فرم شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی
 -2شناسه خدمت16021012000 :

 -1عنوان خدمت :نظارت و اعتبار سنجی موسسات سالمت

 -3ارائه دهنده

خدمت

نام دستگاه اجرایی :اداره نظارت و اعتبار بخشی درمان
نام دستگاه مادر :دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

خدمت به شهروندان
()G2C
 خدمت به کسب و
کار()G2B
خدمت به دیگر
دستگاه های دولتی()G2G

نوع مخاطبین

شرح خدمت

نظارت بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی از نظر کمی و کیفی و همچنین رعایت تعرفه مصوب خدمات
در مراکز و موسسات تشخیصی و درمانی (اعم از سرپایی و بستری) و رسیدگی و پاسخگویی به شکایت
مردمی در همین خصوص

ماهیت
خدمت

 حاکمیتی

 تصدی گری

سطح خدمت

 ملی

رویداد مرتبط
با:

نحوه آغاز
خدمت

مدارک الزم
برای انجام
خدمت
قوانین و
مقررات
باالدستی

مردم به عنوان گیرندگان اصلی خدمت بیمارستان ها و مراکز درمانی و
کادر درمانی بعنوان ارائه دهندگان خدمت


استانی

 منطقه ای

 تولد

آموز
ش

سالمت

مالیات

تاسیسات
شهری

 بیمه

 ازدواج

 بازنشستگی

تقاضای گیرنده خدمت
 تشخیص دستگاه


 شهری
روستایی

کسب تامین اجتماعی
ثبت
و کار
مالکیت


 وفات
سایر
مدارک و
گواهینام
ه ها

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

 سایر :نظارت به صورت مستمر و پویا انجام می شود ولی در موارد خواص با
تقاضای گیرنده خدمت و یا به تشخیص دستگاه به صورت موردی و عالوه بر
برنامه جاری اجرا می گردد.

 -1کارت شناسایی و یا ابالغ ماموریت ارزیابان ناظر توسط مقام مافوق

کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت و قوانین و مقررات مرتبط با سالمت ابالغی از سوی
مراجع قانون گذار کشور به استناد ماده  8قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مصوب

 -5جزئیات خدمت

سال  64و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال  65هیات محترم وزیران و اصالحات سال  66و بند های  11و
 12و  16ماده یک قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 67
آمار تعداد
خدمت
گیرندگان

تمام مراکز درمانی(بستری و سرپایی)

متوسط مدت
زمان ارایه
خدمت

در بازدید های موردی توسط گروه ارزیابان دانشگاه هر بازدید از یک تا دو روز با توجه به وسعت هر مرکز

تواتر

حداقل دو بازدید در سال به ازای هر مرکز

تعداد بار
مراجعه
حضوری
هزینه ارائه
خدمت به
خدمت
گیرندگان
آدرس دقیق و
مستقیم
خدمت در
وبگاه در
صورت
الکترونیکی
بودن همه یا
بخشی از آن

 -6نحوه دسترسی به خدمت

در :ماه فصل سال

شماره حساب های بانکی

مبلغ

پرداخت به صورت
الکترونیک

Medcare.behdasht.gov.ir
http://research.sums.ac.ir/fa/research-mng-office/pajooheshyar-help.html
cepar.sums.ac.ir
http://www.sums.ac.ir/fa/aboutus/services.html

نام سامانه
مربوط به
خدمت در
صورت
الکترونیکی
بودن همه یا
بخشی از آن

Hse.behdasht.gov.ir
Roshd.sums.ac.ir
Ictmeval.sums.ac.ir
Mcmc.sums.ac.ir
Karmand.sums.ac.ir
Pajooheshyar.sums.ac.ir

مراحل
خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله
اطالع رسانی
خدمت

در مرحله
درخواست
خدمت

مرحله تولید
خدمت
(فرایند داخل
دستگاه یا
ارتباط با دیگر
دستگاه ها)
در مرحله
ارائه خدمت

الکترونیکی

 اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر

 تلفن همراه
 ارسال پستی
پیام کوتاه

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر :جهت سهولت دسترسی برای
کسانی که امکان دسترسی
الکترونیکی برایشان فراهم نیست

غیر الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

 الکترونیکی

اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر

غیر الکترونیکی

ذکر
ضرورت
مراجعه
حضوری

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت
مدرک
نبود زیرساخت
ارتباطی مناسب
سایر :جهت سهولت
دسترسی برای کسانی که
امکان دسترسی
الکترونیکی برایشان فراهم
نیست

الکترونیکی

اینترنتی(مانند درگاه دستگاه)
 پست الکترونیک

مراجعه به
دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

 تلفن
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

 اینترانتی
 سایر

غیر الکترونیکی

ذکر
ضرورت
مراجعه
حضوری

الکترونیکی

اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

جلسات حضوری جهت کار تیمی و استفاده از خرد جمعی

 تلفن
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

سایر
غیر الکترونیکی

فیلدهای مورد تبادل

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها

نام سامانه های دیگر

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

استعالم الکترونیکی
بر
خط

نام
دستگاههای
دیگر

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاه های دیگر

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

نام سامانه دستگاه دیگر

فیلدهای مورد
تبادل

مبلغ(در
صورت
پرداخت
هزینه)

دسته ای

مراجعه به
دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

استعالم غیر
الکترونیکی

استعالم الکترونیکی
بر خط

دس
ته
ای

اگر
استعالم
غیر
الکترونیک
ی است
استعالم
توسط:
دستگاه
مراجعه
کننده
دستگاه
مراجعه
کننده
دستگاه
مراجعه
کننده

-1نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 -2نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سالمت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -3بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی
-4رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی
 -5برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری
 -6اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سالمت در سطح کشور

