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Fair Financial 
Contribution

بر)عدالت در پرداخت 
(اساس توانایی مالی

Health

ء حفظ و ارتقا
سالمت 
جامعه

Responsiv
eness

پاسخگویی در 
قبال مردم
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تعریف نظری

انجام کارهای 
درست 

تعریف عملی

انتخاب هدف 
صحیح برای 
انجام یک کار

ابزار

خردمندی
تخصص-
تجربه-

تعریف نظری

کار درست انجام
دادن به کمک 
هدف صحیح

تعریف عملی

انجام درست 
یک کار

ابزار

طرح درمانی
راهنمای بالینی
خط سیر بالینی

رفرایند جریان کا
خط مشی
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منابع 
نوشتن 

خط مشی

فرهنگ و 
ارزشهای حاکم 

بر سازمان
قوانین و 
مقررات

آئین نامه های 
داخلی

انتظارات 
اجتماعی

الگوبرداری

دانش 
تخصصی 

حرفه مربوطه



خط مشی•

Policyتدبیر •

رویه•

Procedureروش کار•



ارایه 
چارچوبی 

برای برنامه 
ریزی 

راهنما یا 
چارچوب 
تفکر در 
ی تصمیم گیر

به حداقل 
رساندن 

دامنه قضاوت 
شخصی 

پاسخ این 
:  سؤال که

چرا؟؟؟



متمرکز بر
فرایند و 
امور جاری

راهنما یا 
چارچوب 
انجام یک 

کار

راهنمای 
و گام به گام

منحصر به 
فرد وظایف

:پاسخ این سؤال که

چگونه؟؟؟



اهمیت

پاسخگویی 
بهتر

شفافیت در 
امور

برخورد یکسان
و یکپارچه به 
هنگام وقوع 

مشکالت

ممانعت از 
رویکردهای 
سلیقه ای در 

سازمان 



یک پله پائین تر از 
ر استانداردها و یک پله باالت

از تصمیمات فردی

ایی، نمایانگر تصمیمات زیربن
یاز الزامات و فعالیتهای مورد ن

برای ارائه خدمات 



مشخصات و
ویژگی ها

مورد تأیید 
مسئولین ذیربط

از افعال پرهیز 
مجهول

الی 6در حداکثر  
عبارت کوتاه 10

واضح و روشن

رعایت سادگی، 
سازگاری و سهولت
فهم در استفاده 



سر برگ

عنوان

دامنه

تاریخ کد

تعاریف

هدف

فرد 
پاسخگو

نحوه 
نظارت

روش 
اجرایی

امکانات 
مورد نیاز 

جدول 
اسامی

شماره 
صفحات

منابع

و فرمت فونت
یکسان



سر برگ

نامدانشگاه،آرمحاوی
موردبخشناموبیمارستان

صفحاتتمامیدروبودهنظر
.گرددتکراربایستمی



عنوان

هایمشیخطتمامشامل
هایمشیخطوشدهتعیین

ضروری



دامنه

هایبخشوتخصصیحوزه
مشیخطکاربرد



تاریخ

(ابالغ)تدوینتاریخ

بازنگریآخرینتاریخ

بعدیبازنگریتاریخ



کد

منابیمارستان،نامبیانگر
وواحدنامفعالیت،نامبخش،
مشیخطشماره



تعاریف

مفاهیمنیاز،صورتدر
فتوصیوتشریحنیازمورد

گردندمی



هدف

روشازهدفیکنندهتعیین
تحتحوزهوکارانجام

استثنائاتوپوشش



وفرد پاسخگ

اجرایوتهیهقبالدر
کسیچهمشیخطعملیاتی
باشد؟میپاسخگو



نحوه نظارت

دقیقوصحیحاجرایچگونه
مستمرپایشموردمشیخط
گیرد؟میقرار



روش اجرایی

کهافرآیندهازمتوالیلیستی
آنکنندهمشخصدقیقاً

انجامبایدکهاستچیزی
استثنائاتعالوهبهپذیرد



امکانات مورد نیاز و
آنچک لیست کنترل

تجهیزاتووسایلوامکانات
مشیخطاجرایبرایالزم



جدول اسامی

کنندگان/کنندهتهیه

کنندهتأیید

کنندهابالغ



:خط مشی ها و روش کارها •

کارهایی باید در بخشش انجشام ششوند و چشه تعیین می کنند چه -

.کارهایی نباید انجام شوند

چه کسی می تواند چه مداخالتی را به عمل آورد-

ائه می مسئولیت قانونی افراد در قبال تصمیم گیری هایی را که ار-

.دهند، از آنها ساقط نمی نماید



تاشدباشدهنوشتهمشیخطیکنیستالزم
.شودتلقیمعتبرقانونینظراز

ودانشازجزییکهشدهنوشتهدستورات
خطاندازهبهنیزاستبخشدرمعمولمهارت
رباوداردقانونیارزششده،نوشتههایمشی
اندازهنهمابهبیمارستانوپرسنلبرایآنقانونی
.است



استانداردهاییحداقلصورتبههامشیخط
ظرنموردقانونیپزشکیاهدافتأمینبرایکه

.میشوندتعریفهستند،

تواندمیموجودمشیخطیکرعایتعدم
تانبیمارسکلنیزوبخشبرایبالقوهخطریک

.شودمحسوب
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