
 چکیده

تًاوس یک سیبست کلیسی ثزای ثُجًز عملکزز وظبم قزارزاز ي ذزیس استزاتژیک ذسمبت میسیبست عقس : مقدمه

. عقس پیمبن ثزای ذزیس مزاقجت َبی ثُساضتی زرمبوی زر کطًر َبی تًسعٍ یبفتٍ امزی رایج است. سالمت ثبضس

ایه . یزفتٍ استزر وظبم سالمت ایزان ویش اس زي زٍَ قجل تالضُبی ثسیبری زر سمیىٍ ثزين سپبری اوجبم پذ

مطبلعٍ ثب َسف تبثیز اجزای ريش َبی پیمبن مسیزیت ثز ضبذص َبی عملکززی زر ثیمبرستبن َبی مىترت 

 . زاوطگبٌ علًم پشضکی تُزان اوجبم ضس

پژيَص حبضز اس وًع مقطعی ي تًصیفی ي جبمعٍ پژيَص ضبمل ثیمبرستبن َبی آمًسضی زرمبوی  :روش بررسی

ثیمبرستبن َبی ضیبئیبن، اکجزآثبزی، ضزیعتی، سیىب، فیزيسگز ي . شضکی تُزان می ثبضسياثستٍ ثٍ زاوطگبٌ علًم پ

مطُزی کٍ زر آوُب ريش َبی پیمبن مسیزیت زریک سبل اذیز اجزا ضسٌ ثٍ عىًان ومًوٍ َبی پژيَص اوتربة 

ت پژيَص پبسد االسئًوفز اس کبرکىبن ثٍ  123ي ( سطح عملیبتی، میبوی ي ارضس)وفز اس مسیزان  113تعساز . ضسوس

پزسطىبمٍ اثعبز مسیزیت پیمبن ضبمل اثعبز کیفیت . پزسطىبمٍ ذًز سبذتٍ ثًز 2اثشار پژيَص ضبمل . زازوس

. ذسمبت، میشان اوعطبف پذیزی ياحس َب ي میشان تًاوبیی مسیزیتی مسئًلیه ياحس َب ي پزسطىبمٍ رضبیت سىجی

پبیبیی پزسطىبمٍ ايل ثٍ ريش آلفبی کزيوجبخ . زتجط رسیسريایی َز زي پزسطىبمٍ ثٍ تبییس اسبتیس ي مترصصبن م

تحلیل زازٌ َب ثب استفبزٌ اس ضبذص َبی آمبر تًصیفی ي آسمًن آمبری تی . ثًز 0..6ي ثزای پزسطىبمٍ زيم  0..6

 . اوجبم ضس SPSSسيجی زر ثزوبمٍ 

ثیه میشان کیفیت ذسمبت قجل ي ثعس اس اجزای ريش َبی پیمبن مسیزیت تفبيت معىی زار يجًز  :یافته ها

امب تفبيت معىی زاری ثیه میشان اوعطبف . ي کیفیت ذسمبت ثعس اس ياگذاری افشایص یبفتٍ ثًز( P=0.005)زاضت 

(. P=0.237)يجًز وساضت   پذیزی ياحس َب ي میشان تًاوبیی مسیزیتی مسئًلیه ياحس َب قجل ي ثعس اس ياگذاری

ي میشان ( P=0.000)ثیه میشان رضبیت پزسىل قجل ي ثعس اس اجزای ياگذاری تفبيت معىی زار يجًز زاضت  

 .رضبیت پزسىل ثعس اس ياگذاری َب کبَص یبفتٍ ثًز



ي فعبلیت  ثبیس فعبلیت َبیی کٍ زر محًر اصلی اَساف ي مبمًریت سبسمبن قزار وساروس، ياگذار ضًوس  :نتیجه گیری

می تًاوس زر زاذل  َبیی کٍ ثٍ مًضًع اصلی فعبلیت سبسمبن مزثًط ثًزٌ یب قیمت ي ضزایط اوجبم آن ثُتز ثبضس

وُبیتب ثبیس گفت کٍ ثیمبرستبن َب اگز ثتًاوىس یک راثطٍ ثلىسمست را زر ياگذاری فعبلیت . ثیمبرستبن اوجبم ضًز

 .ًزَبی ذًز ایجبز ي حفظ ومبیىس، مًفق تز ذًاَىس ث

 پیمبن مسیزیت، ضبذص َبی عملکزز، رضبیتمىسی، ثیمبرستبن: کلید واژه ها


