
حداقل امتياز 1.ق.غ012عبارت كليديشماره سنجهشماره بندشماره زير استانداردشماره استانداردردیف

……حقوق منشور ویژگیهاي……111-1

……كاركنان شناسایي كارت1…212-1

……مسئول پزشكي گروه معرفي2…312-1

…كاركنان مختلف های رده برای متبوع وزارت مصوب پوشش1…413-1

… پوشش روی از کارکنان مختلف هاي رده شناسایي رساني اطالع 2…513-1

614-1……
 و قوت نقاط و درماني تشخیصي روشهاي رساني اطالع مشي خط

ضعف
……

……معالج پزشك به دسترسي مشي خط……715-1

……بیمارستان خدمات رساني اطالع مشي خط1…816-1

…بیمارستان بودن آموزشي رساني اطالع2…916-1

…پژوهشي اقدامات خصوص در رساني اطالع مشي خط……1017-1

…بیمار برای پژوهش در شركت قبول یا رد واسطه به منفی تاثیر عدم……1118-1

…پژوهش در اخالق موازین رعایت از اطمینان مشي خط……1219-1

……خدمت گیرنده اموال از حفاظت مشي خط……13110-1

……بیمار انسانی منزلت و شأن رعایت با خدمات ارایه1…1421-2

…ها پروتكل و بالیني طبابت راهنماهاي2…1521-2

1621-2…3
 و پزشکی های ویزیت یانجام برا قبول مورد زمانی محدوده تعیین

پرستاری
……

…… جلسات مصوبات وپیگیری خدمات سنجی زمان گزارش4…1721-2

……بیمار اعزام و انتقال مشی خط……1822-2

……پذیر آسیب گروههای از حمایت و شناسایی مشی خط……1931-3

2041-4……



احتضار درحال بیماران  برای مناسب شرایط نمودن فراهم
…

حقوق گيرنده خدمت

دريافت اطالعات

مطلوبيت خدمات سالمت

گرو ه هاي آسيب پذير

گيرنده خدمت در حال احتضار



2142-4……
 درحال بیماران اعتقادی و عاطفی نیازهای شناسایی مشي خط

احتضار
…

……بیمار اطالعات نگهداشتن محرمانه مشي خط……2251-5

2352-5……
 به مربوط مستندات و اطالعات تصویر خصوص در رسانی اطالع

بیماران به پرونده
……

……خصوصی حریم حفظ مشي خط1…2461-6

…معالج پزشك حضور در فراگیران توسط معاینه شرایط2…2561-6

………خدمت گیرندگان حریم حفظ برای الزم امکانات……2662-6

……همگن پرسنل توسط خدمت ارایه مشي خط……2763-6

……فوری رسانی کمک مشي خط……2864-6

2965-6……
 درمان و تشخیص در ای مداخله که بدن از مناطقی شدن پوشانده

ندارند
………

………دانشجویان و کارکنان بیماران، پوشش ملی استانداردهای……3066-6

3171-7……
 و تشخیص مختلف مراحل در کودک با والدین از یکی همراهی

درمان
……

…… عبادی نیازهای به پاسخ و شناسایی مشي خط1…3281-8

……بیمار آموزشی نیازهای به پاسخ و شناسایی مشي خط1…3391-9

……بالیني بخشهاي تمام در بیماران آموزش شده تکمیل فرم وجود2…3491-9

……بستری حین و پذیرش زمان هاي آموزش بودن درك قابل3…3591-9

……آموزشی مطالب و امکانات وجود4…3691-9

3791-9…5
 ها آن به دسترسی رساني واطالع ها انجمن و مراجع  شناسایی

بیماران به
……

…… بیمار آزادانه گیری تصمیم و انتخاب امکان……38101-10

محرمانه بودن اطالعات

حفظ حريم گيرنده خدمت

همراه گيرنده خدمت

پاسخ به نياز هاي عبادي و اعتقادي گيرنده خدمت

آموزش

انتخاب آزادانه و مشاركت



……بیمار به آزادانه گیری تصمیم جهت کافی و الزم زمان دادن……39102-10

……دوم پزشک با مشاوره انجام امكان مشي خط……40103-10

………پیشنهادی های درمان رد یا درقبول خدمت گیرنده نظر شدن مستند……41104-10

42105-10……
 اقدامات مورد در خدمت گیرنده قبلی نظر اعالم نمودن مستند

است گیری تصمیم واجد بیمار که شرایطی در آتی درمانی
…

43111-111-1-11 to 4-1-111آگاهانه رضایت اخذ نیازمند اقدامات فهرست……

44111-111-1-11 to 4-1-112آگاهانه رضایت فرم های حداقل……

45111-111-1-11 to 4-1-113
 تهاجمی درمانی تشخیصی اقدامات مورد در آگاهانه نامه رضایت

ها، جراحی و
…

46111-111-1-11 to 4-1-114درمانی شوک مورد در آگاهانه نامه رضایت…

47111-111-1-11 to 4-1-115درمانی پرتو مورد در آگاهانه نامه رضایت…

48111-111-1-11 to 4-1-116 تشخیصی پرتو مورد در آگاهانه نامه رضایت…

49111-111-1-11 to 4-1-117درمانی شیمی مورد در آگاهانه نامه رضایت…

50111-111-1-11 to 4-1-118آنژیوگرافی مورد در آگاهانه نامه رضایت…

51111-111-1-11 to 4-1-119 بخشی آرام و بیهوشی مورد در آگاهانه نامه رضایت…

52111-111-1-11 to 4-1-1110خونی های فرآورده و خون از استفاده مورد در آگاهانه نامه رضایت…

53111-111-1-11 to 4-1-1111بالینی تحقیقات مورد در آگاهانه نامه رضایت …

……دیده آموزش کارکنان توسط آگاهانه رضایت اخذ مشی خط……54112-11

……آگاهانه رضایت در جایگزین های روش و محاسن ذکر……55113-11

………شده خواسته های حداقل با  آگاهانه رضایت اخذ……56114-11

……عمومی نامه رضایت های ومحدودیت دامنه……57115-11

58121-12…1
 تعرفه رعایت و العالج حق و هتلینگ به مربوط های تعرفه نصب

مصوب های
……

……خدمت گیرندگان از وجه دریافت از جلوگیری مشی خط2…59121-12

…92 ماده با مرتبط های هزینه……60122-12

61131-13……
 دید معرض در گرفتن قرار و انتقادات و پیشنهادات  اعالم روش

خدمت گیرندگان
……

رضايت آگاهانه

نحوه در يافت هزينه خدمات از گيرنده خدمت

نظام كارآمد رسيدگی به شکايت ها



62132-13……
 این در رساني اطالع و انتقادات و پیشنهادات اعالم  روش تدوین

خدمت گیرندگان به  زمینه
……

…شده تعیین مهلت در وارده خسارت جبران مستندات……63133-13

64141-14……
 و معین زمانی فواصل در خدمت گیرندگان رضایت سنجش

نظرسنجی نتایج تحلیل مستندات
……

……شده انجام اصالحی مداخالت به مربوط مستندات……65142-14

66151-151-1-15 to 6-1-15…مشي خط كتابچه به دسترسي و وجود ……

……فیزیکی حمالت برابر در خدمت گیرنده حفاظت  مشي خط …67152-151-2-15

……رفاهی امکانات نمودن فراهم و همراه پذیرش مشي خط …68152-152-2-15

…آن انتقال و عضو ساختن خارج بر نظارت مشي خط …69152-153-2-15

……همراه تلفن از استفاده مشي خط …70152-154-2-15

……مجاز اختصاری حروف مشي خط …71152-155-2-15

خط مشی ها و روش ها

سنجش رضايت گيرنده خدمت
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محرمانه بودن اطالعات

حفظ حريم گيرنده خدمت
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رضايت آگاهانه

نحوه در يافت هزينه خدمات از گيرنده خدمت

نظام كارآمد رسيدگی به شکايت ها



…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

خط مشی ها و روش ها

سنجش رضايت گيرنده خدمت




