
  
 

  

 

 

 انتخاب و معرفی کارمند نمونهشیو نامه 

 و همکاران بیمارانافزایش رضایتمندی  با هدف

 

 مقدمه

رضااایتمندی بیماااران بد ینااد مپمچيااه يیایاادا ای ان يچاماات وچباااوچن اااا  و باادای  اااتیاب  بااه  ن   

بااه هااای يداااتاریش يز ااک ش ييااتی اب  و ا اری  النم اااا  ابدااا  متدااد ی ان ااادماه ان قمتااه مدا  اا 

 ر تماام ابداا ش  اداین منااا   را      طدیقا  باا یکادیهد هماهناه  ادا و باا ريایا  وامات اقاچ  بیماار          

 بدای ایپا  و ارتقای  ن فداهم اان .

مهمترین عامل رضایتمندی بیماارا،  کارکناا، راضای اغ شا ل و اااغما، ساود کهاتند کاه         

 سدمات و مراقبتهای االمتی را ارائه می کنند.

باه يناچان تانمین وننادوان ارات  رضاایتمندی بیمااران اهمیا           رضاایتمندی واروناان   ان ایندو تچقه به

 تاایم ماادیدی  اقدایاا   ار . بااه منرااچر  اااتیاب  بااه رضااایتمندی هااد  و واادوا بیماااران و وارونااانش    

 اااتچرامدمت ابتبااا ش مددفاا  و تيااچی      5931اااا   ر بناا  ها اام نقا بقااا      مااد بیماراااتان

 تصچیب ود . تمندی و اقچ  بیمارمحچری  تچقه به رضایوارمندان بمچبه را با 

 

 داتورالعمل انتخاب  معرفی و تشویق کارمند نمونه

  اتچرامدمت  امت اقزای نید اا :

 مالک و مدیار ابتبا  وارمند بمچبه -5

 فد یند اقدای  -2

 تيچی  و امتیاناه ویژا -9

 

 بيمارستان قمر بني هاشم )ع(



  
 

 مالک و معیار انتخاب کارمند نمونه

 ابض اط ا اری -5

 اقتماي  -تدهداه ااال    -2

 ابپام وظایف ادفه ای و تبصص  -9

 

 ابض اط ا اری  امت:

 ان مسئچ  تد  ابه مچ ع  ر محت وارنااتدالم اضچر  -

 ظاهدی و افظ  ئچباه ااالم   ر محین وار رااته   -

 ااتسته مداتب ا اری نبرد مسئچ  مستقیمريای   -

 

 اقتماي   امت: -تدهداه ااال  

 محاظ ااال  ش اقتماي  و ادفه ایبچ ن اسن  هده به  ارا  -

 بچ ن وقدان واری و ایمان به وار ارا  -

 ابتقا اه و يیينها اه  یهدانيذیدش  -

 

 ابپام وظایف ادفه ای و تبصص   امت:

  ارا بچ ن مهاره های ادفه ای با ريای  ااتابدار ها و  دح وظایف •

ضااچابن و مقاادراه  رماااب    ريایاا  ضااچابن و مقاادراه ا اری نویااژا وارونااان ا اریا و ريایاا    •

 نویژا وارونان  رماب ا

 ااتدام به اقچ  همکاران و مداقده ونندوان •

 تالش  ر قه  ارتقای اطح يتم  و  واه  اچ  و همکاران •

 منااب  رون اانماب ارت اطاه   •

 ابتکارش اال ی  و بچ وری  ر ابپام وظایف محچمه •



  
 

 ارونان  رماب افدامی   ر قه   مچنش به بیمار و همداهان ن ویژا و •

 قتب رضای  مداقدین •

 بدا تن  کای  ان مداقده ونندوان و همکاران نمسئچ  رایدو  به  کایاها •

 

 فرآیند اجرایی

برداچاه  ان مسئچمین واادها  ر اصاچ  مددفا  یاف بفاد باه يناچان وارمناد بمچباه  ر يایاان هاد            -5

 و همانین يایان هد اا  ماا

کمیاات فاادم امتیااان ه  بدااااا  مااالک قمااع  وری ااااام  وارمنااد بمچبااه ان مساائچمین واااادها بااا ت -2

 های ابتبا 

ااتدالم ان واااد فنااوری اطاليااه  ر اصاچ  نماان ورو  و اادون وارمنادان مددفا   ادا تچاان            -9

 مسئچمین واادها

 ااتدالم ان وااد رایدو  به  کای   ر اصچ  وارمندان مددف   دا -4

  دا تهیه میس  وارمندان مددف   دا ان واادها و امتیان وسب -1

بدرااا  وارمناادان مددفاا   اادا  ر ومیتااه به ااچ  ویفیاا  و ابتبااا   و بفااد ان وارمناادان بااه ينااچان  -۶

 بمچبه با رای ايضای ومیته

 ايالم ااام  وارمندان بمچبه به وااد واروزین  -۷

 ردور تقدیدبامه وت   با امضاء رئیس بیماراتان بدای وارمندان بمچبه -۸

 تقدیدبامه  ر يدوبدا يدانت  وارمندان بمچبهبایهاب  روبچ    -51

 

 تشویق و امتیاغ ویژه

 ردور تقدیدبامه وت   با امضاء رئیس بیماراتان بدای وارمندان بمچبه -5

 و اای  بیماراتان  رن ااام  وارمندان بمچبه  ر تابتچی ايالباه -2

  ریاف  هدایا و قچایز بفیس -9


