
 خدمات سالمت هاي دستوالعمل اطالع رسانی پیرامون سامانه نظارت بر اجراي تعرفه

1690  

   بنر نصب.١

  نصب گردد ها و مراکز جراحی محدود متر در ورودي بیمارستان2*3در ابعاد با متن ساده ذیل بنر:  

از  صندوق بیمارستان  از صندوق بیمارستان و مرکز  جهت هزینه بستري و عمل خارج پرداخت هرگونه وجه خارج

تماس  ir.1690و یا سامانه الکترونیکی  1690ممنوع است و در صورت هرگونه شکایت در این زمینه با تلفن 

  .بگیرید

  پوستر نصب -2

  ونیز  ترخیص بیمارستان/ یک عدد در قسمت پذیرش حداقل سانتی متر  50*70چاپ و نصب پوستر با ابعاد

  و نیز مراکز جراحی محدود کلینیک هاي ویژه/ بیمارستاندر قسمت درمانگاه هاي 

  اطالع رسانی در پایگاه هاي الکترونیکی -٣

  1690لینک سامانه.ir  در کلیه سایت هاي دانشگاه هاي علوم پزشکی ،معاونت هاي درمان دانشگاه ها

  .عمومی دانشگاه هاي علوم پزشکی و سایت هاي بیمارستانها قرار داده شود روابط ،

نصب بنر و پوستر در کلیه بیمارستان هاي خصوصی، دانشگاهی، عمومی غیر دولتی و خیریه و مراکز جراحی 

  محدود الزامی است

  

 



  بسمه تعالی

  11تا10: ساعت جلسه   15/9/93: تاریخ جلسه   دفتر روابط عمومی:محل جلسه 

  :دستور کار جلسه

 1690بررسی سایت  -

  1690تهیه پوستر  -

 

  زمان اجرا  مسئول اجرا  مصوبات جلسه فعلی  مصوبات قبل

اخبار مرتبط در سایت بارگذاري به همراه  بازنگري و 1690اطالعات سایت  .1  

  .شود

روابط  محترم کل مدیر

  عمومی

بطور 

  مستمر

 روابط عمومیتهیه و به  1690نحوه اطالع رسانی پوستر چگونگی شیوه نامه  .2

  .ارسال شود

مدیر مرکز پاسخگویی و 

  رسیدگی به شکایات

  

تهیه و با شیوه نامه نحوه اطالع رسانی و محل نصب به دانشگاه  1690پوستر  .3

  .ها ارسال شود

روابط  محترم مدیر کل

  عمومی

  

کلیه در صفحه اصلی سایت  1690سایت درخصوص بارگذاري لینک  .4

  .دانشگاهها و بیمارستان ها با دانشگاه ها مکاتبه صورت پذیرد

روابط  محترم مدیر کل

  عمومی

  

سیستم پیامکی سامانه به گونه اي تنظیم شود که به محض ارجاع شکایات به  .5

  .رسانی شودالیه هاي مختلف به شاکیان اطالع 

مدیر مرکز پاسخگویی و 

  رسیدگی به شکایات

  

مدیر مرکز پاسخگویی و   .نحوه برقراري ارتباط و پاسخگویی اپراتورها بطور مستمر نظارت و ارزیابی شود .6

  رسیدگی به شکایات

بطور 

  مستمر

جهت تکمیل اطالعات و اطالع رسانی درخصوص پیگیري شکایات با شاکیان  .7

  .تماس برقرار شود

واحد ارجاع مرکز پاسخگویی 

  و رسیدگی به شکایات

بطور 

  مستمر

اطالعات و اخبار بارگذاري شده به گونه اي باشد که براي همه گروه هاي  .8

  .جامعه قابل درك و استخراج باشد

روابط محترم مدیر کل 

  عمومی

بطور 

  مستمر

از طرف  1690هرگونه اطالع رسانی در فضاي رسانه اي و تغییرات سایت  .9

  .روابط عمومی صورت پذیرد

روابط  محترم مدیر کل

  عمومی

بطور 

  مستمر

مدیر مرکز پاسخگویی و   .به روابط عمومی ارسال شود 1690مقرر گردید آمار هفتگی از سامانه  .10

  رسیدگی به شکایات

بطور 

  مستمر

درخصوص ثبت شماره تماس سامانه مصوب گردید طی نامه اي به دانشگاه ها  .11

اعم از دولتی، (کلیه مراکز در صورتحساب بیماران در  1690و آدرس سایت 

  .اطالع رسانی شود و نصب پوستر ...)خصوصی، خیریه، مراکز جراحی محدود و 

مدیر مرکز پاسخگویی و 

  رسیدگی به شکایات و

مدیر کل محترم روابط 

  عمومی

  

 





 

  معاونت درمان

  د18735/402

17/09/1393  

  دارد

  بسمه تعالی

  فوري           نژاد زارع دکتر آقاي جناب

 رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز رئیس و وزیر محترم مشاور

 و رسیدگی مردمی سامانه خصوص در رسانی اطالع دستورالعمل: موضوع

  شکایات به پاسخگوئی

  

  سالم علیکم

و هماهنگی به عمل آمده در خصوص  15/9/93احتراماً پیرو صورتجلسه مورخ 

 سامانه مردمی رسیدگی و پاسخگوئی به شکایاتدسترسی به ع رسانی نحوه اطال

دستورالعمل چگونگی اطالع رسانی و نصب ضمن ارسال صورتجلسه و ، 1690

در این زمینه  ، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزمپوسترهاي تهیه شده

  .صورت پذیرد

 



 

  بسمه تعالی

  عاونت درمانم

  د19252/402

19/09/1393  

  ندارد

  نژاد زارع دکتر آقاي جناب 

  آنی         رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز رئیس و وزیر محترم مشاور

          

 شکایات به پاسخگوئی و رسیدگی مردمی سامانه خصوص در رسانی اطالع دستورالعمل پیرو: موضوع

  سالم علیکم

العمل اطالع در خصوص ارسال دستور 17/9/93د مورخ 18735/402احتراماً پیرونامه شماره 

خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم  1690در رابطه با سامانه رسانی به دانشگاه ها 

  :جهت 

و بیمارستانهاي تحت  در سایت دانشگاه ها 1690ابالغ لزوم قرار دادن لینک سامانه  -1

 پوشش اعم از خصوصی، دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه و مراکز جراحی محدود

یل پوستر طراحی شده در آن حوزه به دانشگاه ها جهت تکثیر و نصب مطابق با ارسال فا -2

 دستورالعمل

 مطابق با دستورالعمل ارسال شده 1690اطالع رسانی در خصوص سامانه  -3

  .صورت پذیرد و این دفتر را از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع فرمایند

 

 

 

 

  



 بسمه تعالی

 

                                                           

  
  

   

 د/2580/118

25/09/1393 

 ندارد

و�ی���� 
��

  و اطالع رسا�ی روا�ط 

 

ستاد مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-خیابان سیماي ایران-مک جنوبی و زرافشانبین فال-)غرب(شهرك قدس -تهران: نشانی پستی  

 رسانی ، مرکز روابط عمومی و اطالعششم ، طبقه Aبلوك 
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  جناب آقاي / سرکار خانم

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه

  

  با سالم و احترام؛ 

سامانه «رسانی ها و نظر به ضرورت یکپارچگی و هماهنگی در خصوص اطالعدانشگاه پیروي درخواست

، »تکریم جامعه پزشکی ؛تضمین حقوق بیمار«، با شعار »1690 - نظارت بر اجراي تعرفه خدمات سالمت

قابل  FTP.behdasht.gov.irاي در این زمینه طراحی شده که از طریق آدرس الکترونیک؛ طرح ویژه

 گیري از طرح مذکور در انتشار اقالم تبلیغاتی، نسبت بهمزید امتنان است ضمن بهره. دریافت است

درمانی  - هاي دولنی، خصوصی، خیریه و مراکز بهداشتیرسانی در این زمینه در تمام بیمارستاناطالع

تابعه و مطب پزشکان عزیز با مشارکت مالی و کارشناسی حوزه معاونت درمان اقدام نموده و همچنین بر 

رسانی شماره مذکور عحسب تأکید مدیرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان، نسبت به اطال

  . از طریق سایت دانشگاه نیز اقدام فرمایند

است و از به » سامانه نظارت بر اجراي تعرفه خدمات سالمت«الزم به ذکر است عنوان سامانه مذکور؛ 

 ؛تضمین حقوق بیمار«خودداري شده و بر شعار ... هاي دیگر از قبیل رسیدگی به شکایات وکاربردن واژه

  .همواره تأکید شود» پزشکیتکریم جامعه 

  . تحولّ نظام سالمت صمیمانه سپاسگزارم رسانی برنامهاز شما همکار گرانقدر براي اهتمام ویژه در اطالع

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شتورون :  

  درمان   اعتباربخشی امور نظارت و جناب آقاي دکتر میردهقان مدیرکل محترم دفتر                 
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��
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