
 

 

 بسوه تعالي

 هعاوًت درهاى

 د25185/400

22/08/1395 

 دارد

 ... و خدهات بهداشتي درهاًي  هعاوى هحترم درهاى داًشگاه علوم پسشکي

حوزه ریاست هعاوًت بهداشت و درهاى سپاه پاسداراى جوهوری اسالهي ایراى 

هدیر کل هحترم درهاى هستقین سازهاى تاهیي اجتواعي 

ریاست هحترم هرکس آهوزشي پسشکي و درهاًي قلب و عروق شهید رجائي 

ز آهوزشي پسشکي و درهاًي قلب تهراى ریاست هحترم هرک

ریاست هحترم هرکس آهوزشي پسشکي و درهاًي هسیح داًشوری 

 ابالغ فرم های بخشهای مراقبت ویژه پرستاری و راهنمای تکمیل فرمها: هوضوع

 با سالم ٍ احتشام

ش ّای هشاقبتْای ٍیژُ ًظش بِ اّویت ٍ یکساى ساصی هستٌذات دس بخطْای ٍیژُ بیواسستاًْای سشاسش کطَس، فشهْای بخ

بضسگساالى، کَدکاى ٍ ًَصاداى تَسظ گشٍُ هذیشیت آهاس ٍ اعالعات دسهاى دفتش هذیشیت بیواسستاًی ٍ تعالی بالیٌی با ّوکاسی 

. هعاًٍت پشستاسی ٍ گشٍّْای تخصصی بیَْضی ٍ اعفال ٍ ًَصاداى عشاحی ٍ اصالح گشدیذ

اعن اص داًطگاّی ٍ )ٌّوای تکویل آى دس اختیاس کلیِ بیواسستاًْای تحت پَضص ضایستِ است دستَس فشهاییذ ایي فشم بِ ّوشاُ سا

. قشاس گیشد ٍ حذاکثش تا پایاى هْش هاُ سال جاسی، جایگضیي فشهْای هَجَد دس بیواسستاًْای کطَس گشدد( غیش داًطگاّی

: الصم بِ رکش است

بِ آى اختصاظ یافتِ ( S1)هشبَط بِ فشهْای ٍیژُ ضیتْای هزکَس دس کویتِ کطَسی هذیشیت اعالعات دسهاى تاییذ ٍ کذ  -1

 .است، لزا  قشاسگیشی آًْا دس پشًٍذُ پضضکی بیواس الصم االجشا هی باضذ

 10910/409بعذ اص ابالغ فشهْای هزکَس، آهَصضْای آبطاسی تَسظ ًوایٌذگاى آى داًطگاُ کِ عبق دعَتٌاهِ ضواسُ  -2

تکویل ضیتْای ٍیژُ ضشکت ًوَدُ اًذ، بِ گشٍُ صیش هجوَعِ دادُ دس کاسگاُ کطَسی آهَصش ًحَُ  9/4/1395هَسخِ  

ضَد ٍ هستٌذات هشبَط بِ بشگضاسی آهَصش ضاهل صَستجلسِ ٍ اساهی افشاد آهَصش دادُ ضذُ بِ گشٍُ هذیشیت آهاس 

 .ٍ اعالعات دسهاى دفتش هذیشیت بیواسستاًی ٍ تعالی بالیٌی اسسال گشدد

 سایض ٍ هتش ساًتی  21 دس 7/29 سایض دس A4 بشگِ 3 دس سًگی ٍ بِ ضکل پوفلتتوام  صَست بِ بایست هی هزکَس ضیت -3

 .ضَد خَدداسی دیگش ّای سایض دس چاپ اص ٍ گشدد چاپ صفحات بیي فضای گشفتي ًظش هتش با دس ساًتی 30 دس 65 کلی

 (.استاًذاسد بشگ 18 با هغابق) است ضذُ گشفتِ دسًظش پشًٍذُ دس گشفتي قشاس ٍ پاًچ هحل ٍسظ، صفحِ، باالی دس

 


