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 ها بیمارستان در مشتری با ارتباط مدیریت مروری بررسی
 

 2جو قناعت ملیحه ،1گرجی ابوالقاسم حسه

 ًَیسٌذُ ایزاى، تْزاى، ایزاى، پشضکی ػلَم داًطگبُ رسبًی، اطالع ٍ هذیزیت داًطکذُ درهبًی، ٍ ثْذاضتی خذهبت هذیزیت هذیزگزٍُ ٍ ػلوی ّیأت ػضَ 1

 هسئَل
 ایزاى تْزاى، ایزاى، پشضکی ػلَم داًطگبُ رسبًی، اطالع ٍ هذیزیت داًطکذُ درهبًی، ٍ ثْذاضتی خذهبت هذیزیت ذارض کبرضٌبسی داًطجَی 2

 

 چکیده

. دٌّذ ارائِ خذهبت ٍ ثبضٌذ پبسخگَ ّشیٌِ کوتزیي ٍ کیفیت ثْتزیي ثب سهبى، کوتزیي در خَد هطتزیبى ثِ ثبیذ ّب سبسهبى

هبًٌذ دیگز صٌبیغ ًیبسهٌذ سیستن هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی ثب استبًذاردّبی ثبال هی ثبضٌذ.  سبسهبى ّبی ثْذاضتی ٍ درهبًی ثِ

هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی ثیوبرستبًی کوک هی کٌذ تب ػولکزدّبی ثیوبرستبى ّب ثب ثبسدُ ثیطتزی اجزا ضَد.  سیستن ّبی

رٍش پضٍّص حبضز هطبلؼِ هزٍری است  هی ثبضذ.ّذف پضٍّص حبضز ثزرسی هزٍری هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی در ثیوبرستبى 

حیطِ  4ػَاهل هَفمیت هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی در  همبالت ٍ سخٌزاًی اًجبم ضذُ است.کِ ثب ثزرسی هٌبثغ، پبیبى ًبهِ ّب، 

اصلی حیطِ  6در  ثزرسی ضذ ٍ ثب تَجِ ثِ هطبلؼبت صَرت گزفتِ ضبخص ّبی هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی در ثیوبرستبى ّب

ّبی ًَ، ثبساریبثی  خذهت رسبًی اهزٍس؛ ضیَُ ّب تؼییي ضذ.هطخص گزدیذ ٍ کبرثزدّبی هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی در ثیوبرستبى

طلجذ کِ ّز کذام اس هزاکش درهبًی  دّی ٍ خذهبت هَردًظز هطتزی را هی ّبی ًَ، سزٍیس هذاری هَثز، ارائِ تکٌَلَصی ٍ هطتزی

تز ػول کٌذ، در ثبسار رلبثتی هَجت جذة هٌبثغ ثبال ٍ هبًذگبری هٌبثغ ٍ در ًتیجِ دٍام ٍ ثمبی دائوی آى  در ایي اهَر هَفك کِ

ٍری ثبال خَاّذ ضذ. سیستن ثْذاضتی ٍ ارائِ خذهت در ثیوبرستبى ّب ثبیذ خذهبت هَرد ًیبس جبهؼِ کًٌَی کطَر را  هزکش ثب ثْزُ

ضِ ًوبیذ. ثیوبراى ثِ ػٌَاى هطتزی ٍ گیزًذگبى خذهت، اس ثیوبرستبى ّب ارائِ خذهبت سزیغ هتٌبست ثب سبختبر جْبًی ػز

خَاٌّذ ٍ ثْتزیي تجلیغ، ّوبى ػولکزد خَة در سهبى خذهت خَاّی افزاد ٍ خذهت دّی کبدر  ّوزاُ ثب اخالق حسٌِ هی

 ثیوبرستبى است.
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