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سیاست های کالن

سیاست

تاریخ ابالغ41/20/52:

ذی نفعان
وزارت بهداشت،دااگشنه علوم زپشکی مشهد ،معاونتهای ردمان،توسعه و منابع

-1با توهج هب دولتی بودن مرکز آموزشی،ژپوهشی و ردمانی امید این مرکز اتبع قوانین و مقررات سازمان اهی دولتی می باشد.

انسانی،آموزشی،بهدا شتی،کارکنان،زپش کان،بیماران وارباب رجوع

-2جذب و ب کارگیری نیرویانسانی رداین مرکز ردمانی توسط سازمان اهی باال دستیاعم از وزارت بهداشت،ردمان و آموزش زپشکی و دااگشنه علوم زپشکی مشهدانجام می پذرید.
مح
-3منابع مالی ردیافتی این مرکز ردمانی از ل بودهج عمومی دولت و رد اقلباعتبارات دولتی و ردآمد اهیاختصاصی اتمین می گردد.
 -4رپداخت حقوق و مزایای کارکنان بیمارستان اتبع ضوابط واصول اقنون مدرییت خدمات کشوری می باشد.

دااگشنه علوم زپشکی مشهد  ،معاونت توسعه و منابعانسانی  ،کارکنان و زپش کان
دااگشنه علوم زپشکی مشهد  ،مراکز بیمه طرف قرارداد، ،خیرین،کارکنان ،بیماران
وارباب رجوع
وزارت بهداشت ،دااگشنه علوم زپشکی  ،کارکنان

-5توسعه و نگهداشت نیرویانسانی و هم چنین مسیرارتقا شغلی کا کرنان رباساساصول و موازین اقنون مدرییت خدمات کشوری واستاندا رد اهی وزارت بهداشت،ردمان و آموزش زپشکی انجام می شود.
-6پاسدا ری و حراستاز سالمتی کارکنان  ،مراجعین و بیماراناز اصول مسلم پذریفته شده رداین مرکز بوده و ربانهم رزیی اه مورد توهج قرار می گیرد.

معاونت توسعه و منابع انسانی  ،کارگزینی ستاد
معاونت بهدا شتی و معاونت ردمان،واحد کنترل عفونت ،واحد بهداشت
محیط ،واحد آموزش ،واحد آموزش هب بیمار

-7هب منظور جلب مشارکت کارکنان وافزایش انگیزه آن اه ،رپداخت اهی غیر مستقیم کارکنان شامل کاراهن و اضاهف کار طبق دستورالعملابالغی وزارت متبوع و مصوهب هیاتامنای دااگشنه رپداخت می شود.

دااگشنه علوم زپشکی مشهد  ،کارکنان

تشخ
-8خدمات یصی،ردمانی و آموزشی رد این بیمارستان توسط کارکنان واحد اهیاداری و ردمانی هب همه افراد نیازمند هباین خدمات هب صورت یکسان و بدون توهج هب مسائل ژنادی  ،قومی  ،مذهبی و ملیاراهئ می گردد .

دااگشنه علوم زپشکی مشهد،کارکنان بیمارستان  ،بیماران و مراجعه کنندگان

-9تعرهف خدمات رد این مرکز ردمانی ،رباساس تعرهف مصوب هیات وزریان ربای بخش دولتی می باشد و سعی می شود خدمات با کمترین زهینه و یا رپهیزاز فروش خدمات و اقدا مات غیر ضروری هب بیمارانانجام شود.
 -11خرید کاال و خدمات رباساس آئین انهم مالی و معامالتی دااگشنه علوم زپشکی کشور انجام می شود.

دااگشنه علوم زپشکی مشهد ،کارکنان،بیماران و مراجعه کنندگان
دااگشنه علوم زپشکی مشهد  ،خیرین  ،کارکنان
دااگشنه علوم زپشکی مشهد ،معاونت بهدا شتی،کارکنان بیمارستان ،بیماران  ،مراجعه

مح
-11این مرکز رد فراینداهیاراهئ خدمات تعهدا تاجتماعی وزیست یطی را مورد توهج قرار می دهد.

کنندگان (ارباب رجوع)
دااگشنه علوم زپشکی مشهد،کارکنان بیمارستان ،بیماران  ،مراجعه کنندگان( ارباب

-12طرح تحول سالمت هک تضمین کننده حقوق گیرنده خدمت واراهئ کننده خدمات است رد این مرکزاجرا می گردد.

رجوع)

مح
 -13با توهج هب ت کلیف دینی ،مذهبی و رعایت شئوانتاخالقاسالمی و موازین شرعی دین و تعظیم شعارئاسالمی کليه کارکنان م کلفنداصول و موازین دین مبین اسالم را رعایتنموده و رد ل کاراز محرمات رپهیز و
واجبات راادا نمایند و آداباخالقاسالمی را رعایت نمایند.
-14امر هب معروف و نهی از منکر هب عنوان یک واجب شرعی با رعایتاصول مربوهط رب همه کارکنان بیمارستان واجب می باشد .

کارکنان بیمارستان ،مراجعه کنندگان(ارباب رجوع)  ،بیماران و وزییتوراه
کارکنان بیمارستان ،مراجعه کنندگان(ارباب رجوع)  ،بیماران و وزییتوراه

-15ساری سیاست اهی بیمارستان هب صورت دقیق رد اقلبخط مشی و روش اقبلاجرا می باشد.

کارکنان بیمارستان  ،بیماران  ،مراجعه کنندگان(ارباب رجوع)

مهروامضاءتهیه کننده

تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

تاریخ59/05/28:

مهروامضاءتایید کننده

دکتر حسن خداپرست-مدیر بیمارستان

تاریخ59/60/03:

مهروامضاءتصویب کننده

دکتر سید امیر آل داود-رئیس بیمارستان

تاریخ59/60/06:

