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 تاج  تحصیالت عالی خصوصی  سسهپالیسی صحی مؤ

 مقدمه 

تحصیالت عاالی خصوصای تااج  ارا هرهداه خادمات و تساایالت بارهی هسا اده     مؤسسهدر      

الت یمطابقات باا قاا و  تحصاا و طرزهلعمل های خدمت گذهری در محصال  و کارمنده  پالیسی ه

هجاره  قارهر دهده هاده    اراگا ه هرتقای کیفیت و هع بار دهی تنظای  و باه    11عالی ومعیار های  

هی محصال   هسا اده  و کارمناده  جاا  هولوهات هاای کااری هست. خدمات صحی و بادهه ی بر

خادمات صاحی ره   مؤسساهتحصیالت عالی خصوصی تاج بشامار میارود. رهباری    مؤسسهرهبری  

هزطرهق  کلینیک صحی در  ده شکده طب  معالجوی  ه جام میدهد ههن مرکا  ه تناا برهی هسا اده   

هی فامیل های هس اده  و کارمنده   یاا محصال  و کارمنده  مصروف خدمات صحی هست. بلکه بر

 .می باهددر صورت ضرورت و مرهجعه آ ا   یا مصدر خدمت 

 فصل اول

 عمومیات 

 اهداف: 

 : اولماده 

 باهد:در ههن پالیسی  مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی تاج  به د بال تأمین ههدهف ذهل می

 ط به بادههت و هرههط صحیبرقرهری و حفظ همور مربو  .1

 و محصال  در حاالت هضطرهری  مؤسسههرهده خدمات صحی رههگا  برهی منسوبین  .2

و محصال  هز طرهق تأمین خدمات  مؤسسهتضمین سالمت جسمی و روحی منسوبین  .3

هلصحه  سازی آب آهامید ی صحی  رعاهت هرههط بادهه ی  حفظ کلینیک صحی  فرهه 

 محیطی... 
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 فصل دوم 

 شیوه اجرایی پالیسی صحی 

 : دومماده 

مساهل ذهل ره  را هرهده خدمات صحی مخصوصاٌ بارهی محصالین جاا  هولوهات  مؤسسهرهبری   

 های کاری خوهش  میده د.

برهی محصال   هسا اده  و کارمناده  در هوقاات وروز هاای   هرهده خدمات منظ  و پال  هد -1

 رسمی.

 خدمات صحی بصورت رههگا  عرضه میشود. -2

 .می باهد  رههگا  هدوهه در کلینیک صحیتوزهع   -3

در و   مؤسساهدر ساط     معاو یت هدهری وظیفه دهرد تا  هک هتاق کمک های هولیه صحی ره -4

و  تخصااد دهده   ده شااکده هااا صااورت ضاارورت بخصااوو در هوقااات رساامی در تمااام 

 درزمینه هقدهمات الزم ره ه جام دهد.

 سااع ه مخصوصااٌ هز طارف هاب بارهی  24ضرورت هست تا هک مرکا خادمات  صاحی   -5

 محصلین لیلیه ه اث با در  ظردههت همکا ات ههجاد گردد.

هک  عرهده موتر  همبوال س ره بارهی حااالت ضاروری     معاو یت هدهری و هفاخا ه کادری   -6

 تدهرک بیند. تایه و  و لیلیه  در صورت همکا ات مالی مؤسسهدر  

هافاخا ه برهی هکمال هدوهه هفاخا ه کادری و کلینیک های صحی کمک هفاخا ه دول ای   -7

های خصوصی و عمده فروهی های هدوهاه و دفااتر خاارجی جلاب هاده  تاا هدوهاه ماورد 

 ضرورت محصال  بصورت رههگا  تایه گردد.

ضرورت هست تا در مورد رعاهت بادههت و جلوگیری هز هع یاد و همرها سااری و ماامن  -8

 به محصال  هز طرف ده شکده طب  آگاهی پال  هده دهده هود.
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ت تاجااهت الزم ره  ارا وقاهاه همارها سااری و بادههات هتااق هاا مکلا  هسا  مؤسسه -9

 وهعبات تایه  ماهد

حفاظات و حفاظ  مدهرهت حفظ مرهقبات باا همااهنگی باا هاعبات مربوطاه در همار -10

 تالش می ورز د. مؤسسههلصحه دس شوی ها و تشناب ها 

 سوم فصل 

 احکام متفرقه  

 نظارت از تحقق مفاد این پالیسی 

 : سومماده 

 باهند.در رأس  اظره  تحقق مفاد ههن پالیسی در سط  مؤسسه می و ده شکده طب  هدهری معاو یت .1

 نشر پالیسی و دسترسی به آن

 :چهارمماده 

مؤسسه و ثبت در ک اب جلسات  در ساهت مؤسسه  شر گردهده و هز طرهق منابع    هیات رهبریههن پالیسی پس هز تصوهب  

 باهد.چاپی و ه  ر ی ی  قابل دس رس می
 

 شیوه تدوین و انفاذ آن 

 : پنجم ماده 

چاارچوب و مح وهی هب دههی ههن پالیسی  خست بصورت مسوده هز سوی آمرهت منابع بشری ههن مؤسسه تایه و  

برهی  نی به  سازی  سپس  جدهگا ه  مک وب  طرهق  هز  پالیسی   ههن  کارمنده   و  هس اده   درج  ظرهات  و  مح وی 

هو دگا   برهی  ااهی سازی هکل و مح وهی آ  هقدهم  هعبات مربوطه هرسال گردهد. پس هز درج  ظرهت مس فید

 صورت گرفت.  

و فصل  سه  مقدمه   هک  پالیسی  در  ههن  مورخ    پنج سره جام   جلسه  طی  رهبری    1398/    12    /4ماده   هیات 

( ک اب جلسات گردهد. هز  28  مؤسسه مطرح هده و با هکثرهت آرهی جلسه تصوهب و ثبت پروتوکول هماره )

 باهد.تارهخ تصوهب   افذ می
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