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 سیاست اصلی بیمارستان
تبعیت و همسویی با سیاست های باالدستی ،عوامل بیرونی تاثیر 

 گذار بر بیمارستان
 ذینفعان کلیدی

 یفیتک مستمر ارتقاءتوسعه و  1
  سالمت  خدمات

 سازمانهای بیمه گر، کارکنانبیماران،  استانداردهای اعتباربخشی، طرح تحول نظام سالمت

گیرندگان و ارائه  یمنیرتقاء اا 2
 دهندگان خدمت

استانداردهای اعتباربخشی، استانداردهای بیمارستان دوستدار 
 ایمنی

 کارکنان ، پزشکان ، فراگیرانبیماران، 

3 
 گیرندگان و یتمندیرضا یشافزا

 ارائه دهندگان خدمت
منشور حقوق بیمار، استانداردهای اعتباربخشی، طرح تحول 

 نظام سالمت

سه هیئت رئی-، کارکنانپزشکانبیماران، 
 دانشگاه

4 
مدیریت بهینه منابع انسانی و 

متخصص،  بکارگیری نیروهای
 یکارآمد و با اخالق حرفه ا

استانداردهای اعتباربخشی، قوانین و مقررات اداری و 
 استخدامی

 -هیئت رئیسه دانشگاه -، کارکنانبیماران
 معاونت توسعه و منابع

5 
با رویکرد  مدیریت هزینه و درآمد

 و اقتصاد سالمت اقتصاد مقاومتی
ی مالی و معامالتی  استانداردهای اعتباربخشی، آئین نامه

 ، مصوبات کمیته اقتصاد سالمت  دانشگاهها

ان پزشک کارکنان، سازمان های بیمه گر،
   هیئت رئیسه دانشگاه –

6 
به روز و  یزاتتجه یریبکارگ

 یداخل یداتتول یتکارآمد با اولو
 یفیتبا ک

است ، سی استانداردهای اعتباربخشی، طرح تحول نظام سالمت
 های کالن کشور

 هیئت رئیسه دانشگاهبیماران، 

7 
جلب مشارکت سازمان های غیر 

دولتی ، مردم نهاد و خیرین 
 سالمت

 دانشگاههیئت رئیسه بیماران،  وزارت بهداشت سیاست کلی 

8 
 خدمات آموزشی و پژوهشیارائه  

آوری های  فن مبتنی بر و درمانی
 نوین

و رویکرد  استانداردهای اعتباربخشی درمانی و آموزشی
 دانشگاه

هسئت  –کارکنان  –معاونت آموزشی 
 رئیسه دانشگاه

 دستورالعملهای سازمان های بیمه گر – سیاست کلی دانشگاه توسعه خدمات الکترونیک 9
 -معاونت آموزشی -دانشگاههیئت رئیسه 

 بیماران  -سازمان های بیمه گر 

10 
 یمتصمی و کار گروه یجترو

خرد شواهد و بر  یمبتن گیری
 یجمع

 بیمارستان پزشکان، کارکنان استانداردهای اعتباربخشی

11 
دسترسی به توسعه عدالت در 

 سالمتخدمات 
استانداردهای اعتباربخشی، طرح تحول نظام سالمت، منشور 

 اع ، نظام ارجبیمار، سندچشم انداز و برنامه ششم توسعهحقوق 

، پزشکان ، سازمانهای بیماران، کارکنان
 بیمه گر

استانداردهای اعتباربخشی، بسته خدمتی دوستدار مادر و  ایجاد بستر توریسم سالمت  12
 ها کودک، طرح تحول نظام سالمت و سایر دستورالعمل

 سازمان بیمه گر ، هیئت رئیسه دانشگاه 


