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رئیس /سرپرست محترم دانشگاه  /دانشكده علوم پسشكي و خدمات بهداشتي درماني ................
معاون محترم ................
مدير عامل محترم سازمان انتقال خون ايران
رئیس محترم سازمان نظام پسشكي
رئیس محترم انستیتو پاستور ايران
رئیس محترم مركس آموزشي ،تحقیقاتي و درماني قلب و عروق شهید رجايي
رئیس محترم مركس سل و بیماری های ريوی مسیح دانشوری
رئیس محترم مركس قلب تهران
رئیس محترم موسسه ملي تحقیقات سالمت
یمارستانها ویرایش سوم (سال )1395
موضوع :ابالغ استانذارد های اعتباربخشی ملی ب
با سالم و احترام

اسائِ خذهبت ثب کیفیت ٍ ایوي دس ثیوبسستبى ّب یکی اص اسبسی تشیي ٍغبیف ٍ دغذغِ ّبی ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى
ٍ آهَصش پضضکی هی ثبضذ ،قطعب هسئَلیت پزیشی ٍ پبسخگَئی ثیوبسستبى ّب دس اهش ثْجَد کیفیت ٍ اسائِ هشاقجت ّبی ایوي
ثِ ثیوبساى ،صهیٌِ سبص تحقق اّذاف سالهت دس حَصُ دسهبى کطَس خَاّذ ثَد .لزا اعتجبسثخطی هلی ثیوبسستبى ّبی ایشاى ،ثِ
عٌَاى اثضاسی هَثش دس تسشیع ٍ تسْیل سًٍذ تَسعِ کیفی هشاقجت ٍ دسهبى دس سبل ّبی اخیش ایفبی ًقص ًوَدُ است ٍ ثِ
ّویي هٌػَس ٍ ثب سٍیکشد استقبی استبًذاسدّبی کیفی ثیوبسستبى ّب ،طی یک سبل گزضتِ ٍ ثب هطبسکت جوع کثیشی اص
هذیشاى ثیوبسستبًی ،استبداى داًطگبّی ،صبحجٌػشاى ٍ خجشگبى عشصِ هذیشیت ثیوبسستبًی ٍ ّن اًذیطی گستشدُ هلی دست
اًذسکبساى اجشایی ثیوبسستبى ّب ،سبصهبى ّب ٍ ًْبدّبی هشتجطٍ ،یشایص سَم استبًذاسد ّبی اعتجبسثخطی ،هتٌبست ثب غشفیت
ّبی فعلی ثیوبسستبى ّب تذٍیي ضذُ است .دس ایي ٍیشایص اٍلَیت ٍ سٍیکشد ّبی اجتٌبة اص هستٌذ سبصی ّبی غیش ضشٍس،
کبّص چطن گیش ٍ هٌطقی حجن استبًذاسدّب ،ثیوبس هحَسی ٍ جبیگضیٌی ٍغیفِ هحَسی ثِ جبی ثخص هحَسی ،تَجِ ثِ
کبس گشٍّی دس ثْجَد هستوش کیفیت خذهبت هشاقجتی ،تَاًوٌذ سبصی ٍ استقبء اًگیضُ کبسکٌبى ،تبکیذ ٍیژُ ثش ایوٌی ثیوبس ٍ
اعوبل الضاهبت ثیي الوللی اعتجبسثخطی لحبظ گشدیذُ است .دس ّویي ساستب ًکبت ریل قبثل رکش است:
1

 استبًذاسدّبی اعتجبسثخطی هلی ایشاى پبیِ ستجِ ثٌذی اعتجبسثخطی ٍ صذٍس گَاّیٌبهِ ثیوبسستبًْب هیثبضذ ٍ سبیشاستبًذاسدّب ٍ الضاهبت اص جولِ استقبء سالهت ،آهَصش پضضکی ،ایوٌی ثیوبسّ ،تلیٌگ ،دٍستذاس هبدس ٍ کَدک ضوي
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حفع استقالل هحتَایی دس سبهبًِ الکتشًٍیکی اعتجبسثخطی هلی ایشاى ثبسگزاسی ضذُ ٍ دس چبسچَة اجشای
اعتجبسثخطی ثیوبسستبًْب ثِ صَست ّوضهبى ٍ یکپبسچِ اعتجبسسٌجی خَاٌّذ ضذ.
2

 پس اص اًجبم یک دٍسُ اعتجبسثخطی ثیوبسستبًْب دس کطَس ًتبیج آى ثب استفبدُ اص ًػشات هسئَالى اجشائی داًطگبّْبیعلَم پضضکی ٍ ثیوبسستبًْب ٍ صبحجٌػشاى ثخص دٍلتی ٍ خصَصی هَسد ثشسسی هجذد قشاس خَاّذ گشفت.

3

 کتبة ساٌّوبی اسصیبثی ثشای تسْیل دس اًجبم فشایٌذ خَد اسصیبثی ٍ اعتجبسثخطی ًْبئی هتعبقجبً دس اختیبس هشاکض خَاّذگشفت.

ثِ پیَست ًسخِ ًْبیی ٍیشایص سَم اعتجبسثخطی سبل  1395کِ ثِ تبئیذ ٍ تَضیح هقبم عبلی ٍصاست طی ًبهِ ضوبسُ
 101/686هَسخ  95/04/15دفتش ٍصاستی سسیذُ است ،جْت اجشا دس ثیوبسستبى ّبی تحت پَضص آى داًطگبُ اثالغ
هیگشدد.

رًٍَشت:
دبیرخاًِ م درهاى داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د تْراى (سرکار خاًن پَرّاشن  -سرکار خاًن علوی)
دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ/داًشکدُ علَم پسشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی کشَر
دبیرخاًِ حَزُ هعاًٍت درهاى داًشگاُ/داًشکدُ علَم پسشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی کشَر
هدیرکل هحترم درهاى غیر هستقین سازهاى تاهیي اجتواعی
هدیرکل هحترم دفتر ًظارت ٍ ارزشیابی بیوِ سالهت ایراى
هدیرعاهل هحترم سازهاى بیوِ خدهات درهاًی ًیرٍّای هسلح
رئیس هحترم ادارُ بْداشت درهاى کویتِ اهداد اهام خویٌی(رُ)

