
    آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونك با لطف و عنایت پروردگار متعال و در جهت کمك به تشخیص صحیح    آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونك با لطف و عنایت پروردگار متعال و در جهت کمك به تشخیص صحیح    آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونك با لطف و عنایت پروردگار متعال و در جهت کمك به تشخیص صحیح

 و دقیق بیماری ها، حفظ و ارتقا سطح سالمت جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی و به منظور  و دقیق بیماری ها، حفظ و ارتقا سطح سالمت جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی و به منظور  و دقیق بیماری ها، حفظ و ارتقا سطح سالمت جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی و به منظور 

افزایش سطح رضایتمندی بیماران و پزشكان، در محیطی ایمن و بهداشتی با بهره گیری از تجهیزات مدرن افزایش سطح رضایتمندی بیماران و پزشكان، در محیطی ایمن و بهداشتی با بهره گیری از تجهیزات مدرن افزایش سطح رضایتمندی بیماران و پزشكان، در محیطی ایمن و بهداشتی با بهره گیری از تجهیزات مدرن 

و منحصر به فرد آزمایشگاهی و نیروی انسانی ورزیده زیر نظر متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحیو منحصر به فرد آزمایشگاهی و نیروی انسانی ورزیده زیر نظر متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحیو منحصر به فرد آزمایشگاهی و نیروی انسانی ورزیده زیر نظر متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی

 با رویكردی بیمار محور پا به عرضه خدمت نهاده است. با رویكردی بیمار محور پا به عرضه خدمت نهاده است. با رویكردی بیمار محور پا به عرضه خدمت نهاده است.

به نام خدابه نام خدابه نام خدا

    آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونك متعهد به رعایت اخالق حرفه ای و ارزش های متعالی    آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونك متعهد به رعایت اخالق حرفه ای و ارزش های متعالی    آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونك متعهد به رعایت اخالق حرفه ای و ارزش های متعالی

 انسانی می باشد  و در این راستا اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است. انسانی می باشد  و در این راستا اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است. انسانی می باشد  و در این راستا اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.

شعار آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونك: احترام، کیفیت، نوآوریشعار آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونك: احترام، کیفیت، نوآوریشعار آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونك: احترام، کیفیت، نوآوری

 احترام به مراجعین، پزشكان و سازمان های طرف قرارداد احترام به مراجعین، پزشكان و سازمان های طرف قرارداد احترام به مراجعین، پزشكان و سازمان های طرف قرارداد

 استقرار سیستم مدیریت کیفیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت

 اجرای متدهای استاندارد آزمایشگاهی و کاهش خطا در نتایج با اجرای فراگیر برنامه کنترل کیفی اجرای متدهای استاندارد آزمایشگاهی و کاهش خطا در نتایج با اجرای فراگیر برنامه کنترل کیفی اجرای متدهای استاندارد آزمایشگاهی و کاهش خطا در نتایج با اجرای فراگیر برنامه کنترل کیفی

 آموزش مستمر در جهت توانمندسازی منابع انسانی آموزش مستمر در جهت توانمندسازی منابع انسانی آموزش مستمر در جهت توانمندسازی منابع انسانی

 پاسخگویی مناسب به نیازهای منطقی مشتریان به منظور افزایش سطح رضایتمندی پاسخگویی مناسب به نیازهای منطقی مشتریان به منظور افزایش سطح رضایتمندی پاسخگویی مناسب به نیازهای منطقی مشتریان به منظور افزایش سطح رضایتمندی

 توسعه فناوری اطالعات در راستای بهبود ارائه خدمات  توسعه فناوری اطالعات در راستای بهبود ارائه خدمات  توسعه فناوری اطالعات در راستای بهبود ارائه خدمات 

 بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی نوین بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی نوین بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی نوین

 رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی شغلی رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی شغلی رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی شغلی

 افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع

 همكاری در زمینه های تحقیقات مشترك بالینی و آزمایشگاهی همكاری در زمینه های تحقیقات مشترك بالینی و آزمایشگاهی همكاری در زمینه های تحقیقات مشترك بالینی و آزمایشگاهی

 جلب اعتماد جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی جلب اعتماد جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی جلب اعتماد جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی
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