هب انم خدا
گسارش عملکرد سال 59

دسباسُ سوش
هَػؼِ خیشیِ ػوش دس ػبل  6831ثب کؼت هجَص اص ًیشٍی اًتظبهی ،دس ساػتبی حوبیت اص افشاد هجتال ثِ ػشعبى ؿشٍع ثِ فؼبلیت
ًوَد.
هَػؼِ خیشیِ ػوش یک ػبصهبى هشدم ًْبد (غیش دٍلتی) ،غیش ػیبػی ٍ غیش تجبسی اػت کِ تٌْب ثب اّذاف اًؼبى دٍػتبًِ ٍ ثذٍى
دس ًظش گشفتي جبیگبُ لَهی ،هزّجیً ،ظادی ٍ جٌؼیتی افشاد  ،خذهبت  ٍ ,حوبیت ّبی جبهغ کیفی سایگبى خَد سا ثِ گشٍُ ّبی
کن دسآهذ ٍ ًیبصهٌذِ هجتال ثِ ػشعبى اسائِ هی دّذ.

هاهَسیت هَسسِ خیشیِ سوش
ػشٍس هْش اًذیـبى ساػتیي (ػوش) هَػؼِ ای خیشیِ ،غیش ػیبػی ،غیش تجبسی ٍ غیش اًتفبػی ثَدُ کِ عجك لَاًیي جوَْسی
اػالهی ایشاى تبػیغ ٍ ثِ ػٌَاى یک ػبصهبى هشدم ًْبد (ػوي) فؼبلیت هی ًوبیذ.
ایي هَػؼِ خذهبت جبهغ کیفی هفیذ ،هَثش ٍ اًؼبى دٍػتبًِ ؿبهل سٍاى دسهبًی ،هـبٍسُ ،آهَصؿی ،هبلی ٍ حوبیتّبی دسهبًی ثِ
ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى ثبالی  61ػبل ٍ خبًَادُ ّبی آًْب اسائِ هی ًوبیذ.
چطن اًذاص هَسسِ خیشیِ سوش
آسهبى هَػؼِ خیشیِ ػوش افضایؾ کویت ٍ کیفیت صًذگی ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى اص عشیك اسائِ هٌبػت تشیي خذهبت جبهغ
کیفی ٍ حوبیت ّبی ثـش دٍػتبًِ هی ثبؿذ.
اسصشّای هَسسِ خیشیِ سوش





پبکذػتی ٍ اهبًتذاسی 5حفظ ًیبت خیشخَاّبًِ خیشیي ،پبیجٌذی ثِ اكَل ٍ اسصؿْب ،كذالت ،ساصداسی ٍ حفظ اػشاس ثیوبساى
ػـك ٍسصی هبدساًِ 5اسائِ خذهبت خبللبًِ ثش پبیِ هْشٍسصی هبدساًِ تَام ثب ػغَفت ٍ هْشثبًی ٍ ثذٍى لیذ ٍ ؿشط ،فشاتش اص
اػبػٌبهِ ٍ ضَاثظ سػوی ٍ اداسی
خذهت ثذٍى هٌت ٍ ثذٍى ػمف 5کوک ثذٍى تَلغ ٍ خیشخَاّبًِ ،ثذٍى چـوذاؿت ٍ هٌت ٍ پَؿؾ توبهی ًیبصّبی هبدی ٍ
هؼٌَی فشصًذاى ػوش





احتشام ٍ حفظ کشاهت اًؼبًی 5حفظ ػضت،کشاهت ًفغ ٍ هٌضلت ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى ٍ خبًَادُ ّبی آًبى ٍ اسائِ خذهت
خبللبًِ ثِ آًبى
حوبیت کیفی 5دسهبى سٍحی ،سٍاًی ٍ رٌّی ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى ثِ هَاصات دسهبى جؼوی ثب ػـك ٍ ثذٍى لیذ ٍ ؿشط.

اّذاف هَسسِ سوش


لضٍم تَجِ ٍ حوبیت اص ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى ثبالی  61ػبل کِ ثِ گَاّی آهبس ،اکثشیت هجتالیبى سا ؿبهل هی ؿَد.



تَجِ ثِ ًیبصّبی سٍحی ،سٍاًی ٍ رٌّی ثیوبساى ػالهت جَ کِ دس هَػؼِ ػوش "فشصًذاى ػوش" خَاًذُ هی ؿًَذ ،دس
کٌبس تَجِ ثِ ّضیٌِ ّبی داسٍ ٍ دسهبى آًبى.



دلت دس ًمؾ تغزیِ ثش ثْجَد ػالهت جَیبى .



تالؽ ثشای کوک ّبی هبلی ثشای صًذگی ثْتش ٍ سفغ ًیبصّبی اكلی فشصًذاى ػوش ثِ ّوشاُ خبًَادُ ّبیـبى.



پبفـبسی ثش جبهؼیت ٍ کیفیت خذهبت ٍ تثجیت اثشات حوبیتی دس ػالهت جَیبى.




اتخبر سٍیکشد تَاًوٌذ ػبصی هبدی ،هؼٌَی ٍ جؼوی فشصًذاى "ػوش".
تالؽ ثشای پیـگیشی اص ؿیَع ػشعبى اص عشیك استمبء ػغح آگبّی ػوَهی ٍ تخللی دس صهیٌِ ایي ثیوبسی ،ػَاهل
خغشصا ٍ ساُّبی پیـگیشی اص آى.



خذهت ثذٍى هٌت ٍ ثذٍى ػمف 5کوک ثذٍى تَلغ ٍ خیشخَاّبًِ ،ثذٍى چـن داؿت ٍ هٌت ٍ پَؿؾ توبهی ًیبصّبی
هبدی ٍ هؼٌَی فشصًذاى ػوش.

ریٌفعاى سوش
هَػؼِ ػوش اص اثتذای اهش ثشای حوبیت اص افشاد هجتال ثِ ػشعبى ثبالی  61ػبل ؿکل گشفت .ایي هَػؼِ تب اهشٍص اص حذٍد 8433
ثیوبس حوبیت کشدُ اػت کِ لشیت ثِ ً 6233فش اص آًبى دس حبل حبضش ،پشًٍذُ ی حوبیتی فؼبلی داسًذ ٍ اص خذهبت هَػؼِ خیشیِ
ػوش اػتفبدُ هی ًوبیٌذ.
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ًوَداس پزیشش کل

فشصًذاى سوش چگًَِ حوایت هی ضًَذ؟!
هَػؼِ خیشیِ ػوش خذهبت هختلفی سا تحت ػٌَاى «خذهبت جبهغ کیفی» ثِ افشاد تحت حوبیت خَد اسائِ هی دّذ .خذهبت
حوبیتی هَػؼِ ػوش عی یک فشایٌذ تؼییي ٍ اجشا هی گشدد .ثشاػبع فشایٌذّبی دسهبًی ٍ حوبیتی ایي هَػؼِ ،افشاد هجتال ثِ
ػشعبى ثبالی  61ػبل دس ٍاحذ هذدکبسی تـکیل پشًٍذُ هی دٌّذ ٍ پغ اص آى ثب ثبصدیذ اص هٌضل فشد هجتال ،تَػظ ٍاحذ هذدکبسی
ٍ ّوچٌیي ؿشکت دس جلؼِ ی سٍاًؼٌجی ٍ هـبٍسُ ثب سٍاى ؿٌبع ٍ سٍاى پضؿک ،پشًٍذُ فشد جْت تـکیل کویؼیَى تکویل هی
گشدد .دس جلؼِ کویؼیَى ًیض ثب حضَس ػَپشٍایضس دسهبى ،هذدکبس هشثَعِ ٍ ّوچٌیي سٍاًـٌبع ػغح خذهبت دسخَاػتی فشد،
هتٌبػت ثب ًیبص ٍی هـخق ٍ اسائِ هی گشدد .ایي خذهبت دس چٌذ دػتِ لشاس هی گیشًذ5

-6خذهبت داسٍیی ٍ دسهبًی
ػشعبى ثِ ػٌَاى پشّضیٌِ تشیي ثیوبسی دًیب ؿٌبختِ ؿذُ اػت .فشد هجتال ثِ ػشعبى ػالٍُ ثش تحول سًج ثیوبسی ،ثبیذ فکشی ّن
ثشای پشداخت ّضیٌِ ّبی داسٍیی ٍ دسهبًی خَد داؿتِ ثبؿذ.

هَػؼِ ػوش ثب ػمذد لشاسدادّبیی ثب داسٍخبًِ ّبی  68آثبىّ ،الل احوش ٍ ثیوبسی ّبی خبف ،الذام ثِ هؼشفی افشاد تحت حوبیت
خَد جْت دسیبفت داسٍ ٍ پشداخت ّضیٌِ ّبی آى هی کٌذّ .وچٌیي ایي هَػؼِ ثب ػمذ لشاسداد ثب هشاکض دسهبًی هختلف افشاد هَسد
حوبیت خَد سا ثِ آى هشاکض هؼشفی ٍ الذام ثِ ّضیٌِ ّبی آًبى هی ًوبیذ.

-2هؼتوشی ٍ ثي سفبُ
هَػؼِ ػوش ػالٍُ ثش تبهیي ّضیٌِ ّبی داسٍیی ٍ دسهبًی ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى ،دس جْت اّذاف کیفی خَد؛ ّوچٌیي ثب
پشداخت هؼتوشی ثِ افشاد هجتال ثِ ػشعبى ػشپشػت خبًَاس اص آًبى حوبیت هی کٌذ .ایي هؼتوشی هتٌبػت ثب ٍضؼیت فشد هجتال
ثِ ٍی تؼلك هی گیشد .هیضاى ٍ دٍسُ پشداخت هؼتوشی دس ّوبى کویؼیَى هشثَعِ هـخق هی ؿَد .ثي سفبُ ًیض دس جْت الذام
حوبیتی هَػؼِ ًیض ثِ افشاد حبئض اّویت تؼلك هی گشدد.

-8حوبیت ّب ٍ دسهبى سٍحی ٍ سٍاًی
هَػؼِ خیشیِ ػوش ،تٌْب هَػؼِ ای اػت کِ خذهبت جبهغ کیفی ثِ افشاد تحت حوبیت خَد اسائِ هی دّذ .یکی اص ثضسگتشیي
ٍجَُ توبیض هشثَط ثِ حوبیت ّبی دسهبًی سٍحی ٍ سٍاًی افشاد هجتال ثِ ػشعبى اػت .ثش ایي اػبع فشد هجتال ثِ ػشعبى ّوضهبى ثب
دسهبى جؼوی ٍ دس جْت تکویل دسهبى خَد دس کالع ّبی دسهبى سٍحی ٍ سٍاًی ایي هَػؼِ ؿشکت هی ًوبیذ.

گشٍُ دسهبًی ،هذیشیت رّي ،کبّؾ اػتشعٍ ،سصؽ ّبی آساهجخؾ ،هـبٍسُ ّبی فشدی ٍ خبًَادُ دسهبًی ،سٍاًؼٌجی ،سٍاًپضؿکی،
کالع ّبی تَاًوٌذػبصی ٍ ّوبیؾ ّب ٍ کبسگبُ ّب اص جولِ خذهبتی اػت کِ دس دػتِ ی حوبیت ّب ٍ دسهبى سٍحی ٍ سٍاًی لشاس
هی گیشًذ.

-1حوبیت ّبی تغزیِ ای
ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى ثِ عَس هذاٍم ًیبص ثِ هلشف هَاد غزایی هفیذ ٍ کبهل داسًذ .دس ثؼیبسی اص هَاسد افشاد ثی ثضبػت حتی
تَاى خشیذ هَاد غزایی کبفی سا ًذاسًذ ٍ ایي دس حبلیؼت کِ ًیبصّبی یک ثیوبس ثِ هشاتت ثب کیفیت تش ٍ غٌی تش اص ًیبصّبی سٍصاًِ
افشاد ػبلن اػت.

خاًِ اهیذ (هشکض دسهاى) هَسسِ
خبًِ اهیذ هَػؼِ ػوش ٍالغ دس هٌغمِ دسٍع پبػذاساى اػت کِ سٍصاًِ هفتخش ثِ هیضثبًی ٍ اسائِ دٌّذُ خذهبت ثِ تؼذاد صیبدی اص
فشصًذاى ػوش هی ثبؿذ .فشصًذاى ػوش دس خبًِ اهیذ دس کالع ّب ؿشکت هی کٌٌذ ٍ کلیِ خذهبتی کِ اص هَػؼِ دسیبفت هی کٌٌذ
اص عشیك خبًِ اهیذ اػت.

خبًِ اهیذ هَػؼِ ػوش ّش ػبلِ دس  2هشحلِ ثبصاسچِ ًیکَکبسی ،هیضثبى خیشیي ٍ هْشاًذیـبى ػضیض اػت .ایي خبًِ ّوچٌیي هحل
استجبط هَػؼِ ثب خیشیي ٍ هْشاًذیـبى ًیض ّؼت.

ضفافیت هالی دس سوش:
هَػؼِ ػوش ثِ دسخَاػت خَد ّش ػبلِ هَسد اسصیبثی ٍ حؼبثشػی دلیك حؼبة ّبی هبلی خَد اص عشیك حؼبثذاساى سػوی
دادگؼتشی لشاس هی گیشد کِ هتؼبلت آى گضاسؿبت هفلل خَد سا ثِ ػوَم ٍ ًْبدّبی هشتجظ اسائِ هی دّذ.
دس ایي حؼبثشػی ّب كَست دلیك دسیبفت ّب ٍ دسآهذّبی ػوش ٍ ّوچٌیي كَست دلیك پشداخت ّبی ػوش ٍجَد داسد کِ ثِ
تفکیک هَضَػبت اسائِ هی گشدد.

جذٍل ّضیٌِ ّبی دسهبًی جؼوی هَػؼِ خیشیِ ػوش ثِ تفکیک ػبل

سدیف

ػبل 41

ػبل48

ػبل42

ػبل46

ًَع حوبیت

(هجلغ ثِ تَهبى)

(هجلغ ثِ تَهبى)

(هجلغ ثِ تَهبى)

(هجلغ ثِ تَهبى)

6

ؿیوی دسهبًی

101.316.333

021.411.333

116.333.333

43.833.333

2

ػی تی اػکي

8.631.333

4.404.333

63.113.333

622.333

8

آصهبیـبت ٍ پبتَثیَلَطی

1.800.333

8.211.333

1.121.333

146.033

1

ّضیٌِ ثؼتشی

2.801.333

2.233.333

2.232.333

1.313.333

0

ّضیٌِ ثیوبسػتبى(جشاحی)

21.631.333

2.233.333

63.333.333

-

1

پشٍتض

6.223.333

81.116.333

13.333.333

-

2

جوغ

142.263.333

036.283.333

013.336.333

41.436.033

ؿبیبى رکش اػت ،خَؿجختبًِ هَػؼِ خیشیِ ػوش تَاًؼتِ اػت دس هَسد كَست ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ ػی تی اػکي ثیوبساى،
آصهبیـبت ٍ پبتَثیَلَطی ٍ  ...ثشای افشاد هجتال ثِ ػشعبى تحت حوبیت خَد ،ثب سایضًی ٍ ػمذ لشاسداد ثب هشاکض خذهبت پضؿکی
هشثَعِ تَاًؼتِ اػت اص تخفیفبت ٍیظُ ی ایي هشاکض اػتفبدُ ًوبیذ.
جذٍل ّضیٌِ ّبی هؼیـتی ثِ تفکیک ػبل
سدیف
6

ًَع حوبیت
ّضیٌِ ّبی هؼیـتی

ػبل42
ػبل48
ػبل 41
(هجلغ ثِ تَهبى) (هجلغ ثِ تَهبى) (هجلغ ثِ تَهبى)
033.333.333

134.181.333

81.3143.333

ػبل46
(هجلغ ثِ تَهبى)
41.426.333

ّضیٌِ ّبی هؼیـتی ؿبهل پشداخت هؼتوشی ٍ ثي سفبُ ثِ افشاد هجتال ثِ ػشعبى ػشپشػت خبًَاس تحت حوبیت هَػؼِ خیشیِ
ػوش هی ثبؿذّ ،ضیٌِ ّبی اجبسُ هٌضل ،تحلیلی ،لَاصم هٌضل ،کوک ّبی غیش ًمذی الالم خَساکی ٍ هلشفی خبًَاس ٍ ّوچٌیي
پشداخت ٍام جْت تَاًوٌذػبصی افشاد تحت حوبیت هَػؼِ اص جولِ ّضیٌِ ّبی هؼیـتی هَػؼِ خیشیِ ػوش هی ثبؿذ.

جذٍل کل ّضیٌِ ّبی حوبیتی (داسٍ ،دسهبى ،پشػٌل دسهبًی ٍ ّضیٌِ ّبی هؼیـتی افشاد هجتال ثِ ػشعبى )
سدیف

ًَع حوبیت

6

ّبی 131.183.333
ّضیٌِ
دسهبى جؼوی

142.263.333

2

ّضیٌِ
هؼیـتی

ّبی 813.322.333

033.333.333

8

ّبی 046.221.333
ّضیٌِ
هشکض دسهبى

1

جوغ

ػبل40
(1هبِّ اٍل)

ػبل 41
(هجلغ ثِ تَهبى)

ػبل48
(هجلغ ثِ تَهبى)

ػبل42
(هجلغ ثِ تَهبى)

ػبل46
(هجلغ
تَهبى)

036.283.333

013.336.333

41.436.033

2.232.313.033

134.181.333

813.143.333

41.426.333

2.308.268.333

282.840.333

8.224.421.333

124.242.033

2.130.642.033

6.218.182.333

2.823.283.333 6.121.131.333

880.323.333 326.036.333
2.342.610.333

6.261.064.333

جوغ
ثِ

ّ-6ضیٌِ ّبی دسهبى جؼوی هَػؼِ خیشیِ ػوش ػجبست اػت اص ّضیٌِ ّبی ؿیوی دسهبًی ،ػی تی اػکي ،آصهبیـبت ٍ
پبتَثیَلَطیّ ،ضیٌِ ثؼتشیّ ،ضیٌِ ثیوبسػتبى (جشاحی) ٍ پشٍتض کِ دس دػتِ ی ّضیٌِ ّبی دسهبى جؼوی لشاس هی گیشًذ.
ّ -2ضیٌِ ّبی هؼیـتی ؿبهل پشداخت هؼتوشی ٍ ثي سفبُ ثِ افشاد هجتال ثِ ػشعبى ػشپشػت خبًَاس تحت حوبیت هَػؼِ خیشیِ
ػوش هی ثبؿذّ ،ضیٌِ ّبی اجبسُ هٌضل ،تحلیلی ،لَاصم هٌضل ،کوک ّبی غیش ًمذی الالم خَساکی ٍ هلشفی خبًَاس ٍ ّوچٌیي
پشداخت ٍام جْت تَاًوٌذػبصی افشاد تحت حوبیت هَػؼِ اص جولِ ّضیٌِ ّبی هؼیـتی هَػؼِ خیشیِ ػوش هی ثبؿذ.
ّ -8ضیٌِ ّبی هشکض دسهبًی ؿبهلّ ،ضیٌِ هذدکبسی ،سٍاى دسهبى ّب ،هـبٍساى ،سٍاى ػٌج ّب ،سٍاًپضؿکبى ٍ هشثیبى ٍسصؽ هی ؿَد
کِ دس جْت تکویل دسهبى افشاد هجتال ثِ ػشعبى ٍ ّوچٌیي خذهبت جبهغ کیفی هَػؼِ خیشیِ ػوش كشف هی ؿَدّ .وچٌیي
ّضیٌِ ّبی اجبسُ خبًِ اهیذ ٍ تؼویشات ٍ تجْیض آى ،اص دیگش ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ ایي دػتِ هی ثبؿذ.
جذٍل ّضیٌِ ّبی جبًجی هشکض دسهبى (خبًِ اهیذ) ثِ تفکیک ػبل
ػبل 41

ػبل48

ػبل42

ػبل46

سدیف ًَع حوبیت

(هجلغ ثِ تَهبى)

(هجلغ ثِ تَهبى)

(هجلغ ثِ تَهبى)

(هجلغ ثِ تَهبى)

6

ّضیٌِ پشػٌل دسهبًی

212.823.333

014.804.333

604.203.333

666.331.333

2

ّضیٌِ ّبی جبًجی خبًِ اهیذ (اجبسُ ،تؼویشات 834.010.333
ٍ تجْیض ،لجَم ٍ ...

638.131.333

46.124.333

31.018.333

8

تغزیِ ٍ پزیشایی

626.012.333

613.103.333

30.338.333

16.323.333

1

جوغ

326.036.333 6.218.182.333

880.323.333

282.840.333

ایي ّضیٌِ ّب ؿبهلّ ،ضیٌِ هذدکبسی ،سٍاى دسهبى ّب ،هـبٍساى ،سٍاى ػٌج ّب ،سٍاًپضؿکبى ٍ هشثیبى ٍسصؽ هی ؿَد کِ دس جْت
تکویل دسهبى افشاد هجتال ثِ ػشعبى ٍ ّوچٌیي خذهبت جبهغ کیفی هَػؼِ خیشیِ ػوش كشف هی ؿَدّ .وچٌیي ّضیٌِ ّبی
اجبسُ خبًِ اهیذ ٍ تؼویشات ٍ تجْیض آى ،اص دیگش ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ ایي دػتِ هی ثبؿذ.

گضاسش ّای سوش:
ًشخ فَت ثش اثش ػشعبى ثشاػبع آهبسّبی جْبًی ٍ گضاسؽ ّبی پشاکٌذُ اص ایشاى ثیي  80تب  03دسكذ اػت .ثب ّویبسی هْش
اًذیـبى ٍ خیشیي ػوش ایي ًشخ دس هَػؼِ ػوش ثِ صیش  0دسكذ تملیل یبفتِ ٍ تبکٌَى ثیؾ اص ً 8333فش افشادی کِ دس فشآیٌذ
دسهبًی ػوش حضَس داؿتِ اًذ ثْجَد یبفتِ ٍ یب هَفك ثِ کٌتشل ایي ثیوبسی ؿذُ اًذ.

ّوچٌیي ایي ًکتِ لبثل رکش اػت کِ دس ػبل  ،40اص هجوَع ً 12فش اص افشاد فَتی کِ دس ػوش پزیشؽ ؿذُ ثَدًذ ٍ اص خذهبت
هَػؼِ اػتفبدُ هی کشدًذ ،تٌْب ً 6فش کِ دس فشایٌذ جبهغ کیفی دسهبًی هَػؼِ ػوش ؿشکت کشدُ ثَد ،فَت ؿذُ اػت .ثٌبثشایي
هیضاى ثْجَد یبفتگبى ،دس حبل دسهبى ٍ فَت ؿذگبى دس ایي ػبل ثب تغییشات ثضسگتشی هَاجِ اػت کِ ایي اهش اثشثخـی فشایٌذ
دسهبًی ػوش سا ًـبى هی دّذ.

سٌجص اثشبخطی سٍش حوایتی جاهع کیفی سوش

1200

1095

1000
816
743

800
629
600

400

336

128
42

52

1

7

5

سال94

سال93

76
13

سال92

200

93

68

44

1636

9 12

6 6

1 4

سال91

سال90

سال89

سال88

2 1

50

16 0 1
0
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متوفی عدم حضور در پروسه

متوفی حاضر در پروسه

سال87

سال86

پذیرش کل

ًکتِ  5ایي ًوَداس ًـبى هی دّذ کِ ثب ٍجَد ثبال سفتي آهبس پزیشؽ ثیوبساى ،عی ػبل ّبی گزؿتِ ،آهبس ثیوبساى
فَت ؿذُ دس ایي هَػؼِ سفتِ سفتِ کوتش ؿذُ ٍ ایي اهش خَد ًـبى دٌّذُ تبثیش هثجت سٍؽ حوبیت جبهغ –
کیفی اص ثیوبساى ایي هَػؼِ دس ثْجَد جؼوی ٍ سٍحی آًبى ٍ عَل ػوش ثیـتش ایي ػضیضاى اػت.
۱۰۰

۸۰

۷۹

۶۰
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۲۰
۰

۱۲

۹

فاقد همسر

مجرد

متاهل

* ًوَداس دسصذ فشاٍاًی ٍضعیت تاّل فشصًذاى سوش کِ دس ضْشیَس ٍ هْش  59دس کویسیَى ضشکت کشدُ اًذ

هَػؼِ ػوش ػالٍُ ثش کوک ّبی داسٍیی ٍ دسهبًی دس ػبل  40 ٍ 41ثیؾ اص ّ 333ضاس ًفش ػبػت آهَصؽ ٍ هـبٍسُ ثشای کٌتشل ٍ
دسهبى ػشعبى ثب حضَس هتخللیي ثشای افشاد تحت پَؿؾ ثشگضاس کشدُ اػت.
تضویي کیفیت
دسیافت گَاّیٌاهِ استاًذاسد  SGSدس سال 4951
ّوشاُ ثب گؼتشؽ کوی فؼبلیت ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد ،اعویٌبى اص اثش ثخـی ٍ کبسآهذی ایي ػبصهبى ّبً ،یض ثِ یکی اص هحَسّبی
اكلی الجبل ػوَهی ًؼجت ثِ ایي هَػؼبت تجذیل ؿذُ اػت.
اص ایي سٍ ػبصهبى ّبیی کِ ثش ٍفبداسی خَد ثش اكل اهبًت داسی ٍ اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ دسیبفتی ثشای اسائِ خذهبت ثِ جبهؼِ
ّذف خَد تبکیذ هی ٍسصًذ ّوَاسُ ثِ دًجبل اػتفبدُ اثضاسّبی هذیشیتی ٍ اًغجبق ثب اػتبًذاسدّبی تذٍیي ؿذُ دس ایي ساثغِ ّؼتٌذ.
هَػؼِ خیشیِ ػوشً ،یض کِ خذهبت جبهغ کیفی هفیذ ،هَثش ٍ اًؼبى دٍػتبًِ سا ػشلَحِ اّذاف ٍ هبهَسیت خَد لشاس دادُ ،ثب تَجِ
ثِ تبکیذ هَػغ خَد (ػشکبس خبًن آیشم) ثِ لضٍم استمب کیفی خذهبت ٍ ثب ّذف تضویي هذاٍهت دس پی گیشی اّذاف ػبصهبى،
ّوَاسُ دسكذد پیبدُ ػبصی الضاهبت ٍ اػتبًذاسّبیی ثَدُ کِ ثِ عَس ٍالؼی هجیي ایي ٍفبداسی ثبؿٌذ.
 SGSدس پی عشح ایي هَاسد ٍ س ساثغِ ثب هـشٍػیت ،كذالت ٍ ػولکشد ػبصهبى ّبی غیش دٍلتی ( ،)NGOػشٍیؼی سا عشاحی ٍ
اسائِ کشدُ کِ ّذف آى جلت ثیـتشیي هیضاى اعویٌبى ریٌفؼبى دس خلَف پبػخگَیی ،کبسایی ٍ پبیذاسی ثْیٌِ تش اّذاف ٍ
فؼبلیت ّب یک ػبصهبى غیش دٍلتی اػت.
ایي ًـبى اص ػَی  SGSهؼتجشتشیي ؿشکت ثبصسػی ٍ كذٍس گَاّیٌبهِ دس جْبى ثب ثیؾ اص كذ ٍ چْل ػبل ػبثمِ ،ثِ ػبصهبى ّبی
غیشدٍلتی دادُ هی ؿَد.
هَػؼِ خیشیِ ػوش ًیض عی  8ػبل تالؽ ثی ٍلفِ الضاهبت ٍ ؿیَُ ًبهِ ّبی ایي اػتبًذاسد سا دس صهیٌِ ّیبت اهٌب ،چبسچَة
اػتشاتظیک ،هذیشیت كذالت ،استجبعبت ،هٌبثغ اًؼبًی ،تخلیق ٍ کٌتشل هٌبثغ هبلی ،ػولیبت اجشایی ٍ فشایٌذّبی کبسی خَد،
هَسد ثشسػی ٍ پیبدُ ػبصی لشاس دادُ اػت.
ًکتِ ٍیظُ ٍ لبثل تبهل دس سًٍذ پیبدُ ػبصی ایي لبلت ،دهیذُ ؿذى سٍح اكَل ٍ اسصؽ ّبی ػوش دس آى اػت .پبکذػتی ٍ
اهبًتذاسی ،ػـك ٍسصی هبدساًِ ،خذهت ثذٍى هٌت ٍ ثذٍى ػمف ،احتشام ٍ حزف کشاهت اًؼبًی ٍ حوبیت کیفی ،اص هْن تشیي
اسصؽ ّبی ٍیظُ ػوش اػت کِ دس لبلت ایي اػتبًذاسد لشاس گشفتِ ٍ ضوبًت اجشایی یبفتِ اًذ.

ّوچٌیي جذیت ػَاهل پیبدُ ػبصی اػتبًذاسد دس هَػؼِ خیشیِ ػوش هَجت ؿذُ تب ثٌبثش تبییذ ؿشکت هجشی هویضی ٍ كذٍس
اػتجبس ًبهِ ،ایي هَػؼِ دس هیبى ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد ،ثشای اٍلیي ثبس هَفك ثِ اخز ایي اػتبًذاسد دس اٍلیي هویضی ٍ ثب ثبالتشیي
اهتیبصات ؿَد.
ًوَداس اهتیبصات اکتؼبة ؿذُ ػوش دس اٍلیي هویضی

ػوش دس اسصیبثی اٍلیِ اًجبم ؿذُ هَفك ثِ کؼت  21.4اهتیبص ثشای ؿفبفیت 22.4 ،اهتیبص ثشای کبسایی 26.8 ،اهتیبص ثشای ثْجَد
هؼتوش ؿذ کِ هجوَع هیبًگیي ایي اهتیبصات ثشاثش ثب  ٍ 22.2دسیبفت اػتبًذاسد دس ّویي اسصیبثی هٌجش گـت.

ایي اهش ًـبى دٌّذُ ی ٍفبداسی ٍ پبفـبسی ػوش ثش ؿفبفیت هبلی ،کبسایی دس كشف هٌبثغ ٍ دػتیبثی ثِ اّذاف ٍ اثش ثخـی دس اسائِ
خذهبت ثِ ػالهت جَیبى ٍ فشصًذاى تحت پَؿؾ هی ثبؿذ کِ ثب پیبدُ ػبصی چشخِ ی ثشًبهِ سیضی () اجشا () ثشسػی () ػول ()
تؼییي ؿبخق ّبی اثش ثخـی ثشای فشآیٌذّب ٍ اّذاف ٍ اسصیبثی هذاٍم ،تضویي هی ؿَد.

هْشاًذیطاى سوش
هَػؼِ خیشیِ ػوش ،ثب ّوذلی ٍ ّوشاّی هْشاًذیـبى ثٌیبى خَد سا تـکیل دادُ ٍ حفظ کشدُ اػت .هْشاًذیـبى ػوش کِ ثب ٍجَد
خَد ثبػث دل گشهی کبدس هَػؼِ ٍ ّوچٌیي ثیوبساى هَػؼِ ؿذُ اًذ ّویـِ ًمؾ پش سًگی ثشای سػبلت هْشثبًی دس هَػؼِ
خیشیِ ػوش داؿتِ اًذ.

کمک های مالی مهر اودیشان سمر چگووه خرج می شود؟
هَػؼِ خیـشیِ ػوش ثب دس ًظش گشفتي ؿشایظ خبف ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى تالؽ هی کٌذ تب ثْتـشیي ٍ ثبکیفیت تشیي خـذهبت
سا دس اختیبس آًْب لشاس دّذ تب ضوي حفظ کشاهت اًؼبًی آًْب ؿشایظ ،ثشای ثْجَدؿبى فشاّن ؿَد .ایي هَػؼِ ثشای ًخؼتیي ثبس دس
کـَس ثب عشاحی یک فشآیٌذ دسهبًی تالؽ کشدُ تب دس حذ دسآهذّبی خَد ،توبم ًیبصّبی ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى سا تـبهیي کٌـذ.
فشآیٌذی کِ ًِ تٌْب ًیبصّبی داسٍیی ٍ هبلی ثیوبساى دس آى تبهیي هی ؿَد ،ثلکِ اهکبًبت سفت ٍ آهذ ثیوبساى ثب ػـشٍیغ هَػؼـِ،
ت غزیِ ػبلن ٍ هَثش صیش ًظش کبسؿٌبػبى تغزیِ ٍ جلؼبت هختلف دسهبى سٍحی ٍ سٍاًی ًیض ثشای ثیوبساى فشاّن هی گشدد« .فشصًذاى
ػوش» توبهی ًیبصّبی هبدی ٍ هؼٌَی خَد سا پغ اص کبسؿٌبػی ٍ ثِ سایگبى اص ایي هَػؼِ دسیبفت هی کٌٌذ .ثـِ گًَـِ ای کـِ تـب
اکٌَى ثیؾ اص ً 3568فش تحت حوبیت ایي فشآیٌذ دسهبًی ًِ تٌْب ثِ صًذگی خَد دس کٌبس خبًَادُ اداهِ هـی دٌّـذ ،ثلکـِ اص ًظـش
سٍحی ٍ هؼئَلیت پزیشی دس صًذگی ؿخلی ٍ خبًَادگی خَد ثیؾ اص گزؿتِ هثوش ثوش ّؼتٌذ.

تقویم مهربان باشیم

تور سالمت
هَػؼِ ػوش دس تحمك اّذاف ٍ سػبلت آهَصؿی ٍ اعالع سػبًی خَد دس خلَف پیـگیشی اص ػشعبى ًیض الذام ثِ ثشگضاسی
کالػْبی تَس یک سٍصُ ػالهت جْت آهَصؽ ؿْشًٍذاى ًوَدُ اػت .ثش ّویي اػبع دس صهؼتبى ػبل  40ثِ كَست هتَالی ٍ عی
اعالع سػبًی ثِ ؿْشًٍذاى ثِ كَست ّفتِ ای ،ایي تَس دس هحل هشکض دسهبى هَػؼِ ػوش ثشگضاس ؿذُ اػت.
ؿشکت کٌٌذگبى دس ایي تَس دس کالػْبی کٌتشل خـن ٍ کبّؾ اػتشع ،تغزیِ ػبلن ٍ اسگبًیک ٍ هذیشیت رّي ؿشکت هی کٌٌذ.
ؿبیبى رکش اػت کِ ایي آهَصؽ ّب تَػظ هتخللیي اهش ٍ ثِ هٌظَس پیـگیشی اص ػشعبى ثشای ؿْشًٍذاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ

اػت.
کمپیه مهرباوی
کوپیي هْشباًی سوش ،اٍلیي کوپیي داٍطلباًِ سوش بَد کِ دس سال  4959بِ اجشا دس آهذ کِ تَسط ٌّشهٌذاى ًیض
حوایت ضذ .دس ایي کوپیي ّش بشًذ تجاسی کِ حاهی سوش بَد ،دس اصای ّش باس اًتخاب ضذى اص سَی هشدم بِ عٌَاى
بشًذ هحبَب هبلغ  9555تَهاى بِ هَسسِ سوش کوک هی کشد.

تعدادی از هىرمىدان حامی کمپیه

بازارچه خیریه
ثبصاسچِ خیشیِ ػوش  2ثبس دس ػبل ثشگضاس هی ؿَد .توبهی ػَایذ حبكل اص ثشگضاسی ثبصاسچِ اص جولِ اجبسُ غشفِ ّب ،فشٍؽ
هحلَالت ػوش ٍ ّوچٌیي غزای خبًگی؛ كشف اهَس ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى ثبالی  61ػبل هی ؿَد.

