دااگشنهعلىمزپشكيوخدماتبهدا شتيردماني مازندران
بیمارستان شهدا ء بهشهر

عنوان :سیشسزا شیاک

ابیمشنستش

دامنه  :بیمشنستش ا–اکییتار نفعش ادی ییا–ا شنجیا-اکییذی
شماره بازنگری1399-4 :

شماره ویرایش3:

 .1توجههبه ههبهشههص

کد MAIN POLICIES-GT :

ههههصسهمههدر هیمه ستصممه صیه ههبهزمههه هیمه رس ههبهکااش صاضااش

تاریخ ابالغ99/05/11 :

اساارین انخساازا یاوایفااری صاضااش

ا ی مااش ا

طبیعیهیمهمام صسهطرحهتحولهنظصمهمدر هه
 .2تههددهیمهج ه همههراه همههص سهارتصنههص هزهتد ه سد هخ مهیمه سههو ه وشههصم اهمههص سه امتههصیهزهاجههراسهام ه صناامیهصسه امتههصیهمسزمولوژم ه ه
یمهمام صسهاهاافها یمصیهروالساهزهبیمشنستش ادوستذینامشدن ه
 .3امهزام هزه وهویهفستسه هزهامت همه هارص هزهررااوه هههصسهامادهبهشها هیمه ستصممه صیهه هراسهف سهبه ستهصمایهزهرهراجمسره هبهزمهه ه ستهصمایه ههره
طهرهزهازمژاندههمهزهرههصیمایه ر طههره ههصهرحوممه هیههاال هزهتصفسههاه ههره صمهشفوممههاطههدشهممههصنمهشههتصفههارههره ش ههمههفههصماممهزه ههر هزمسه ههصه
هافهکش صاضش
 .4تددهیمهج

امرگاوامیرامشدنی اوانو یدی ه

هحتظهزهاجراسهام صناامیهصسهررتوطه صهبیمشنستش ا شیادوستذیناکودکه ه

 .5توجبه بهمدر ه ستهصمایهزهفصمف هصیهیمهامتوهصاه هصهاجهراسهنظاش اییطاریریاوایناءاشالاسا مزاهزهتوانت امهص سهرهریمهیمهشه ص

هزهف هرله

یوارلهتصرسرهگذامه رهمدر همریسهزهاج تصیمهزهیمهن سجبه ناگمهمصل
 .6تددهیمج

هحفظامحیطابیمشنستش ه بهی وایهم هرتصیهامتره راسهفصمف صیهههرراجمسرهزه ستصمایه صهتوجبه بهشسوشه ستصمسهفوزماه19

 .7تددهیمج

هیجرییامنشسبایرواکلا شیابهذیضتیه ا دغمها هموسهز ام ه ااش هیمهامتوصاه صه ستصمسهفوزماه19

 .8ف رلهیتون صسه ستصمم صنمه هصهتصفسهاه هرهام دهگهذامسهزهمره هیهمهص سهنعش ازایواوبابهذیضازادسازاهیمه هسره زشهتصیه رمه صمایهزه
مصمرهفصمف صیه صلس مه صهتوجبه بهشرامطهف ونمهزهشسوشه ستصمسهفوزماه19
 .9تددهیمهج

هیفری صامطشنکزاکشنکنش اوامریجعی هزهجصرمبهتح ه وش ه ستصمم صیه بهی وایهنسرزر اترمرهیصرلهروصم ه صه ستصمسهفوزماه19

 .11تصفساه هرهاآمو شایرسنلاضاشللاواجشمعاتااحازایوضاصابیمشنساتش ا هه هصهاوهولهامهرهزاامسه هفهبهههسلهراا هبهاسه هبهانهاا ه رهو ده
رتساهههمتام هزهیمهیسرهحصلهمصی هزهگسراهههنتمهتواناه صشا.
 .11امزام ه رصیگمه ستصمم صیهج

هحفظااوی ااجهیریاای اماشایاوایرسانییاه هصهتوجهبه هبهام تهبهیزم هحاهومهامهره ستهصمسهزهرسهزایه دهصم ه

یه بهمسد ههصسه ااش مه–هیمرصنمهه و هر ش هنسد .
 .12تددهیمج

هج بهمطشنکزانهشد شیانسمیاوا یر ه زه...هیمهج

هتصرسرهاادمه ااش مهزهتج سزاتمهرومیهنسص ه ستصمم صیهیمهامرهیزم ه رصنم

 .13تقوم همضصم هر اسهزه گص همص سه ستصمایهزهرراجمسره به ستصمم صیها هحقوقه ویهیمهامتوصاه صهاجراسهیستشنذیند شیاحءوقاگیرنذها ذمزا
 .14تددهیمهج

هن صیم بهشایهنفتشناحرفتاییاوای

قابش ینیهیمهتتصمهمطوحهرامرم مهزهیت تریسهفصمف صیه ستصمم صیه

 .15تددهیمهمام صسهاجراسهام صناامیهصسه ستصمم صیهموزهزهامتقصءهمدر هیمهحیطتامحیطا سز
 .16امتقصءهمطحهامت مه ارص هامادبهشا هیمه ستصمم صیهیمهامتوصاه صهمذ ر زا طش ا طراییطریرینتاواویکنطیاواحویدثاواب ش
ه
ابالغ کننده
نام و نام خانوادگی

سمت
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