
  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 
  16061012000 شناسه خدمت  اعتبار بخشي موسسات سالمت :عنوان خدمت

  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(           )G2B(خدمت به كسب و كار  )          G2Cخدمت به شهروندان (        :نوع خدمت

(اعم  نظارت بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي و درماني از نظر كمي و كيفي و همچنين رعايت تعرفه مصوب خدمات در مراكز و موسسات تشخيصي و درماني: شرح خدمت
  از سرپايي و بستري)

 كارت شناسايي و يا ابالغ ماموريت ارزيابان ناظر توسط مقام مافوقمدارك مورد نياز:

جزييات خدمت
  

  در بازديد هاي موردي توسط گروه ارزيابان دانشگاه هر بازديد از يك تا دو روز با توجه به وسعت هر مركز  خدمت: ارايه زمان متوسط مدت

 صبح تا پايان وقت شيفت عصر8از  ساعات ارائه خدمت:

   حضوري بار مراجعهتعداد

هزينه ارايه خدمت(ريال) به 
  خدمت گيرندگان

  

  شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)

   

   

. . .   

نحوه دسترسي به خدمت
  

  (پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه) تلفن همراه   

        )شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجود با كليك روي نماد نمايش داده شود( پيام كوتاه    

   بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت)(ليست خدماتپيشخوانارائه خدمت يا دفاتردفاتر   

     accreditation.behdasht.gov.ir اينترنتي    

      تلفن گويا يا مركز تماس: 05144011023      

                        VC.treatment@medsab.ac.ir:پست الكترونيك    



 (از ديد متقاضي خدمت)نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت
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بازديد از مراکز درمانی سرپايی  تکميل چک ليست بازديد 
اراسال گزارش بارديد به 

مدير نظارت واعتبار 
بخشی وثبت نظر ايشان 

در فرم بازديد

آيا مراکز مورد 
بازديد مورد تاييد 

است؟

تاييد  مدير نظارت 
واعتبار بخشی

بله

اعالم نواقص به پزشک 
ومسئول مرکزوتعيين 
فرصت جهت برطرف 

نمودن نواقص

خير
حضور کارشناس در محل 
وبازديد مجدد در زمان 

تعيين شده

آيا نواقص برطرف 
شده ومرکز مورد 

تاييد است؟

بله

اعالم به مدير نظارت 
واعتباربخشی وثبت 

نظريه عدم تاييد

اعالم به سازمان نظام 
پزشکی وديگر مراجع ذی 

تعزيرات )صالح
(حکومتی

مراجعه کارشناس نظات 
بر درمان به مراکز 

درمانی سزپايی

خير

بايگانی فرم بازديد در پرونده

تدوين تقويم زمان بندی بازديد

 

05144011023 نحوه دسترسي به شكايت از خدمت:  از طريق كد پيگيري مربوط به شكايت تلفن گوياي


