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  ...ی وخدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشک/معاون محترم درمان دانشگاه   

 ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاون محترم بهداشت دانشگاه   

 زبرنامه ریزي معاونتهاي درمان و بهداشت دانشگاهها جهت ارائه بهینه خدمات آزمایشگاهی در ایام نورو : موضوع    

 با سالم و احترام

در سال جاري  کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی کشوري آن مقام محترم در راستاي ارتقاء ضمن قدردانی از تالشها

به ویژه در حوزه ارائه خدمات آزمایشگاهی و نیز تبریک فرارسیدن سال نو، به استحضار می رساند همچون سالیان 

منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی معتبر و به هنگام در شبکه آزمایشگاههاي  گذشته با توجه به تعطیالت سال نو و به

  .گیرد مد نظر قراردرمانی و بهداشتی کشور در این ایام، برنامه ریزي هاي الزم توسط آن معاونت محترم باید 

یام نوروز، در هر دو در ابا کیفیت بدین منظوراهم اقداماتیکه دانشگاهها براي اطمینان از ارائه خدمات آزمایشگاهی  

حوزه  اقداماتبرنامه ریزي و "عناوین در قالب دو فایل جداگانه با   داشته باشند،حوزه بهداشت و درمان باید در نظر 

براي  بهداشتمعاونت اقدامات حوزه برنامه ریزي و "و  "براي ارائه خدمات آزمایشگاهی در ایام نوروز درمانمعاونت 

بدین وسیله ضمن ارسال فایلهاي یاد . توسط این اداره کل تدوین شده است  "در ایام نوروزارائه خدمات آزمایشگاهی 

آزمایشگاهها در ایام نوروز،  در خصوص عملکردشده، چک لیست نظارتی اداره امور آزمایشگاههاي معاونت درمان 

داد در حوزه آزمایشگاههاي رخ/ چک لیست ارزیابی آمادگی آزمایشگاههاي بهداشتی، فرم گزارش موارد عدم انطباق

  . بهداشتی ارسال می گردد

نامه شماره  ، براي برنامه ریزي هاي الزم در حوزه درمان،  معاونین محترم درمان دانشگاهها مفادشایان ذکر است 

راه اندازي  "با موضوع  معاون محترم درمان وزارت متبوع به معاونت درمان دانشگاهها 7/12/95د مورخ 37819/400

  ) .پیوست می باشدنامه ( .مد نظر قرار دهندباید  را  "امانه نوروزيس
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