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 کزتصویب کننده: مدریعامل مر 

 سیاست اهی کالن مرکز 
 ندگانرد ارتباط با ساری سازمان اه و اتمین کن 

 سیاست اهی کالن مرکز 
 رد ارتباط با سازمان اهی باالدستی

 اهی کالن مرکز  سیاست
با دانشجویان، دستیاران و  رد ارتباط 

کان  زپش

 اهی کالن مرکز سیاست
 با کارکنان رد ارتباط  

 سیاست اهی کالن مرکز 
 رد ارتباط با گیرندگان خدمت

 )بیمار و همراه( 
  تعامل سازنده با مراکز دولتی

 و غیر دولتی

    سازی واحد ها از طریق فعال

یر           غ های  خش  ب گذاری  وا

 فعال بیمارستان

 استتتداده موب ا از فیتتای

فیزیکی بیمارستان در جهت   

 ت سعه

 تعامل سازنده با مراکز دولتی

 و غیر دولتی

      تعالی خدمات بالینی مبتنی

ستی     ستانداردهای فراد بر ا

 در بستری امن

      تق یت مشتتارکت در جذا

کمک های خیرین ونیروهای     

 داوطبب

    سازی واحد ها از طریق فعال

یر          غ های  خش  ب گذاری  وا

 فعال بیمارستان،

 استتتداده موب ا از فیتتای

ن در جهت  فیزیکی بیمارستا 

 ت سعه

         مات آم زشتتی خد عالی  ت

های       ندارد تا مبتنی بر استت

 فرادستی

      تعالی کرامت ارائه دهندگان

 و گیرندگان خدمت

      تعالی خدمات بالینی مبتنی

ستی     ستانداردهای فراد بر ا

 در بستری امن

 استتتداده موب ا از فیتتای

فیزیکی بیمارستان در جهت   

 ت سعه

         مات آم زشتتی خد عالی  ت

های      مبتنی بر  ندارد تا استت

 فرادستی

 تعامل سازنده با مراکز دولتی

 و غیر دولتی

      تعالی کرامت ارائه دهندگان

 و گیرندگان خدمت

      تعالی خدمات بالینی مبتنی

ستی     ستانداردهای فراد بر ا

 در بستری امن

      تق یت مشتتارکت در جذا

کمک های خیرین ونیروهای     

 داوطبب

    سازی واحد ها از طریق فعال

های        خش  ب گذاری  یر   وا غ

 فعال بیمارستان،

 استتتداده موب ا از فیتتای

فیزیکی بیمارستان در جهت   

 ت سعه

      تعالی کرامت ارائه دهندگان

 و گیرندگان خدمت
      تعالی خدمات بالینی مبتنی

ستی     ستانداردهای فراد بر ا

 در بستری امن
      تق یت مشتتارکت در جذا

کمک های خیرین ونیروهای     

 داوطبب
    سازی واحد ها از طریق فعال

گذا  یر        وا غ های  خش  ب ری 

 فعال بیمارستان
 استتتداده موب ا از فیتتای

فیزیکی بیمارستان در جهت   

 ت سعه


