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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

 وظارت بر جابجایی بیه بخطی بیماران عىًان ريش اجرایی:

 01PL83کذ ريش اجرایی:

 2از  1صفحٍ: 

 01 يیرایص: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 22/8/99  

:تاریخ آخریه بازوگری12/6/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 17/6/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 12/6/98  

 عىًان ريش اجرایی:
 ًظبرت ثز خبثدبیی ثیي ثخؾی ثیوبراى

 دامىٍ : 
 دفتز پزعتبریدرهبًی، ولیِ ثخؼ ّبی 

 تعاریف ي اصطالحات:
 ثیوبر اس ثخؾی ثِ ثخؼ دیگز ثب اّذاف درهبًی ٍ تؾخیقی اًتمبلخبثدبیی ثیي ثخؾی: 

 َذف:
 در سهبى اًتمبل خذهبت ایوي ثِ ثیوبرارائِ 

 فرد پاسخگً: ريش ارزیابی:
 ٍ هغتٌذات هقبحجِ ارسیبثی اس طزیك هؾبّذُ، ،هذیز خذهبت پزعتبری ثیوبرعتبىعَپزٍایشر ٍ عزپزعتبر، 

 ريش اجرا:
ثییي  درٍى ثخؾیی ٍ  خبثدیبیی  ًحیَُ   دعیتَرالؼو   ،اى ثخؼ ٍ عَپزٍایشر وؾییه پزعتبر ٍعزپزعتبر ، هؼبلح پشؽه .1

 (.ثبلیٌیعٌدِ هزالجت ّبی ػوَهی 15-1-اعتبًذارد ة)را رػبیت هی وٌٌذ ثیوبراىثخؾی 

راٌّوبی ثزلزاری ارتجبط فحیح وبروٌبى خذهبت عالهت در حیي تحَی  راُ ح  ایوٌی ثیوبر،  9دعتَرالؼو  هتزٍى  .2

 .را ثِ هغئَلیي ولیِ ثخؼ ّب ٍ عَپزٍایشریي اثالؽ هی ًوبیذوتبة اعتبًذاردّبی خذهبت پزعتبری ثیوبر ٍ 

عزپزعتبراى  ، وبرؽٌبط ّوبٌّگ وٌٌذُ ایوٌی ثیوبر،عَپزٍایشریي ثبلیٌی، عَپزٍایشر آهَسؽیتین هذیزیت پزعتبری) .3

هؾخـ ٍ ثب اعتفبدُ اس چه لیغت ثیز   طجك ثزًبهِ سهبًجٌذی طی ثبسدیذّبی هیذاًی اس ثخؼ ّبی درهبًی (ٍ هتزٍى

 الذاهبت افالحی السم را اًدبم هی دٌّذ.ًظبرت وزدُ ٍ ثیي ثخؾی ثیوبراى ایوي  اًتمبل

 :پشؽه هؼبلح دیگز در پزًٍذُ تَعطدعتَر اًتمبل ثیوبر ثِ ثخؼ  پظ اس ثجت ؽیفت هغئَلپزعتبر  یب عزپزعتبر .4

 ّوَدیٌبهییه  ٍضیؼیت  ٍ دّیذ  هیی  اًدبم ثیوبر ثزایرا  اٍرصاًظ ٍ ثخؼ حیبت الذاهبت ،ًوَدُ وٌتزل را پشؽه دعتَر -

 .وٌذ هی تیثجتخْت پیؾگیزی اس ػَارك ٍ آعیت ثِ ثیوبر حیي اًتمبل  را ثیوبر

ثیب تَخیِ ثیِ    ٍ ولیِ اهىبًبت السم ثزای اًتمبل ایوي ثیوبر  دادُ اطالع همقذ ثخؼ ثِ پذیزػ اخذ خْت را ثیوبر ٍضؼیت -

ٍ فیشیىی  هْبر اثشارّبی ،دارٍّبی ضزٍریًٍتیالتَر پزتبث ،  ،اوغیوتزپبلظ  اوغیضى، ثزاًىبرد یب ٍیلچز،اػن اس  ٍضؼیت ٍی

 .را آهبدُ هی ًوبیذ عبیز تدْیشات ضزٍری

در فَرت لیشٍم ًغیجت   ثزرعی ٍ را ٍ ًیش تویش ثَدى ٍضؼیت ظبّزی ثیوبر وبردوظ ٍ پزًٍذُ وبه  ٍ هزتت ثَدى اٍراق  -

 .وٌذ ثِ افالح الذام هی

اتقبالت ثیوبر ٍ  وبروزد، خؾه ٍ تویش ثَدى پبًغوبى ّب ٍ line IVعبلن ثَدى فحیح ثَدى دعتجٌذ ؽٌبعبیی ثیوبر، ثز  -

 ًظبرت هی وٌذ.هذوَر ٍخَد تبریخ ثز رٍی هَارد ًیش 

 .ًوبیذ هی هطلغ اًتمبل سهبى ٍ همقذ ثخؼ ثِ ثیوبر اًتمبل ّذف اس را ٍی خبًَادُ ٍ ثیوبر -

هغئَل ثیوبر ولیِ الذاهبت اًدبم ؽذُ ٍ الذاهبت ًیبسهٌذ ثِ پیگیزی ٍ ًیش هَارد خبؿ را در گشارػ پزعتبری پزعتبر  .5

 ثیوبر عبػت خزٍج اس ثخؼ ثِ فَرت دلیك ثجت وزدُ ٍ پظ اس اػالم هغئَل ؽیفت، ػالئن حیبتی ٍ اًتمبل ّوزاُ ثب 
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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک 

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

 وظارت بر جابجایی بیه بخطی بیماران عىًان ريش اجرایی:

 01PL83کذ ريش اجرایی:

 2از  2صفحٍ: 

 01 يیرایص: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 22/8/99  

بازوگری:تاریخ آخریه 12/6/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 17/6/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 12/6/98  

ٍ در توبم هغیز در وٌبر ثیوبر ٍ  هٌتم  وزدُد ایوٌی ثِ ثخؼ همقذ رػبیت ولیِ هَارثب تدْیشات السم ٍ را  هیی   ٍ هزالیت ا

 ثبؽذ.

هیَارد  ؽزح حبل ثیوبر، الذاهبت اًدبم ؽیذُ،  ثخؼ همقذ هغئَل ؽیفت ٌّگبم تحَی  ثیوبر ثِ پزعتبر هغئَل ثیوبر  .6

ولییِ هیذارن پزًٍیذُ    ٍ ًیش هَارد خبؿ را ثِ فَرت ؽفبّی ًیش ثِ ایؾبى اطالع رعبًی ًویَدُ ٍ  پیگیزی  ًیبسهٌذ ثِ

 ثیوبر را ًیش ثِ ایؾبى تحَی  هی دّذ.

هیی  پظ هیَارد السم را پیگییزی   ثیوبر را ثِ دلت ثزرعی وزدُ ٍ تحَی  هیی گییزد ٍ عی   ثخؼ همقذ هغئَل ؽیفت  .7

 ًوبیذ.  

ِ  هلیشم ثخؼ ّبی ٍیضُ ٍ اتبق ػوی    ،ثیوبر ٍضؼیت ثَدى اٍرصاًغی درفَرت: تذوز*   ٍثیویبر ثیب ّیز ؽیزایط      پیذیزػ  ثی

 پیگیزی الذاهبت درهبًی هی ثبؽٌذ.

* در هَرد اًتمبل ثیوبر اس اتبق ػو  ٍ ثخؼ ّبی ٍیضُ ثِ ثخؼ ّبی ثغتزی، پزعتبر ثخؼ همقذ ّوزاُ ثب تدْییشات السم  

 ٍی را ثِ ثخؼ همقذ هٌتم  هی وٌذ.ٍ ثیوبرثز ثِ ثخؼ هجذا هزاخؼِ ًوَدُ ٍ پظ اس تحَی  گزفتي ثیوبر 

هزاحی   ثیز ولییِ   ّوبٌّگی السم ثیي ثخؼ ّب خْت اًتمبل ثیوبراى را در فَرت لشٍم اًدبم دادُ ٍ عَپزٍایشر وؾیه  .8

ٍ هیَارد ػیذم تطیبثك ثیب     تؼذاد هَارد اًتمیبل ثییي ثخؾیی را ّویزاُ ثیب ًمیبط ضیؼ  ٍ لیَت          ،ًظبرت هی وٌذ اًتمبل

 اػالم هی ًوبیذ.زٍى ثِ هترا عبػتِ  24ٍ گشارػ ثجت وزدُ  یدر دفتز گشارػ عَپزٍایشردعتَرالؼو  ّب 

دادُ ٍ ثِ عیَپزٍایشریي ٍ عزپزعیتبراى   الذاهبت افالحی السم را اًدبم وزدُ، هتزٍى گشارؽبت عَپزٍایشریي را ثزرعی  .9

 .اطالع رعبًی هی وٌذ

 امکاوات ي تسُیالت مًرد ویاز:
 ثیوبرپزًٍذُ چه لیغت ثبسدیذ هیذاًی تین هذیزیت پزعتبری اس ثخؼ ّب، دفتز گشارػ عَپزٍایشر، 

 مىابع:
 تدزثِ ثیوبرعتبى

 

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 اوجز هحغٌی

 )هتزٍى ثیوبرعتبى(

 هختبر ٍلی اللْی

 (ثبلیٌی )عَپزٍایشر ارؽذ

 هقطفی چمبیی

 )عَپزٍایشر آهَسؽی(

 اػظن سًذی

 ثبلیٌی()عَپزٍایشر 

 هحغي غٌدی

 وبرؽٌبط ّوبٌّگ وٌٌذُ ایوٌی ثیوبر()

  ػقوت رًدجز

 (اٍرصاًظ یه )عزپزعتبر

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 اوجز هحغٌی

 )هتزٍى ثیوبرعتبى(

 اوجز هحغٌی

 )هتزٍى ثیوبرعتبى(

 دوتز عیذ هحوذ خوبلیبى

 )ریبعت ثیوبرعتبى(

 
 


