
 فرمٍب َآییه ٌبی آمُزظ ثٍُرزی:

 اٌذاف غُرا ثٍُرزی:

 .ارزغیبثی کیفیت ارائً خذمبت در خبوً ٌبی ثٍذاغت ثب مػبرکت خُد ثٍُرزان1

 تذلیل وتبیج ارزغیبثی عملکرد خبوً ٌبی ثٍذاغت -2

ثٍجُد اضتبوذاردٌبی ارائً خذمت از طریق صیبوت از اضتبوذاردٌب ثب مػبرکت َ  -3

 ٌم فکری ثٍُرزان

ارتقبء اضتبوذاردٌبی ارائً خذمبت از طریق ثبزوگری در طرادی ثروبمً َ رَظ  -4

 اجرای آن مطبثق ثب ضُاثط َ اختیبرات مُجُد

 ارتقبء آمُزظ ویرَی اوطبوی ثٍُرزی ثر مجىبی غرح َظبیف  -5

 تُضعً فرٌىگ عذالت مذُری َ پبضخگُیی ثً ثٍُرزان در دُزي غٍرضتبن  -6

 ر ثٍجُد اضتبوذاردٌب َ ارائً راٌکبرٌبمػبرکت ثٍُرزان د -7

 تجبدل اطالعبت َ تجرثیبت در میبن ثٍُرزان -8

غىبضبیی ثٍُرزان مُفق َ وبمُفق َ تالظ ثرای دل مػکالت ثٍُرزاوی کً  -9

 تُفیق مىبضت در فعبلیت خُد را ثً دضت ویبَردي اوذ.

 درک ثٍتر ویبزٌب ی اضبضی ثٍُرزان َ پبضخگُیی ثً آوٍب  -11

 ثً دذاقل رضبوذن مػکالت صىفی ثٍُرزان در چبرچُة قُاویه مُجُد  -11

 نحوه تشکیل شوراها:

ترکیت اعضبی غُرای ثٍُرزی در ضطخ مرکس ثٍذاغتی درمبوی:تمبمی ثٍُرزان  

مىطقً )در صُرتیکً امکبن دضُر ٌمسمبن ثٍُرزان یک مىطقً در یک جلطً غُرا 

اوذ جلطبت غُرا را ثر اضبش مقذَر وجبغذ مذیر مرکس ثٍذاغتی درمبوی میتُ

وفر( تمبمی اعضب  4گرَي یب ثیػتر تىظیم ومبیذ. دذاقل  3یب  2َضعیت مىطقً در 

 تیم ضالمت مرکس ثٍذاغتی درمبوی َ پسغک مرکس ثٍذاغتی درمبوی

 :ترکیب اعضای شورا در سطح مرکز بهداشت شهرستان

مطئُل  -ُرزی مذیر آمُزغگبي ثٍ -وفر ثٍُرز  5ثٍُرز 51ٌر غٍرضتبن تب •  

 مطئُل امُر اداری -رئیص مرکس ثٍذاغت غٍرضتبن  -گطترظ غٍرضتبن 

 ومبیىذي جذیذ از ثٍُرزان اضبفً می غُد 2ثٍُ.رز  111تب  51ثیع از • 



ضطخ غٍرضتبن میتُاوذ تعذاد ومبیىذگبن ثٍُرزان را ثر اضبش تعذاد مراکس 

 ثٍذاغتی درمبوی تىظیم کىذ

 وذُي اوتخبة اعضبی ثٍُرز:• 

ضطخ مرکس ثٍذاغتی درمبوی :تمبمی ثٍُرزان َ اعضبی تیم ضالمت عضُ • 

 غُرای ثٍُرزی مرکس ثٍذاغتی درمبوی ٌطتىذ

ضطخ غٍرضتبن: اوتخبة اعضبی ثٍُرزغُرا ثب رای عمُمی ثٍُرزان َ ثً • 

 ریبضت مرکس ثٍذاغت غٍرضتبن


