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 طبك ضوبرُ لبضفزاخَاى 

 هٌطی
 

 خیر
پشضک هَرد ًظز در آیب 

 ؟آى رٍس حضَر دارد

 *غیر حضوری نوبت دهی

آیب ًَبت اضبفی اس 

 ؟پشضک ٍجَد دارد

 خروج بیمار

A 

 اس دستگبُ ًَبت دّی ًَبتدریبفت 

 بیوبر/ ّوزاُ بیوبر
 

 ٍ دریبفت ّشیٌِفزاخَاى پذیزش 

 هتصذی پذیزش
 

 طب سٌتیالذاهبت 

 راٌّوبیی بیوبر جْت اًتظبر ٍیشیت

 هٌطی
 

تبخیز بب آیب پشضک 

 ؟هی یببذ حضَر

 بله

 اطالع رسبًی پیبهکی

 هسئَل کلیٌیک
 

 خیر

 ًَبت گیزی هجذد

 بیوبر/ ّوزاُ
 

رسبًی بِ  اطالع

 هزاجعیي

 هٌطی
 

 ٍیشیت بیوبر ٍ ارائِ دستَرات

 پشضک
 

 بله

 خیر

را  تبخیز بیوبرآیب 

 ؟هی پذیزد
 خیر

 بله

 :* ًَبت دّی غیز حضَری

 33890ضوبرُ تلفي: 

 *6655*33890#کذ دستَری: 

 nobat.arakmu.ac.irآدرط ایٌتزًتی: 

 

ابطبل لبض ٍ عَدت 

 ّشیٌِ

 هتصذی صٌذٍق
 

B 

 کلینیک از دریافت نوبت

 نوبت دهی حضوری

A 

B 

 آًذٍسکَپی ٍ کلًََسکَپی

 جزاحی ّبی کَچک

راٌّوبیی جْت ًَبت گیزی غیز 

 حضَری

 / هتصذی پذیزشهسئَل کلیٌیک
 

 بله

A 

 خروج بیمار

 آسهبیطبت

 اًجبم الذاهبت تطخیصی درهبًی

 / کبرکٌبى کلیٌیکپشضک
 

 هبًٌذ ًَار للب ٍ ... الذاهبت تطخیصی

 سًََگزافی، رادیَگزافی ٍ سی تی اسکي

 ارجبع بِ دارٍخبًِ سزپبیی دستَرات دارٍیی

 آسهبیطگبُارجبع بِ 

 رادیَلَصیارجبع بِ ٍاحذ 

 داخل کلیٌیک

 داخل کلیٌیک

 داخل کلیٌیک

 داخل کلیٌیک
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 ارائه خدمات سرپاییفرآیند 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 

 فرآیند ارائه خدمات سرپاییشناسنامه 

 13/7/98تاریخ آخرین ابالغ:  13/7/98تاریخ اولین ابالغ:  PS/LM/02/00کد سند: 

 22/6/99تاریخ بازنگری بعدی:  22/6/98تاریخ آخرین بازنگری:  اصلینوع فرآیند: 

 هدف:

 ، ارتمبی بْزُ ٍری بیوبرستبىسطح سالهت هزاجعیي بِ بیوبرستبىدرهبى ٍ ارتمبء 

 اهداف استراتژیک مرتبط:

هستوز کیفیت خذهبت درهبًی، آهَسضی ٍ پضٍّطی، افشایص هیشاى رضبیتوٌذی هزاجعیي ٍ بیوبراى، افزشایص درآهزذ خزبلی بیوبرسزتبى ٍ     ارتمبء ٍ بْبَد 

 ارتمبء بْزُ ٍری، حفظ ٍ ارتمبی ایوٌی بیوبر

 محدوده فرآیند:
 ٍ دارٍخبًِ سزپبیی تصَیزبزداری ، ٍاحذ آسهبیطگبُ،کلیٌیک تخصصی

 صاحب فرآیند:
 ، کبرکٌبى ٍاحذّبی پبراکلیٌیک ٍ پطتیببًیهسئَل ٍ کبرکٌبى کلیٌیک تخصصیٍ هذیزیت بیوبرستبى، پشضکبى،  تین رّبزی

 ورودی:
 سزپبییبیوبراى 

 خروجی:

 بیوبراًجبم ضذُ جْت الذاهبت تطخیصی ٍ درهبًی 

 ناظر فرآیند:

 ریبست ٍ هذیزیت بیوبرستبى

 منابع و ملسومات:
 (تخصصی، ٍاحذّبی پبراکلیٌیک ٍ پطتیببًیکلیٌیک اًسبًی)کلیِ کبرکٌبى 

 تجْیشاتی)کلیِ تجْیشات بیوبرستبًی(

 شاخص ها:
- 

 زیر فرآیندها:
 فزآیٌذ آسهبیطبت، تصَیزبزداری، دارٍدّی

 ابالغ کننده: تصویب کننده: تایید کننده: تهیه کننده:

ٍ هسئَل  ٍاحذ بْبَد کیفیت

 کلیٌیک تخصصی

 دکتز احوذرضب عببذی

 (بیوبرستبىیت هذیز)
 تین هذیزیت اجزایی بیوبرستبى

 دکتز بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبست بیوبرستبى(


