فرايند تهيه تشكيالت تفصيلي جهت واحدهاي جديد التاسيس وتوسعه يافته در مراكسآموزشي ودرماني وبيمارستانها

شروع

دريبفت تشكيالت پيشٌْبدي جْت ٍاحذ جذيذالتبسيس ٍتَسؼِ يبفتِ اس هؼبًٍت درهبى

ثزرسي هذارك ٍ هستٌذات ضويِ پيشٌْبد
هجٌي ثز تطبثق ثب فزهْبي ارسيبثي هَرد تبييذ
ٍسطح ثٌذي خذهبت ثستزي

آيب هذارك
ٍهستٌذات

خيز

كبهلبلياست ؟

ثلي

در طَرت لشٍم ثبسديذ اس ٍاحذ
هزثَطِ ثِ ّوزاُ كبرشٌبسبى هؼبًٍت
درهبى جْت دريبفت اطالػبت ثيشتز

تْيِ ٍ تذٍيي پيش ًَيس تشكيالت
تفظيلي جْت ٍاحذ جذيذ التبسيس
ٍتَسؼِ يبفتِ طجق ضَاثط هَرد ػول
ٍاحذّبي آهَسشي ٍدرهبًي

الف

ػَدت ثِ هؼبًٍت درهبى جْت رفغ
ًَاقض ٍ تكويل هذارك

الف

در طَرت لشٍم ثزگشاري جلسِ ّوبٌّگي ثب
هسئَليي هؼبًٍت درهبى ٍهزكشآهَسشي
ٍدرهبًي ٍثيوبرستبى

جْت ًْبيي كزدى

تشكيالت تفظيلي

اًجبم هكبتجبت السم ثب ٍسارت هتجَع

ارسبل ثِ هذيز تَسؼِ سبسهبى ٍ

سزهبيِ

اًسبًي جْت تبييذ

ارسبل ثِ هؼبٍى

تَسؼِ هذيزيت ٍ هٌبثغ

جْت اهضبء

اًجبم ثزرسي ّبي السم در ٍسارت هتجَع

آيب هَرد تبييذ

ثلي

ارسبل هجذد جْت تظَيت

آيب هخالفت

خيز

ٍ تظَيت قزار

قطؼي شذُ

گزفتِ است ؟

است ؟

ة

ثلي
ج

خيز

ثزرسي هجذد ٍ رفغ ًَاقض

ة

ثجت ا صالحبت ٍ تغييزات در
هجوَػِ تشكيالت هَرد ػول ٍ
سيستن ًزم افشاري

اثالؽ ثِ هؼبًٍت درهبى ٍثيوبرستبى يب
هزكش آهَسشي ٍدرهبًي جْت اقذام
السم

پبيبى

ج

اػالم ثِ هؼبًٍت درهبى

اقدامات الزم جهت ايجاد تشكيالت تفصيلي واحدهاي آموزشي
ودرماني

 ثزرسي فزم ارسيبثي هَرد تبييذ هؼبًٍت درهبى
 ثجت اطالػبت در سيستن آٍاة تَسط هؼبًٍت درهبى
 ثجت اطالػبت در سيستن سبثٌب تَسط هؼبًٍت درهبى
 ثزرسي تختْبي هَجَد ٍفؼبل ثِ تفكيك ثخشْب
 ثزرسي ضزيت اشغب ل تخت در ّز ثخش
 ثزرسي ًَثت كبري در ٍاحذّب
 ثزرسي استفبدُ اس اهكبًبت ثخش خظَطي ٍٍاگذاري ثِ ثخش غيز دٍلتي
 ثزرسي تؼذاد ًيزٍي اًسبًي هَجَد ٍهَرد ًيبس ثبتَجِ ثِ رشتِ ّبي تخظظي
 ثزرسي سَاثق تجزثي ٍ خذهبت دٍلتي كبركٌبى اس ًظز شزايط احزاس
 ثزرسي سَاثق تحظيلي كبركٌبى اسًظز شزايط احزاس

