
  

  

  

  مجمع، بيانيه مأموريت  و اصول ارزشي  سند چشم انداز  

 : مجمع  خيرين سالمت در چشم انداز 

مجموعه اي است، پيشرو ، توسعه يافته ، پويا  ،  پايدار وكامأل مردمي در  هدايت اصولي و ساماندهي كمك ها و مشاركت هاي 
  پزشكي  با تعامل سازنده ومردمي  در تامين نيازهاي  بهداشتي ، درماني و آموزش 

 موثر در روابط ملي (داخلي ) و بين المللي

  

 بيانيه مأموريت مجمع خيرين سالمت 

  مجمع خيرين سالمت  با توكل به فضل الهي ،مأموريت خود را ارائه خدمات در عرصه  بهداشت  ، درمان  و آموزش
ژي و فن  بهره گيري  از منابع انساني خالق ، تكنولوپزشكي با تكيه بر كمك ها و مشاركت هاي  مردمي ،  دانش فني ،

آوريهاي  نوين   قرارداده تا با عرضه خدمات و همكاريهاي مورد نياز جامعه ايفاگررسالت عظيم و متعهدانه خود 
 درراستاي منافع ذينفعان با توجه به معيارهاي پاسخگويي ،مسئوليت پذيري ،سالمتي و ايمني باشد 

 صداقت  ، تقويت اعتماد عمومي و رضايت گيرندگان خدمت را بعنوان اصول ارزشي خود انتخاب  مجمع  : راز داري ،
  ودر مسير  تحقق و پاسداري آن تمام توان خود را بكار ميگيرد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  سالمت خيرين مجمع هاي آرمان مجموعه

 آرمانهاي شرعي   

 كسب رضايت پروردگار متعال

 عمل به سيره نبوي و ائمه معصومين عليهم السالمعملياتي كردن اصل مشاركت  ومسئو ليت همگاني درپيشبرد 

  آموزه هاي  ديني     اهداف اجتماعي با توجه به

 احياء سنت هاي حسنه اسالمي وترويج فرهنگ احسان و ايثاروجهت دهي در امرسالمت جامعه

 آرمانهاي ملي 

  جامعه سالمت و بهداشت ارتقاء و حفظ  در جهت كمك و سازي بستر

  قانون اساسي)29(اصل وبهداشت براي همه مردم   كمك در امر تامين اجتماعي

  تثبيت باورهاي ملي همسو در جامعه با باورهاي استراتژيك نظام ( مشاركت عمومي ) 

توازن اجتماعي ،فرهنگي ، امنيتي و اخالقي ( به ايجاد  برقراري ارتباط ترجيحا عاطفي اقشار برخوردارو نيازمند جامعه و كمك 
  همبستگي ملي )

 نارسائي هاي موجود در  بخش سالمت جامعه  به فرصت در سايه همدلي و همبستگي و همياري تبديل تهديدهاي ناشي از 

  مشاركت هاي مردمي  بهداشتي ،درماني ورفع موانع ازطريق همياري و   فرهنگ سازي درباره علل محدويت هاي

  و آالم محرومين و نيازمندان با انگيزه تجلي مباني واالي انسان دوستي  تالش و كوشش  الزم براي كاهش درد 

  آرمانهاي سازماني 

 و درمان ، بهداشت گسترش امور در انديشان نيك و خيرين معنوي و مادي توانمنديهاي از گيري بهره و عمومي اعتماد قويت
   پزشكي آموزش

ملي ،منطقه اي و بين المللي و رقابت موثر و سازنده با بكارگيري مدل هاي مختلف مشاركت هاي  ارتقاء جايگاه مجمع درسطح 
  قانون اساسي 44مردمي در واگذاري امربهداشت و درمان به مردم به صورت غير انتفاعي و عام المنفعه در راستاي اصل 

 هاي مردمي در  تامين نيازهاي بهداشتي ،درماني و آموزش پزشكي هدايت اصولي و ساماندهي كمك ها ومشاركت 

 


