضی به صف و ستاد در خدمت ارائه منظور  به رویه وحدت ایجاد  -

 المتس خدمات دهند ارائه مراکز عملکرد بر نظارت  -
 

 شهروندان تعهدات

 جامعه المتس گرفتن نظر در با شخصی ورزي  غرض بدون شده ارائه مدارك و اسناد صحت  -

 ها پیگیري  به موقع به و یقدق دهی پاسخ  - درمانی بهداشتی واحدهاي در موقع به حضور   - خدمت دهندگان ارائه با مناسب همکاري   -

 عملکرد دوره درست اطالعات دادن  -

 

 عملکرد دوره

موزش و درمان بهداشت وزارت سوي از جدید شرایطعالم ا زمان تا توافقنامه ینا
 
 .دارد اعتبار پزشکی ا

 

 ها پرداخت و ها هزینه
 

یندهاي در است ممکن خدمت این
 
 .باشد متغیر هزینه یا و هزینه فاقد مختلف فرا


