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 مقدمه

 . در سطحشده است یو شهرستان سازمانده یاستان، در سه سطح کشوري رانیکشور ا یدرمان ینظام بهداشت

 یهماهنگ نظام بهداشت و درمان و آنوزش پزشک یستاد اصل، یدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت کشوري

 عهده دار نظارت بر یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه هاي علوم پزشک، در سطح استان. دهد یم لیتشک را

 و شده ینیب شیاز واحدهاي عرضه کننده خدمات پ یبانیپشت، هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها تیفعال

 شهرستان در سطح .باشد یو عرصه سالمت م یوابسته وپژوهش هاي علوم پزشکدر رشته هاي  یآموزش پزشک

ارائه  به قرار دارند که با عنوان شبکه بهداشت و درمان شهرستان یدرمان یخدمات بهداشت ییواحدهاي اجرا

ان درم و واحد مستقل نظام بهداشت نیشبکه بهداشت و درمان شهرستان به عنوان کوچکتر .پردازند یخدمات م

، شهرستان مارستانیهاي مرکز بهداشت شهرستان و ب تیفعال شیگردند و عالوه بر نظارت و پا یکشور محسوب م

  .دارند بخش هاي منطقه تحت پوشش را برعهده یدرمان یهاي بهداشت تیفعال هینظارت بر کل تیمسئول

 فاهدا

خدمت ارائه شده توسط دانشگاه علوم  تیفیک ایاست که به منظور ارائه  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

 .ردیمورد توافق قرار گ یو درمان یارائه خدمات بهداشت ندیفرا تیفیک، سبزوار یپزشک

 زیر خدمت هاي مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی:



 ارائه خدمات آزمایشگاهی 

 ارائه خدمات تصویربرداري 

 سبزوار و ستاد شهرستان هاي تابعه دانشگاه یتعهدات معاونت بهداشت

 زمان ممکن نیدر کمتر نهیخدمات به ارائه -

 درخواست کنندگان یاطالعات خصوص یمحرمانگ حفظ -

 خدمت یبه منظور ارائه خدمت در ستاد و صف به متقاض هیوحدت رو جادیا -

 رد مراکز ارائه دهند خدمات سالمتبر عملک نظارت -

 شهروندان تعهدات

 با در نظر گرفتن سالمت جامعه یبدون غرض ورزي شخص د و مدارك ارائه شدهاسنا صحت -

 مناسب با ارائه دهندگان خدمت همکاري -

 یدرمان یبه موقع در واحدهاي بهداشت حضور -

 ها ريیگیو به موقع به پ قیدق یده پاسخ -

 دوره عملکرد اطالعات درست دادن -

 دوره عملکرد

 اعتبار دارد. یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک ياز سو دیجد طیتوافقنامه تا زمان اعالم شرا نیا

  زینه ها و پرداخت هاه

 باشد. ممکن است در فرآیندهاي مختلف فاقد هزینه و یا هزینه متغیراین خدمت 

 


