
سمه تعاليب

معاونت درمان

د2360/400

17/02/1393 

ندارد

 سالمت نظام تحول برنامه كشوري ستاد4 شماره اطالعيه

دانشكده علوم/ کش������ور سراس�����ر یپزش�����ک عل��وم یھا دانش������گاه اس���تیر رياست محترم دانشگاه

و خدمات بهداشتي درماني   مهم–آني .... پزشكي

 سالمت نظام تحول برنامه كشوري ستاد4 شماره اطالعيه: موضوع

كمسالم علي

و بـا هـدف)ص(با صلوات برمحمد وآل محمد وتقديم احترام، در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سالمت
و  و كاهش هزينه هاي بيمـاران ، ارائه كيفيت خدمات مناسب و اهميـت افزايش رضايتمندي پاسـخگويي

و پرسش ها در خصوص طرح مزبورپيگيري مشك مر الت و مراجعين به اكـز درمـاني، در سطح دانشگاه ها
:وزارت متبوع اقدامات ذيل را انجام داده است

و شكايات مردمي-الف :پاسخگويي به سواالت

و.1 و با اختصاص امكانـات ارتبـاطي سوپروايزر هر شيفت موظف است با آمادگي كامل
و شكايات مراجعين به طـور  فضاي الزم به عنوان اولين سطح پاسخگويي به سواالت

. نمايد فعال وموثر اقدام 

هاي علوم پزشـكي تحـت پوشـشهدر تمامي دانشگا 1590راه اندازي سامانه پاسخگويي.2
و آموزش پزشكي كه محل استقرار آن در ستاد هدايت دانشـگاهها  وزارت بهداشت، درمان

.مي باشد
جهـت اطـالع رسـاني ،معرفـي  Tahavol.Behdasht.gov.irپايگاه اينترنتي راه اندازي.3

و سواالت هاي تحول برنامه  .و در يافت نظرات
به.4 و شكايات مردمي 20001590شماره سامانه پيام كوتاه .جهت دريافت نظرات ،سواالت

و بيمارستانها-ب و عوامل اجرايي طرح در دانشگاهها و ابهامات مسولين :پاسخگويي به سواالت

و رمـز عبـور بـراي كليـه( hse.health.gov.irپورتال ارتباطي به آدرس ايجاد-1 تعريف نام كـاربري
و روساي مراكز درماني ،متعاقبا ارسال خواهد شد  ) معاونين محترم درمان
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در 021-81454000شماره تلفن-2 و پاسـخگويي بـه سـواالت عوامـل اجرايـي طـرح جهت دريافت
و مراكز درماني توسط دبيرخانه ستاد كشوري برنامه تحول نظام سال .متدانشگاهها

لذا به منظور دستيابي به اهداف فوق الذكر مقتضي است دستور فرماييد يك نفر كارشناس مطلع بـا
تا8اختصاص تجهيزات اداري الزم از ساعت  شب جهت پاسخگويي به تماسهاي شماره تلفن8صبح

و اطـالع 1590 و جمع بندي مشكالت مطروحه توسط مراجعين مراكز درماني در محل ستاد هـدايت
شب بـه بعـد بـر8بديهي است مسوليت پاسخگويي به تماسهاي. ساني آن دانشگاه مستقر گرددر

هـر روز توسـط 1590ضروري است صحت كار كـرد سـامانه.عهده پرسنل كشيك ستاد مي باشد 
.مسئولين دانشگاه كنترل گردد

، سوپروايزرهربيما اطالع رساني توسط دانشـگاهها در خصـوص شـماره هـاي تلفـن ضمنا رسـتان
پايگـــاهو نشـــاني)20001590(ســـامانه پيـــامكي،) 1590( ارتباطـــات مردمـــي شـــماره 

)tahavol.behdasht.gov.ir(،و به نحو مقتضي به مردم جهت انعكاس مشكالت مـورد ... سـواالت
.انتظار مي باشد 


