
 

 

 عاليبسمه ت

 معاونت درمان

 _شماره_

 _تاريخ_

 _پيوست_

 (سالمت نظام تحول برنامه كشوري ستاد 4 شماره اطالعیه )

 مهم –آني                   / دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني .... ریاست محترم دانشگاه 

 سالمت تحول های برنامه پاسخگویینظام موضوع: 

 سالم علیکم

ی اجرای برنامه تحول نظام سالمت و باا هاد    وتقدیم احترام،  در راستا )ص(با صلوات برمحمد وآل محمد

پاساخگویی و  اهمیات  افزایش رضایتمندی ، ارائه کیفیت خدمات مناسب و کاهش هزینه های بیماارا  و 

در سطح دانشگاه ها و مراجعین به مراکاز درماانی،    الت و پرسش ها در خصوص طرح مزبورپیگیری مشک

 وزارت متبوع اقدامات ذیل را انجام داده است:

 پاسخگویی به سواالت و شکایات مردمی: -الف

امکاناات ارتبااطی و   سوپروایزر هر شیفت موظف است با آمادگی کامل و با اختصاص  .1

به طاور  فضای الزم به عنوا  اولین سطح پاسخگویی به سواالت و شکایات مراجعین 

 فعال وموثر اقدام نماید . 

های علاوم پزشاکی تحات پوشاش     هادر تمامی دانشگ 1951راه اندازی سامانه پاسخگویی  .2

وزارت بهداشت، درما  و آموزش پزشکی که محل استقرار آ  در ستاد هدایت دانشاگاهها  

 می باشد.

جهات اطاالع رساانی ،معرفای               Tahavol.Behdasht.gov.irپایگاه اینترنتی راه اندازی  .3

 و در یافت نظرات و سواالت .برنامه های تحول 

 جهت دریافت نظرات ،سواالت و شکایات مردمی . 21111951شماره ه سامانه پیام کوتاه ب .4

 

 سواالت و ابهامات مسولین و عوامل اجرایی طرح در دانشگاهها و بیمارستانها:پاسخگویی به  -ب 

 
باور بارای کلیاه    تعریف ناام کااربری و رماز ع   ) hse.health.gov.irپورتال ارتباطی به آدرس ایجاد -1

   اقبا ارسال خواهد شد (متع، معاونین محترم درما  و روسای مراکز درمانی

جهات دریافات و پاساخگویی باه  ساواالت عوامال اجرایای طارح در          121-01494111شماره تلفن -2

 دانشگاهها و مراکز درمانی توسط دبیرخانه ستاد کشوری برنامه تحول نظام سالمت.



 

 

 عاليبسمه ت
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به اهدا  فوق الذکر مقتضی است دستور فرمایید یك نفر کارشناس مطلع باا  لذا به منظور دستیابی 

شب جهت پاسخگویی به تماسهای شماره تلفن  0صبح تا 0اختصاص تجهیزات اداری الزم از ساعت 

و جمع بندی مشکالت مطروحه توسط مراجعین مراکز درمانی در محل ستاد هادایت و اطاالع   1951

شب باه بعاد بار     0. بدیهی است مسولیت پاسخگویی به تماسهای رسانی آ  دانشگاه مستقر گردد

هار روز توساط    1951صحت کاار کارد ساامانه    ضروری است عهده پرسنل کشیك ستاد می باشد .

 مسئولین دانشگاه کنترل گردد.

 

        بیمارساتا  ، هرسوپروایزر اطالع رسانی توسط دانشاگاهها در خصاوص شاماره هاای تلفان      ضمنا 

پایگااااه و نشاااانی  (21111951)ساااامانه پیاااامکی ،  (1951) اطاااات مردمااایارتب  شاااماره

(tahavol.behdasht.gov.ir) ،ماورد   ساواالت و...  به نحو مقتضی به مردم جهت انعکاس مشکالت

 می باشد .انتظار 

 

 

#signature# 


