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بسمه تعالی
داوشگبٌ ػلًم پسشکی ي خذمبت بُذاشتی درمبوی اصفُبن
مؼبيوت درمبن /ياحذ وظبرت بر مراکس درمبن سرپبئی

معاونت ردمان

چک لیست ارزیببی مًسسٍ فیسیًتراپی

تبریخ ببزدیذ  .................. :زهبى ببزدیذ  :صبح  عصر

تبریخ تذٍیي94/6/1 :
تبریخ ببزًگری اٍل95/7/15:
تبریخ ببزًگری دٍم 96/7/15 :

ًبم هَسسِ  ....................................... :تبضید اعتببر پرٍاًِ بْرُ برداری ً ...................................:بم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل فٌی صبح :

 ...................................................تبریخ اعتببر پرٍاًِ هسئَل فٌی صبح ً .............................. :بم ٍ ًبم خبًَادگی مسئَل فٌی عصر  ................................................... :تبریخ اعتببر پرٍاًِ هسئَل فٌی عصر .............................. :
هٌطقِ شْرداری  ............................ :آدرس ................................................................................................................................................................................................................................ :تلفي ................................................ :
شوبرُ ّوراُ .............................................................. :
هبلکیت سبختوبى  :شخصی  استیجبری 
زهبى فعبلیت:

صبح 

عصر

كذهلی ..................................................... :
تعذاد تببلَ ................. :

صبح ٍ عصر

عٌبٍیي تببلَ........................................................................................................ :

رٍزّبی فعبلیت ................................................................. :

( تَضیحبت  :اهتیبز ّر یک ازهَارد عالهت زد ُ شذُ بب ّن جوع ٍ در ستَى اهتیبز هکتسبِ قیذ هی شَد ).
محًر فضبی فیسیکی
ردیف

شبخص ارزیببی

زض صَضت اذتالف سطح زستطسی ثِ هَسسِ  ،استفبزُ اظ آسبًسَض  ،ثبالثط ،
پلِ هٌبست ٍ یب سطح ضیت زاض اهىبى پصیط است ؟
1

2

آیب ؾطض زضة ٍضٍزی هَسسِ استبًساضز است؟( جْت ٍضٍز ٍ ذطٍج ثیوبض ثب
صٌسلی چطذساض  ،ثطاًىبضز )

3

آیب فضبیی ثطای اطالؾبت ٍ پصیطش ٍجَز زاضز؟

4

آیب فضبی هٌبسجی ثطای ثبیگبًی پطًٍسُ ّب ٍجَز زاضز؟

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبزدَی

مکتسبٍ

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ
در صَرت بلی :

 ٍجَز آسبًسَض ثب ؾطض ٍضٍزی حسالل  95سبًتیوتط 5 اهتیبظ ٍجَز پلِ ثب طَل حسالل  110سبًتیوتط ثب ًطزُ ووىی سوت زیَاض ٍ حفبظ  ،ؾطض  30سبًتیوتط ٍ اضتفبؼحساوثط  17/5سبًتیوتط 5 اهتیبظ
 سطح ضیت زاض ثب ضیت ووتط اظ  15زضجِ ( 8زضصس) ًسجت ثِ سطح افك  ،لغعًسُ ًجَزى  ،زاضا ثَزى حفبظ ٍ یبزستگیطُ هٌبست  5 اهتیبظ
تَضیحبت  -:زض صَضت لطاضزاضتي زض طجمِ ّوىف  20اهتیبظ هی گیطز .

ثلی  3 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ
در صَرت بلی  :ثبالی 120سبًتیوتط 3 اهتیبظ 120-100 -سبًتیوتط 1 اهتیبظ  -ظیط  100سبًتیوتط 
صفط اهتیبظ 

ثلی  3 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ
در صَرت بلی  :سیستن هىبًیعُ  2 اهتیبظ  -غیطهىبًیعُ  صفط اهتیبظ 

ثلی  3 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ
هستمل 3اهتیبظ  -هطتطن 2 اهتیبظ ً -ساضز صفطاهتیبظ
در صَرت ٍجَد  :ثبیگبىی هىبًیعُ  2 اهتیبظ  -ثبیگبًی غیطهىبًیعُ  صفط اهتیبظ 

1

تًضیحبت

5

آیب هَسسِ زاضای آثساضذبًِ هٌبست هی ثبضس ؟

ثلی  2 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی  :هستمل  2 اهتیبظ

6

آیب هَسسِ زاضای ضذتىي پطسٌل هی ثبضس ؟

ثلی  2 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی  :ثِ تفىیه آلب ٍ ذبًن  2 اهتیبظ  -هطتطن  صفطاهتیبظ 

7

آیب هَسسِ زاضای سبلي اًتػبض هی ثبضس ؟

ثلی  2 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی  :حسالل  16هتطهطثؽ 3 اهتیبظ -ووتط اظ  16هتطهطثؽ صفط اهتیبظ 

8

آیب اتبق هسئَل فٌی ٍجَز زاضز؟

9

آیب فضبیی جْت ّبت په ٍجَز زاضز ؟

10

آیب فضبّبی زضهبًی ثب ضطایط هٌبست ٍجَز زاضز؟

11

آیب ٍاحس ّیسضٍتطاپی ٍجَز زاضز؟

12

سطٍیس ثْساضتی لبثل زستطس جْت ثیوبضاى ٍجَز زاضز؟

13

آیب هحل تی ضَیی ٍجَز زاضز؟

-

هطتطن  1 اهتیبظ



ثلی  2 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی :

 حسالل  9هتطهطثؽ 2 اهتیبظ هستمل 2اهتیبظ زاضای ضطایط هسمف ٍ تطجیحبً ؾبیك صَتی  2 اهتیبظ ثلی  2 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی  :حسالل  2هتطهطثؽ  3 اهتیبظ – ظیط  2هتطهطثؽ  صفطاهتیبظ 
حساوثط  20اهتیبظ
 ٍجَز حسالل سِ وبثیي الىتطٍتطاپی ٍ یه وبثیي هىبًَتطاپی ثب حسالل  6هتطهطثؽ  ( .حسٍز  45هتطهطثؽ فضب ) 5 اهتیبظ
 حسالل طَل وبثیي  200سبًتیوتط(هطلَة 220سبًتیوتط) ٍ حسالل ؾطض وبثیي  170سبًتیوتط 5 اهتیبظ جساسبظی ٍضٍزی وبثیي ثب پبضتیطي یب پطزُ ضرین  5 اهتیبظ -فبصلِ زیَاض وبثیي اظ سطح ظهیى تب اضتفبؼ  15تب  20سبًتی هتط 5 اهتیبظ 

ثلی  5 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
ثلی  5 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی :

 زاضای فضبی وبفی جْت استفبزُ ثب ٍیلچط  1 اهتیبظ ٍجَز سطٍیس فطًگی  5 اهتیاظ تَْیِ هٌبست  1 اهتیبظ سیفَى  1 اهتیبظ وبسِ تَالت سبلن ٍ ثسٍى تطن ذَضزگی  1 اهتیبظ وبضیىبضی زیَاضّب تب ظیط سمف  1 اهتیبظ ٍجَز ضیط آة گطم ٍ سطز زض تَالت  1 اهتیبظ هبیؽ صبثَى  1 اهتیبظ سطل ظثبلِ زضة زاض پسالی زاضای ویسِ ظثبلِ  1 اهتیبظ حَلِ وبغصی 1 اهتیبظ  -ضٍضَیی هجْع ثِ آة گطم ٍ سطز  1 اهتیبظ

ثلی  3 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی :

 حَضچِ تی هٌبست  1 اهتیبظ وبضیىبضی زیَاضّب تب ظیط سمف  1 اهتیبظ -تَْیِ هٌبست  1اهتیبظ

2

 هحل آٍیرتي تی 1 اهتیبظ ٍجَز ضیط آة گطم ٍ سطز  1 اهتیبظٍ -جَز وف ضَی ثب ضیت هٌبست  1 اهتیبظ 

تَضیحبت  (:زض صَضت زاضتي تی ضَی پطتبثل  5اهتیبظ هی گیطز ).

ثلی  10 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ

14

آیب اضتفبؼ سمف هَسسِ هٌبست است؟ (حسالل  270سبًتیوتط)

15

تفىیه فضبّبی اضائِ ذسهبت ثِ چِ صَضت است؟

16

هسبحت ول هَسسِ هٌبست هی ثبضس؟

ثلی 10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ
تَضیحبت :حسالل فضبی هفیس ٍ الظم  80هتط هطثؽ هی ثبضس .

17

فضبی فیعیىی ثب ٍضؿیت ٍ ًمطِ اضائِ ضسُ زض ظهبى اذص پطٍاًِ ٍ ضطٍؼ فؿبلیت
تطبثك زاضز ؟

ثلی 10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ
زض صَضت ٍجَز هغبیطت  ،ایجبز تغییطات ثبیستی ثب تأییس هؿبًٍت زضهبى صَضت گطفتِ ثبضس
صَضت اهتیبظ وبهل اذص هی گطزز) .

 جسا سبظی ثب زیَاض ( اتبق هستمل)  5 اهتیبظ -جسا سبظی ثب پبضتیطي  3 اهتیبظ

امتیبز مکتسبٍ

 (.زض ایي

حذاکثر امتیبز محًر فضبی فیسیکی  157 :امتیبز
محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذی مراجؼیه

ردیف

شبخص ارزیببی

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

18

آیب پطٍاًِ تأسیس زض هؿطض زیس هطاجؿیي ًصت گطزیسُ است؟

19

آیب پطٍاًِ هسئَلیي فٌی زض هؿطض زیس هطاجؿیي ًصت گطزیسُ است؟

20

آیب سبؾبت فؿبلیت هإسسِ زضهؿطض زیس مضاجؿیي ًصت گطزیسُ است؟

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

21

آیب لیست سبظهبًْبی ثیوِ ططف لطاضزاز زض هحل پصیطش ًصت ضسُ است؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

22

آیب تؿطفِ ّبی هصَة زض هؿطض زیس هطاجؿیي ًصت گطزیسُ است؟

ثلی  15 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ

23

آیب تؿطفِ ّبی هصَة اثالغی ضؾبیت هی گطزز ؟

ثلی 20 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

24

تبثلَّبی ضاٌّوبی اتبلْب ٍجَز زاضز ؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

25

آیب صٌسلیْبی وبفی ،سبلن ٍ لبثل ضستطَ زض سبلي اًتػبض ٍجَز زاضز؟

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط امتیبظ

26

آیب سبلي اًتػبض هجْع ثِ زستگبُ آثسطزوي ٍ لیَاى یىجبض هصطف هیجبضس؟

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

27

آیب اتبق تطاپیست ثِ وبثیي ّبی الىتطٍتطاپی ٍ هىبًَتطاپی اضطاف زاضز ؟

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

28

آیب ططح اًطجبق ثب هَاظیي ضطؾی ٍ اذاللی زض هَسسِ ضؾبیت هی گطزز؟

حساوثط اهتیبظ  ( 15لضبٍت گطٍُ اضظیبة )
 حفع حطین اهي زض ظهبى اضائِ ذسهبت (ٍجَز پبضاٍاى ٍ یب پطزُ ضرین) 5 اهتیبظ اضائِ ذسهبت تَسط فطز ّوگي یب حضَض فطز ّوگي یب هحطم ثیوبض زض ظهبى اضائِ ذسهبت  5 اهتیبظ -حفع پَضص هٌبست ثبًَاى زض ظهبى اضائِ ذسهبت  5 اهتیبظ 

29

آیب اهىبًبت حول ٍ ًمل ثیوبض زض هَسسِ ٍجَز زاضز ؟(ثطاًىبضز ٍ صٌسلی

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

در صَرت بلی  :هعتبر بَدى پرٍاًِتبسیس  10 اهتیبز

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی  :هعتبر بَدى پرٍاًِ 10 اهتیبز

3

تًضیحبت

چطذساض)
30

آیب وبضوٌبى زاضای اتیىتْبی هٌبست جْت ضٌبسبیی هی ثبضٌس؟

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیاظ

31

آیب زض لجبل ذسهبت اًجبم ضسُ ٍ اذص ٍجِ  ،صَضتحسبة ثِ ثیوبض تحَیل هی
گطزز؟ (هوَْض ثِ هْط ٍ تبضید)

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی  :هىبًیعُ  5 اهتیبظ  -غیطهىبًیعُ  صفط اهتیبظ 

32

آیب جعٍات ٍ پَستطّبی آهَظضی ثطای ضاٌّوبیی ٍ آگبّی ثیوبضاى زض هَسسِ
ٍجَز زاضز؟ (ثْساضتی – زضهبًی)

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

33

آیب پَستط هٌطَض حمَق ثیوبض ًصت گطزیسُ است؟

ثلی  5 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
حذاکثر امتیبز محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذی مراجؼین 185

امتیبز مکتسبٍ

امتیبز

محًر ویريی اوسبوی
امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

ردیف

شبخص ارزیببی

34

آیب پطسٌل هطبثك ثب آئیي ًبهِ ٍ ثرطٌبهِ ّبی اثالغی ٍ ذسهبت اضائِ ضسُ ،زض
هإسسِ حضَض زاضًس؟

ثلی  40 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
حسالل یه ًفط وبضضٌبس فیعیَتطاپی زض ّط ًَثت وبضی ،هتصسی اطالؾبت ٍ پصیطش ٍ صٌسٍق ٍ ثبیگبًی
ٍ هساضن پعضىی تطجیحبَ زاضای هسضن هطتجط  ،هؿطفی یه ًفط ثِ ؾٌَاى زستیبض ثب ضؾبیت ططح اًطجبق

35

آیب فؿبلیت پطسٌل ثب ضضتِ تحصیلی آًبى هطبثمت زاضز ؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

آیپطًٍسُ پطسٌلی ثطای وبضوٌبى تطىیل ضسُ است ؟
ا

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

مکتسبٍ

تًضیحبت

در صَرت بلی :

 هسضن تحصیلی ٍ پطٍاًِ هؿتجط پطسٌل  2 اهتیبظ سَاثك ذسهتی پطسٌل  2 اهتیبظ -لطاضزاز ثیي پطسٌل ٍ هطوع  2 اهتیبظ 

36

37

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

آیب پطسٌل ثِ هؿبٍىت زضهبى هؿطفی ضسُ ٍ هجَظ فؿبلیت اذص ًوَزُ اًس ؟

حذاکثر امتیبز محًر ویريی اوسبوی

امتیبز مکتسبٍ

 61امتیبز

محًر تجُیسات پسشکی
ردیف

38

شبخص ارزیببی

آیب تجْیظات ٍ لَاظم هصطفی هطبثك ثب ذسهبت اضائِ ضسُ زض هإسسِ ٍجَز
زاضز؟

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

حساوثط  40اهتیبظ ( لضبٍت گطٍُ اضظیبة )
( حسالل تجْیعات ثرص الىتطٍتطاپی  :گطهبی سطحی ( ، ) IR ٍ H.Pاٍلتطاسًَس ( ، )USتٌس
( ٍ IDC ، FES + FARADIC ، ) TENSگبلَلٌیه  ،هبسبغٍض IF ،
حسالل تجْیعات ثرص هىبًَتطاپی  :فطم  ،ترت سِ ضىي  ،زٍچطذِ ثبثت  ،صٌسلی وَازضیسپس  ،فٌط ،
اسلیٌگ ٍ ،ظًِ ٍ سبیط هلعٍهبت  ،چطخ ضبًِ  ،هت  ،تَح  ،پلِ پبی ترت  ،هچ ٍضظ ٍ وطص گطزى )

4

تًضیحبت

39

40

41

حساوثط  30اهتیبظ( لضبٍت گطٍُ اضظیبة )

گَاّیْبی تأییس وبلیجطاسیَى زستگبّْب زض هَسسِ ٍجَز زاضز ؟

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ
ترت ثب اضتفبؼ ٍ ؾطض هٌبست ٍ فَم  10سبًتیوتطی ضرین فططزُ ( زض صَضت فلعی ثَزى ترت پبیِ ّب
زاضای وفی ؾبیك پالستیىی ثبضس ).

آیب ترت ّبی هَجَز زاضای ضطایط هٌبست هی ثبضس ؟

حساوثط  20اهتیبظ( لضبٍت گطٍُ اضظیبة )

آیب زستگبّْبی هَجَز سبلن ٍ آهبزُ اضائِ ذسهبت هی ثبضٌس؟

حذاکثر امتیبز محًر تجُیسات پسشکی  100امتیبز

امتیبز مکتسبٍ

محًر تجُیسات غیر پسشکی (تأسیسبتی  ،حفبظتی  ،ایمىی)
ردیف

امتیبز

شبخص ارزیببی

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

42

آیب هَسسِ سیستن ثطق اضططاضی زاضز؟

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

43

آیب سیستن اطفبی حطیك هٌبست ٍ زاضای ضبضغ هؿتجط ٍجَز زاضز ؟
( ثِ اظای ّط  50هتطهطثؽ یه وپسَل  4ویلَگطهی )

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

44

آیب سیستن ّبی ثطٍزتی  /حطاضتی هَسسِ هٌبست است ؟
( زضجِ حطاضت  25-20تبهیي گطزز ) .

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

45

آیب پطیعّبی ثطق زض هحل هٌبست ٍ ثب حفبظ هٌبست لطاض زاضًس؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

46

آیب زستگبّْب زاضای اتصبل ثِ اضت هی ثبضٌس؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

47

آیب تطالی زستگبّْب اظ استحىبم هٌبست ٍ لبثلیت جبثجبیی ثطذَضزاض است؟ (
تطالی چطخ زاض )

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

امتیبز مکتسبٍ

تًضیحبت

حذاکثر امتیبز محًر تجُیسات غیرپسشکی (تأسیسبتی حفبظتی  ،ایمىی) 45 :امتیبز
محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی ابالؽ شذٌ

ردیف

شبخص ارزیببی

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

48

آیب سبؾبت فؿبلیت هَسسِ هٌطجك ثب پطٍاًِ تأسیس هی ثبضس؟

ثلی  10 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ

49

آیب فؿبلیت هَسسِ اظ لحبظ ثرطْبی فؿبل هٌطجك ثب پطٍاًِ تأسیس هی ثبضس؟

ثلی  5 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ

50

آیب هسئَلیي فٌی ثطاسبس پطٍاًِ صبزضُ زض هَسسِ حضَض زاضًس ؟

 حضَض هستوط ٍ زائن  20 اهتیبظ -حضَض ًبهٌػن صفط اهتیبظ 

51

آیب هسئَلیي فٌی ثِ ضطح ٍغبیف ذَز آگبّی زاضًس ٍ ؾول هی ًوبیٌس؟

حساوثط  20اهتیبظ( لضبٍت گطٍُ اضظیبة)

ثلی  20 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
در صَرت بلی :

5

تًضیحبت

52

تبثلَ هَسسِ هطبثك ثب آئیي ًبهِ تبثلَ ٍ سطًسرِ ٍ هْط هَسسبت پعضىی ٍ
پیطاپعضىی سبظهبى ًػبم پعضىی هی ثبضس ؟

حساوثط  10اهتیبظ
 ضؾبیت اًساظُ ٍ تؿساز تبثلَ  4 اهتیبظ ضؾبیت ؾٌبٍیي هٌسضج زض تبثلَ  4 اهتیبظ -ؾسم ٍجَز تجلیغبت غیط هجبظ ثط ضٍی تبثلَ  2 اهتیبظ

53

سطًسرِ هَسسِ هطبثك ثب آئیي ًبهِ تبثلَ ٍ سطًسرِ ٍ هْط هَسسبت پعضىی
ٍ پیطاپعضىی سبظهبى ًػبم پعضىی هی ثبضس ؟

حساوثط  10امتیبظ
 ضؾبیت هفبز هٌسضج زض سطًسرِ  5 اهتیبظ -ؾسم ٍجَز تجلیغبت غیط هجبظ ثط ضٍی سطًسرِ  5 اهتیبظ

54

هْط هَسسِ هطبثك ثب آئیي ًبهِ تبثلَ ٍ سطًسرِ ٍ هْط هَسسبت پعضىی ٍ
پیطاپعضىی سبظهبى ًػبم پعضىی هی ثبضس ؟

ثلی  10 اهتیبظ -ذیط صفط اهتیبظ
( ضؾبیت هفبز هٌسضج زض هْط )

55

آیب ثرطٌبهِ ّب ٍ زستَضالؿول ّبی اثالـ ضسُ ثِ طَض هٌػن ًگْساضی هی
ضَز؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط صفط اهتیبظ





حذاکثر امتیبز محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی ابالؽ شذٌ  110 :امتیبز

امتیبز مکتسبٍ

محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبوی
ردیف

شبخص ارزیببی

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

تًضیحبت

حساوثط  20اهتیبظ ( لضبٍت گطٍُ اضظیبة )
شوط هَاضز شیل العاهی است ٍ زض صَضت ؾسم ثجت ّط وسام اظ ایي هَاضز ّیچ اهتیبظی تؿلك ًنی گیطز:

56

ًحَُ تىویل پطًٍسُ ثیوبضاى وبهل است؟

57

آیب ظهبى ًگْساضی اسٌبز ٍ هساضن پعضىی زض ایي هطوع ثب همطضات ٍ لَاًیي
ضسوی هطثَطِ اًطجبق زاضز ؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

58

آیب ضایبًِ ثب اهىبى زستطسی ثِ ایٌتطًت ٍ چبپگط زض هَسسِ ٍجَز زاضز ؟

ثلی 5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

هطرصبت فطزی ،تطریص پعضهً ،بم پعضه ،ؾلت هطاجؿِ ،تبضید اٍلیي هطاجؿِ ،تبضید هطاجؿبت ثؿسی ،السهبت
زضهبًیًَ ،ؼ پَضص ثیوِ ایّ ،عیٌِ

حذاکثر امتیبز محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبوی  30 :امتیبز

امتیبز مکتسبٍ
محًر بُذاشت
ردیف

شبخص ارزیببی

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

59

آیب سمف هَسسِ سبلن ٍ ضًگ آهیعی ضسُ هی ثبضس ؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

60

آیب زیَاضّبی هَسسِ اظ جٌس همبٍم ٍ لبثل ضستطَ ،صبف ٍ ثسٍى زضظ ٍ
ضىبف هی ثبضس؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

61

آیب زیَا ضّبی فضبّبی هَسسِ زاضای لطًیع هٌبست ثب حسالل اضتفبؼ  10سبًتی
هتط هی ثبضس؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

6

تًضیحبت

62

آیبوف هَسسِ اظ جٌس همبٍم ٍ لبثل ضستطَ ،ثسٍى زضظ ٍ ضىبف ٍ غیط
صیملی هی ثبضس؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

63

آیزیَاضُ وبثیي ّب لبثل ضستطَ ٍ زاضای سطح صبف ٍ
زض صَضت وبثیي ثٌسی ا
ثسٍى زضظ ٍ ضىبف هی ثبضس؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

64

آیب پٌجطُ ّبی هططف ثِ هؿبثط پط سط ٍ صسا زٍ جساضُ هی ثبضس؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

65

آیب زض ٍ پٌجطُ ّبی هإسسِ ،سبلن ،لبثل ضستطَ ٍ ضًگ آهیعی ضسُ هی ثبضس؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

66

آیب پٌجطُ ّبی ثبظضَ هططف ثِ ذبضج زاضای تَضّبی فلعی سبلن ٍ ضس ظًگ ٍ
لبثل ضستطَ هی ثبضس؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

67

آیب پطسٌل هَسسِ زاضای وبضت ثْساضتی هی ثبضٌس ؟

ثلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

68

آیب پطسٌل زضهبًی هَسسِ زاضای وبضت ٍاوسیٌبسیَى ّپبتیت  Bهی ثبضٌس ؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

69

آیب ضٍضَیی زض فضبّبی زضهبًی هإسسِ ٍجَز زاضز ؟

70

آیب ولیِ ترتْب اظ جٌس همبٍم زض ثطاثط ظًگ ظزى ،سبلن ٍ لبثل ضستطَ هی
ثبضٌس؟

71

آیب هلحفِ  ،ضٍاًساظ ٍ حَلِ زاضای ضطایط هٌبست هی ثبضٌس؟

 هلحفِ ٍ ضٍاًساظ یىجبض هصطف  3 اهتیبظ -حَلِ تویع ٍ ضرصی  3 اهتیبظ 

72

ٍضؿیت تَْیِ هإسسِ هطلَة است؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

73

ٍضؿیت ًَض مؤسسِ هطلَة است ؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

74

آیب ٍضؿیت سیستوْبی ضٍضٌبیی هَسسِ هٌبست است؟ (ؾسم استفبزُ اظ
الهپْبی آٍیع)

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

75

آیب پَضص وبضوٌبى هٌبست هی ثبضس؟ ( لجبس ،وفص ،هبسه )

76

آیب سطل ّبی ظثبلِ زضة زاض ثب ویسِ ظثبلِ ثِ تؿساز وبفی زض هَسسِ ٍجَز
زاضز؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ
در صَرت بلی :

 اططاف وبضی وبضی ضسُ زض اثؿبز 1/5*1هتط  3 اهتیبظ ضیط آة گطم ٍ سطز 2 اهتیبظ هبیؽ صبثَى  2 اهتیبظ حَلِ وبغصی 2 اهتیبظ ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ
ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ
در صَرت بلی :

تطجیحبً ضًگْبی ضٍضي (هتٌبست ثب ًَؼ وبض)  3 اهتیبظ
تویعی ٍ ثْساضت  5 اهتیبظ
هبسه هٌبست ثب ًَؼ وبض  2 اهتیبظ 
ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

7

77

آیب زستَضالؿول هوٌَؾیت استؿوبل زذبًیبت زض اهبوي ؾوَهی ًصت گطزیسُ ٍ
ضؾبیت هی گطزز؟

ثلی  5 اهتیبظ  -ذیط  صفط اهتیبظ

78

آیب ٍضؿیت تجْیعات اظ ًػط ثْساضتی هٌبست است؟

حساوثط  15اهتیبظ ( لضبٍت گطٍُ اضظیبة)

79

آیب ثْساضت ٍ ًػبفت ؾوَهی زض هَسسِ ضؾبیت هی گطزز؟ (ًوبی غبّطی ولیِ
فضبّب)

حسانثط  20اهتیبظ ( لضبٍت گطٍُ اضظیبة)
حذاکثر امتیبز محًر بُذاشت :

امتیبز مکتسبٍ

 150امتیبز

فرم جمغ بىذی امتیبزات محًرَبی ػملکردی مًسسٍ فیسیًتراپی
ردیف

حذاکثر امتیبز

وبم محًر ارزیببی ػملکرد

1

محًر فضبی فیسیکی

157

2

محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذی مراجؼیه

185

3

محًر ویريی اوسبوی

61

4

محًر تجُیسات پسشکی

100

5

محًر تجُیسات غیر پسشکی

45

6

محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی ابالؽ شذٌ

110

7

محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبنی

30

8

محًر بُذاشت

150

امتیبز مکستبٍ

838
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وبم ي وبم خبوًادگی ي امضبء کبرشىبس ببزدیذ کىىذٌ :

وبم ي وبم خبوًادگی ي امضبء کبرشىبس ببزدیذ کىىذٌ :
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8

