کذ چک لیست MB-31-7 :
بسمه تعالی

معاونت ردمان

تبریخ تذٍیي94/6/1 :

داوشگبٌ ػلًم پسشکی ي خذمبت بُذاشتی درمبوی اصفُبن

تبریخ ثبسًگزی اٍل95/7/15 :

مؼبيوت درمبن /ياحذ وظبرت بر مراکس درمبن سرپبئی

تبریخ ثبسًگزی دٍم 96/7/15 :

چک لیست ارزیببی مراکس ارائٍ خذمبت ي مراقبتُبی ببلیىی در مىسل

تبریخ ثبسدیذ  .................. :سهبى ثبسدیذ  :صجح  عصز

ًبم هَسسِ  .................................. :تبضید اعتجبر پزٍاًِ ثْزُ ثزداری ً ...................................:بم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل فٌی صجح ................................................... :

تبریخ اعتجبر پزٍاًِ هسئَل فٌی صجح ً .............................. :بم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل فٌی عصز  ................................................... :تبریخ اعتجبر پزٍاًِ هسئَل فٌی عصز ً ........................... :بم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل فٌی شت :
 ...................................................تبریخ اعتجبر پزٍاًِ هسئَل فٌی شت .............................. :
هٌطقِ شْزداری  ............................ :آدرس ................................................................................................................................................................................................................................ :تلفي ................................................ :
هبلکیت سبختوبى  :شخصی  استیجبری 
سهبى فعبلیت:

صجح 

عصز

تعذاد تبثلَ ................. :

صجح ٍ عصز

عٌبٍیي تبثلَ........................................................................................................ :

رٍسّبی فعبلیت ................................................................. :

( تَضیحبت  :اهتیبس ُ ر یک اسهَارد عالهت سدُ شذُ ثب ّن جوع ٍ در ستَى اهتیبس هکتسجِ قیذ هی شَد ).
محًر فضبی فیسیکی
ردیف

شبخص ارزیببی

زض صٛضت اذتالف سغح زستطسی ثٔ ٝطوع  ،استفبز ٜاظ آسب٘سٛض  ،ثبالثط  ،پّٙٔ ٝبست ٚ
یب سغح ضیت زاض أىبٖ پصیط است ؟
1

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبزدَی

مکتسبٍ

تًضیحبت

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ
در صَرت ثلی :

 ٚجٛز آسب٘سٛض ثب فطض ٚضٚزی حسالُ  95سب٘تیٕتط 5 أتیبظ ٚجٛز پّ ٝثب ع َٛحسالُ  110سب٘تیٕتط ثب ٘طز ٜوٕىی سٕت زیٛاض  ٚحفبػ  ،فطض  30سب٘تیٕتط ٚاضتفبؿ حساوثط  17/5سب٘تیٕتط 5 أتیبظ
 سغح ضیت زاض ثب ضیت وٕتط اظ  15زضج 8( ٝزضصس) ٘سجت ث ٝسغح افك ِ ،غع٘س٘ ٜجٛزٖ  ،زاضا ثٛزٖحفبػ  ٚیب زستٍیطٙٔ ٜبست  5 أتیبظ
تَضیحبت  -:در صَرت قزارداشتي در طجقِ ّوکف  20اهتیبس هی گیزد .

2
3
4
5

آیب فطض زضة ٚضٚزی ٔطوع استب٘ساضز است؟( جٟت ٚضٚز  ٚذطٚج ثیٕبض ثب صٙسِی
چطذساض )

 120-100سب٘تیٕتط 5 أتیبظ  -ظیط  100سب٘تیٕتط  صفط أتیبظ

آیب اتبق ٔسئ َٛفٙی  ٚفمس لطاضزاز ٚجٛز زاضز ؟

ثّی  3 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ
در صَرت ثلی ٔ :ستمُ  2 أتیبظ -

آیب ضذتىٗ  ٚاتبق استطاحت ٚجٛز زاضز ؟

ثّی  3 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ
در صَرت ثلی ٔ :ستمُ  2 أتیبظ -

آیب ٔحُ ٔٙبسجی ثطای ٍٟ٘ساضی ّٔعٔٚبت  ٚتجٟیعات ٔٛضز ٘یبظ ٚجٛز زاضز ؟

ثّی  5 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ ( ٍجَد اتبق هجشا الشاهی ًیست ) .

1

ٔطتطن  1 أتیبظ
ٔطتطن  1 أتیبظ




6

آیب ٔحُ ٔٙبسجی ثطای ثبیٍب٘ی ٚجٛز زاضز ؟

ثّی  3 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ ( ٍجَد اتبق هجشا الشاهی ًیست ) .

7

آیب ٔحُ ٔٙبسجی جٟت اعالفبت  ٚپصیطش ٚجٛز زاضز ؟

ثّی  3 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ

8

آیب ٔطوع زاضای سبِٗ ا٘تؾبض ٔی ثبضس ؟

ثّی  3 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ

9

آیب آثساضذب٘ٚ ٝجٛز زاضز ؟

ثّی  3 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ
ذیط صفط أتیبظ
ثّی  2 أتیبظ

آیب اتبق ٚ CSRجٛز زاضز ؟

در صَرت ثلی :

 ٔتطاغ ٔٙبست (حسالُ ٔ 6تطٔطثـ)  2 أتیبظ لبثُ ضستط ٛثٛزٖ ( سٔ ًٙمب ٚ ْٚیب وبضی وبضی تب ظیط سمف )  2 أتیبظ ٚجٛز ٔیع پىی 2  ًٙأتیبظ ٚ -جٛز سیٙه ضستط 2  ٛأتیبظ

10

تَضیحبت ( :در صَرت داشتي قزارداد ثب ثیوبرستبى  ،درهبًگبُ ٍ ...اهتیبس کبهل هی گیزد).

ثّی  5 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ
در صَرت ثلی :

11

سطٚیس ثٟساضتی لبثُ زستطس جٟت ثیٕبضاٖ ٚجٛز زاضز؟

12

آیب ٔحُ تی ضٛیی ٚجٛز زاضز؟

 ٚجٛز سطٚیس فطٍ٘ی  2 أتیبظ  -زاضای فضبی وبفی جٟت استفبز ٜثب ٚیّچط  2 أتیبظ تٟٛیٙٔ ٝبست  2 أتیبظ سیف 2  ٖٛأتیبظ وبضیىبضی زیٚاضٞب تب ظیط سمف  2أتیبظ  -وبس ٝتٛاِت سبِٓ  ٚثس ٖٚتطن ذٛضزٌی  2 أتیبظ ٚجٛز ضیط آة ٌطْ  ٚسطز زض تٛاِت  2 أتیبظ ٔبیـ صبث 2  ٖٛأتیبظ سغُ ظثبِ ٝزضة زاض پساِی زاضای ویس ٝظثبِ 2  ٝأتیبظ ح ِٝٛوبغصی 2 أتیبظ -ضٚضٛیی ٔجٟع ث ٝآة ٌطْ  ٚسطز  2 أتیبظ

ثّی  2 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ
در صَرت ثلی :

 حٛضچ ٝتی ٔٙبست  2 أتیبظ وبضیىبضی زیٛاضٞب تب ظیط سمف  2 أتیبظ تٟٛیٙٔ ٝبست  2أتیبظأتیبظ 

 ٔحُ آٚیرتٗ تی 2 أتیبظ ٚجٛز ضیط آة ٌطْ  ٚسطز  2 أتیبظٚ -جٛز وف ضٛی ثب ضیت ٔٙبست 2 

تَضیحبت  (:در صَرت داشتي تی شَی پزتبثل  8اهتیبس هی گیزد ).

آیب ٔحُ ٔٙبسجی جٟت ٍٟ٘ساضی ٔٛلت ظثبِٚ ٝجٛز زاضز ؟
13

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ
تَضیحبت  ( :سفتی ثبکس ٍ سطل سثبلِ درة دار ثب کیسِ سثبلِ سردرًگ جْت اًتقبل سثبلِ ّب اس هٌشل ثِ
هزکش  -سطل سثبلِ درة دار ثب کیسِ سثبلِ سردرًگ ٍ یب ثیي جْت ًگْذاری سثبلِ در هزکش (

14

آیب اضتفبؿ سمف ٔطوع ٔٙبست است؟ (حسالُ  270سب٘تیٕتط)

15

تفىیه فضبٞبی ٔطوع ث ٝچ ٝصٛضت است؟

16

ٔسبحت وُ ٔطوع ٔٙبست ٔی ثبضس؟

ثّی  5 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ
 جسا سبظی ثب زیٛاض ( اتبق ٔستمُ)  5 أتیبظ جسا سبظی ثب پبضتیطٗ  3 أتیبظثّی 10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ
تٍضیحبت  :حذاقل فضبی هفیذ ٍ السم  40هتز هزثع هی ثبشذ .

2

17

ثّی 10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

فضبی فیعیىی ثب ٚضقیت ٘ ٚمط ٝاضائ ٝضس ٜزض ظٔبٖ اذص پطٚا٘ ٚ ٝضطٚؿ فقبِیت تغبثك
زاضز ؟

در صَرت ٍجَد هغبیزت  ،ایجبد تغییزات ثبیستی ثب تأییذ هعبًٍت درهبى صَرت گزفتِ ثبشذ

 (.در ایي

صَرت اهتیبس کبهل اخذ هی گزدد) .

امتیبز مکتسبٍ

حذاکثر امتیبز محًر فضبی فیسیکی  138 :امتیبز
محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذی مراجؼیه

ردیف

شبخص ارزیببی

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

18

آیب پطٚا٘ ٝتأسیس زض ٔقطض زیس ٔطاجقیٗ ٘صت ٌطزیس ٜاست؟

19

آیب پطٚا٘ٔ ٝسئِٛیٗ فٙی زض ٔقطض زیس ٔطاجقیٗ ٘صت ٌطزیس ٜاست؟

20

آیب فقبِیت ٔطوع ث ٝصٛضت ضجب٘ ٝضٚظی است ؟

ثّی 20 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

21

آیب ثط٘بٔ ٝپطس ُٙزض ٔطوع ٚجٛز زاضز ؟

ثّی 10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

22

آیب ِیست سبظٔبٟ٘بی ثیٕ ٝعطف لطاضزاز زض ٔحُ پصیطش ٘صت ضس ٜاست؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

23

آیب تقطفٞ ٝب زض اتبق فمس لطاضزاز زض ٔقطض زیس ٔطاجقیٗ لطاض زاضز ؟

ثّی 10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

24

آیب تقطفٞ ٝبی ٔصٛة اثالغی ضفبیت ٔی ٌطزز ؟

ثّی 20 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

25

آیب تّفٗ ٔطوع ث 118 ٝافالْ ٌطزیس ٜاست ؟

ثّی 5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

26

آیب جٟت ٔطوع ز ٚذظ تّفٗ ٔستمُ زض ٘ؾط ٌطفت ٝضس ٜاست ؟

ثّی 5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

27

آیب ذسٔبت اضائ ٝضسٙٔ ٜغجك ثب لطاضزازٞبی تٙؾیٕی  ٚآئیٗ ٘بٔٔ ٝی ثبضس ؟

ثّی 10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

28

آیب ِیست حیغ ٝفّٕیبت ٔطالجتی ث ٝتبئیس عطفیٗ لطاضزاز ( ٌیط٘س ٜذسٔت ٔ ٚسئِٛیٗ
ٔطوع ) ضسیس ٜاست ؟

ثّی 10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

29

آیب ٘طخ اضائ ٝذسٔبت زض ثطٌ ٝلطاضزاز تٙؾیٕی اضائ ٝضس ٜث ٝذسٔت ٌیط٘سٌبٖ شوط ٔی
ضٛز ؟

ثّی 10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

آیب عطح ا٘غجبق ٍٙٞبْ افعاْ پطسُ٘ ثٙٔ ٝعَ ثیٕبضاٖ ضفبیت ٔی ٌطزز ؟

حساوثط أتیبظ  ( 10لضبٚت ٌط ٜٚاضظیبة )

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ
در صَرت ثلی  :هعتجز ثَدى پزٍاًِ 10 امتیبس

 اضائ ٝذسٔبت تٛسظ فطز  ٍٕٗٞیب حضٛض فطز  ٍٕٗٞیب ٔحطْ ثیٕبض زض ظٔبٖ اضائ ٝذسٔبت  5 أتیبظ -حفؼ پٛضص ٔٙبست ثب٘ٛاٖ زض ظٔبٖ اضائ ٝذسٔبت  5 أتیبظ 

30

31

در صَرت ثلی  :هعتجز ثَدى پزٍاًِتبسیس  10 اهتیبس

آیب ِٛاظْ  ٚتجٟیعات ٔٛضز ٘یاظ زض ٔطوع ٚجٛز زاضز ؟

ثّی 10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ
تَضیحبت  ( :ست هعبیٌِ  ،کیف احیبء )

32

آیب صٙسِیٟبی وبفی ،سبِٓ  ٚلبثُ ضستط ٛزض سبِٗ ا٘تؾبض ٚجٛز زاضز؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

33

آیب سبِٗ ا٘تؾبض ٔجٟع ث ٝزستٍب ٜآثسطزوٗ ِ ٚیٛاٖ یىجبض ٔصطف ٔیجبضس؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

3

تًضیحبت

34

آیب وبضوٙبٖ زاضای اتیىتٟبی ٔٙبست جٟت ضٙبسبیی ٔی ثبضٙس؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

35

آیب زض لجبَ ذسٔبت ا٘جبْ ضس ٚ ٜاذص ٚج ، ٝصٛضتحسبة ث ٝثیٕبض تحٛیُ ٔی ٌطزز؟
(ٕٟٔٛض ثٟٔ ٝط  ٚتبضید)

ثّی  5 اْتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ
در صَرت ثلی ٔ :ىب٘یع 5  ٜأتیبظ  -غیطٔىب٘یع  ٜصفط أتیبظ 

36

آیب جعٚات  ٚپٛستطٞبی آٔٛظضی ثطای آٌبٞی ث ٝثیٕبضاٖ زض ٔٙعَ اضائٔ ٝی ٌطزز ؟
(ثٟساضتی – زضٔب٘ی)

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

37

آیب پٛستط ٔٗضٛض حمٛق ثیٕبض ٘صت ٌطزیس ٜاست؟

ثّی  5 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ
حذاکثر امتیبز محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذی مراجؼیه 205

امتیبز مکتسبٍ

امتیبز

محًر ویريی اوسبوی
ردیف

شبخص ارزیببی

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

آیب پطسٔ ُٙطوع ٔغبثك ثب آئیٗ ٘بٔ ٚ ٝلطاضزازٞبی تٙؾیٕی ثب ٔطوع ٕٞىبضی ٔی ٕ٘بیٙس ؟

تًضیحبت

حساوثط  20أتیبظ
 حسالُ یه ٘فط پعضه فٕٔٛی زض ٞط ٘ٛثت وبضی ث ٝفٛٙاٖ ٔسئ َٛفٙی  8 أتیبظ حسالُ یه ٘فط ثٟیبض یب وبضزاٖ پطستبضی  ٚیب ٔمبعـ ثبالتط  5 أتیبظ حسالُ یه ٖفط پیطاپعضه ثط اسبس ضضتٞ ٝبی اضائ ٝضسٔ ( ٜبٔبیی  ،فیعیٛتطاپی  ،ضٛٙایی سٙجی ،ثیٙبیی سٙجی  5  ) ... ٚأتیبظ
ٔ -تصسی اعالفبت  ٚپصیطش  ٚثبیٍب٘ی (ٔقطفی ٔتصسی جساٌب٘ ٝاِعأی ٘یست )  2 أتیبظ 

38

ثُی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

آیب پط٘ٚس ٜپطسّٙی ثطای وبضوٙبٖ تطىیُ ضس ٜاست ؟

در صَرت ثلی :

 ٔسضن تحصیّی پطس ٚ ُٙپطٚا٘ٔ ٝقتجط پطس 2  ُٙأتیبظ سٛاثك ذسٔتی پطس 2  ُٙأتیبظ
 2 أتیبظ
 -لطاضزاز ثیٗ پطسٔ ٚ ُٙطوع

39

40

آیب فقبِیت پطس ُٙثب ضضت ٝتحصیّی آ٘بٖ ٔغبثمت زاضز ؟

ِی  5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ
ة

41

آیب پطس ُٙثٔ ٝقب٘ٚت زضٔبٖ ٔقطفی ضسٔ ٚ ٜجٛظ فقبِیت اذص ٕ٘ٛز ٜا٘س ؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ
حذاکثر امتیبز محًر ویريی اوسبوی

امتیبز مکتسبٍ

 41امتیبز

محًر تجُیسات پسشکی
ردیف
42
43

شبخص ارزیببی

آیب أىب٘بت  ٚتجٟیعات الظْ ( ضطٚضی ) زض ظٔبٖ افعاْ ثٙٔ ٝعَ ثیٕبض ٚجٛز زاضز ؟

از
امتی

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

ثّی  20 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ
( ست هعبیٌِ  ،کیف احیبء )

آیب ٔطوع ثطای استفبز ٜاظ تجٟیعات ثب ٔٛسس ٝیب ثیٕبضستب٘ی لطاضزاز زاضز ؟
( زض صٛضت ٘ساضتٗ تجٟیعات )

ثّی  20 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ
تَضیحبت  ( :در صَرت داشتي تجْیشات اهتیبس کبهل هی گیزد ) .

4

تًضیحبت

44

حساوثط  20أتیبظ( لضبٚت ٌط ٜٚاضظیبة )

آیب زستٍبٟٞبی ٔٛجٛز سبِٓ  ٚآٔبز ٜاضائ ٝذسٔبت ٔی ثبضٙس؟

حذاکثر امتیبز محًر تجُیسات پسشکی  60امتیبز

امتیبز مکتسبٍ

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

امتیبز

شبخص ارزیببی

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

45

آیب سیستٓ اعفبی حطیك ٔٙبست  ٚزاضای ضبضغ ٔقتجط ٚجٛز زاضز ؟
( ث ٝاظای ٞط ٔ 50تطٔطثـ یه وپس 4 َٛویٌّٛطٔی )

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

46

آیب سیستٓ ٞبی ثطٚزتی  /حطاضتی ٔطوع ٔٙبست است ؟
( زضج ٝحطاضت  25-20تبٔیٗ ٌطزز ) .

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

امتیبز مکتسبٍ

تًضیحبت

حذاکثر امتیبز محًر تجُیسات غیرپسشکی (تأسیسبتی حفبظتی  ،ایمىی) 20 :امتیبز
محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی ابالؽ شذٌ

ردیف

شبخص ارزیببی

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

47

آیب سبفبت فقبِیت ٔطوع ٔٙغجك ثب پطٚا٘ ٝتبسیس ٔی ثبضس ؟

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

48

آیب ٔطوع ثب ثیٕبضستبٖ یب زضٔبٍ٘ب ٜجٟت استطیّیعاسی ٖٛلطاضزاز زاضز ؟ ( زض صٛضت فسْ
ٚجٛز اتبق ) CSR

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

49

ٔطن ثب ثیٕبضستبٖ یب ٔطوع آٔجٛال٘س ذصٛصی جٟت افعاْ ثیٕبضاٖ زض ٔٛالـ ضطٚضی
آیب ظ
لطاضزاز زاضز ؟

50

آیب ٔسئِٛیٗ فٙی ثطاسبس پطٚا٘ ٝصبزض ٜزض ٔٛسس ٝحضٛض زاض٘س ؟

51

آیب ٔسئِٛیٗ فٙی ث ٝضطح ٚؽبیف ذٛز آٌبٞی زاضز  ٚفُٕ ٔی ٕ٘بیس ؟

حذاکثز  20اهتیبس ( قضبٍت گزٍُ ارسیبة )

52

آیب پطسٔ ُٙطوع ثٔ ٝقب٘ٚت زضٔبٖ زا٘طٍبٔ ٜقطفی ضس ٜا٘س ؟

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

53

تاثّٔ ٛطوع ٔغبثك ثب آئیٗ ٘بٔ ٝتبثّ ٚ ٛسط٘سرٟٔ ٚ ٝط ٔٛسسبت پعضىی  ٚپیطاپعضىی
سبظٔبٖ ٘ؾبْ پعضىی ٔی ثبضس ؟

حساوثط  10أتیبظ
 ضفبیت ا٘ساظ ٚ ٜتقساز تبثّ 4  ٛأتیبظ ضفبیت فٙبٚیٗ ٔٙسضج زض تبثّ 4  ٛأتیبظ -فسْ ٚجٛز تجّیغبت غیط ٔجبظ ثط ضٚی تبثّ 2  ٛأتیبظ

54

سط٘سرٔ ٝطوع ٔغبثك ثب آئیٗ ٘بٔ ٝتبثّ ٚ ٛسط٘سرٟٔ ٚ ٝط ٔٛسسبت پعضىی  ٚپیطاپعضىی
سبظٔبٖ ٘ؾبْ پعضىی ٔی ثبضس ؟

حساوثط  10أتیبظ
 -ضفبیت ٔفبز ٔٙسضج زض سط٘سر 5  ٝأتیبظ

تًضیحبت

تَضیحبت  ( :در صَرت داشتي اتبق  CSRاهتیبس کبهل هی گیزد ) .

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ
ثّی  20 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ
در صَرت ثلی :

زائ  20 أتیبظ
 حضٛض ٔستٕط ْ ٚ -حضٛض ٘بٔٙؾٓ صفط أتیبظ 

5



 فسْ ٚجٛز تجّیغبت غیط ٔجبظ ثط ضٚی سط٘سر 5  ٝاْتیبظ55

ٟٔط ٔطوع ٔغبثك ثب آئیٗ ٘بٔ ٝتبثّ ٚ ٛسط٘سرٟٔ ٚ ٝط ٔٛسسبت پعضىی  ٚپیطاپعضىی
سبظٔبٖ ٘ؾبْ پعضىی ٔی ثبضس ؟

ثّی  10 أتیبظ -ذیط صفط أتیبظ
( ضفبیت ٔفبز ٔٙسضج زض ٟٔط )

56

آیب ثرطٙبٔٞ ٝب  ٚزستٛضاِقُٕ ٞبی اثالك ضس ٜث ٝعٛض ٔٙؾٓ ٍٟ٘ساضی ٔی ضٛز؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ



حذاکثر امتیبز محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی ابالؽ شذٌ  135 :امتیبز

امتیبز مکتسبٍ

محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبوی
ردیف

شبخص ارزیببی

امتیبز
مکتسبٍ

٘ح ٜٛتهٔیُ پط٘ٚس ٜثیٕبضاٖ وبُٔ است ؟

حساوثط  20أتیبظ ( لضبٚت ٌط ٜٚاضظیبة )
پط٘ٚس ٜوبُٔ :
فطْ ثجت اعالفبت ثیٕبضاٖ  ،فطْ اضظیبثی اِٚی ٝتىٕیُ ضس ، ٜزستٛض ٘ ٚسر ٝپعضه ٘ ،بْ پعضه ٘ ،بْ
پیطاپعضه  ،فطْ لطاضزاز ثیٗ ٔطوع ٔ ٚسزج ٛتىٕیُ  ٚأضبء ضس ٜتٛسظ ٔطوع ٔ ٚسزج ، ٛيظاضش
پطستبضی  ،ثطٌٞ ٝبی ٔطثٛط ث ٝفالئٓ حیبتی  ،آظٔبیطبت  ... ٚزض صٛضت ِع ، ْٚلیس ٞعیٞ ٝٙبی زضیبفتی ،
لیس ٘ٛؿ پٛضص ثیٕ ٝای

57

58
59

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

تًضیحبت

آیب ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی اسٙبز ٔ ٚساضن پعضىی زض ایٗ ٔطوع ثب ٔمطضات  ٚلٛا٘یٗ ضسٕی
ٔطثٛع ٝا٘غجبق زاضز ؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

آیب ضایب٘ ٝثب أىبٖ زستطسی ث ٝایٙتط٘ت  ٚچبپٍط زض ٔطوع ٚجٛز زاضز ؟

ثّی 5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ
حذاکثر امتیبز محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبوی  30 :امتیبز

امتیبز مکتسبٍ
محًر بُذاشت
ردیف

شبخص ارزیببی

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

60

آیب سمف ٔطوع سبِٓ  ٚضً٘ آٔیعی ضسٔ ٜی ثبضس ؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

61

آیب زیٛاضٞبی ٔطوع اظ جٙس ٔمب ٚ ْٚلبثُ ضستط ،ٛصبف  ٚثس ٖٚزضظ  ٚضىبف ٔی ثبضس؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

62

آیب زیٛاضٞبی فضبٞبی ٔطوع زاضای لط٘یع ٔٙبست ثب حسالُ اضتفبؿ  10سب٘تی ٔتط ٔی
ثبضس؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

63

آیبوف ٔطوع اظ جٙس ٔمب ٚ ْٚلبثُ ضستط ،ٛثس ٖٚزضظ  ٚضىبف ٔی ثبضس؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

64

اضس؟
آیب پٙجطٞ ٜبی ٔططف ثٔ ٝقبثط پط سط  ٚصسا ز ٚجساضٔ ٜی ة

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

65

آیب زض  ٚپٙجطٞ ٜبی ٔطوع سبِٓ ،لبثُ ضستط ٚ ٛضً٘ آٔیعی ضسٔ ٜی ثبضس؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

66

آیب پٙجطٞ ٜبی ثبظضٔ ٛططف ث ٝذبضج زاضای تٛضٞبی فّعی سبِٓ  ٚضس ظً٘  ٚلبثُ
ضستطٔ ٛی ثبضس؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

6

تًضیحبت

67

آیب پطس ُٙزضٔب٘ی ٔطوع زاضای وبضت ٚاوسیٙبسیٞ ٖٛپبتیت ٔ Bی ثبضٙس ؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

68

ٚضقیت تٟٛیٔ ٝطوع ٔغّٛة است؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

69

ٚضقیت ٘ٛض ٔطوع ٔغّٛة است ؟

70

آیب ٚضقیت پٛضص وبضوٙبٖ زض ظٔبٖ ٔطاجق ٝثٙٔ ٝعَ ثیٕبض ٔٙبست ٔی ثبضس؟( ِجبس،
وفصٔ ،بسه )

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ
حساوثط  10أتیبظ

71

آیب ضٚاثظ استطیّیعاسی ٖٛزض ٔطوع ضفبیت ٔی ضٛز؟

تطجیحبً ضٍٟ٘بی ضٚضٗ (ٔتٙبست ثب ٘ٛؿ وبض ) 3 أتیبظ
تٕیعی  ٚثٟساضت  5 أتیبظ
ٔبسه ٔٙبست ثب ٘ٛؿ وبض  2 أتیبظ 

حساوثط  10أتیبظ ( لضبٚت ٌط ٜٚاضظیبة )

 ٚجٛز ضبٖ سبِٓ ست ٞب  2 أتیبظ ٚجٛز ست ٞبی سبِٓ  ٚثس ٖٚظً٘ ظزٌی  2 أتیبظ استفبز ٜاظ تست اسپٛض  2 أتیبظ زضج تبضید استطیُ ضٚی ست ٞب  2 أتیبظ -ضفبیت ٔست استضیُ ثٛزٖ ستٟب ٚ ٚسبیُ  2 أتیبظ 

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

آیب ٔسئ َٛضستطٛی تجٟیعات ،اظ ٚسبیُ ٔحبفؾتی ( زستىصٔ ،بسه ،فیٙه ٔحبفؼ )
استفبزٔ ٜی وٙس ؟
آیب پطس٘ ُٙىبت ایٕٙی  ٚثٟساضتی زض ضاثغ ٝثب ٘حٛٔ ٜٛاج ٟٝثب ذ ٚ ٖٛتطضحبت ثیٕبضاٖ
ضا ضفبیت ٔی وٙٙس؟
آیب ظثبِٞ ٝبی فبزی اظ ظثبِٞ ٝبی ذغط٘بن  ٚفف٘ٛی ث ٝعٛض صحیح زض ٔحُ جساسبظی ٔی
ضٛز؟
آیب سغُ ٞبی ظثبِ ٝزضة زاض ثب ویس ٝظثبِ ٝظضز ضً٘ ث ٝتقساز وبفی زض ٔطوع ٚجٛز زاضز؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

76

آیب ؽطٚف جٕـ آٚضی پسٕب٘سٞبی ٘ٛن تیع  ٚثط٘سٚ ) safty box ( ٜجٛز زاضز؟

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

77

آیب سغُ ٞب ٔٚربظٖ ظثبِ( ٝپسٕب٘سٞب) ث ٝعٛض ٔطتت ترّی ٚ ٝضستطٔ ٛی ض٘ٛس؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

78

آیب ٔطوع جٟت حُٕ ظثبِٞ ٝبی فف٘ٛی ثب ضٟطزاضی لطاضزاز زاضز ؟

ثّی  10 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

79

آیب زستٛضاِقُٕ ٕٔٛٙفیت استقٕبَ زذب٘یبت زض أبوٗ فٕٔٛی ٘صت ٌطزیس ٚ ٜضفبیت
ٔی ٌطزز؟

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  صفط أتیبظ

80

آیب ثٟساضت ٘ ٚؾبفت فٓٔٚی زض ٔٛسس ٝضفبیت ٔی ٌطزز؟ (ٕ٘بی ؽبٞطی وّی ٝفضبٞب)

حساوثط  20أتیبظ ( لضبٚت ٌط ٜٚاضظیبة)

72
73
74
75

حساوثط  10أتیبظ (لضبٚت ٌط ٜٚاضظیبة)
ثّی  5 أتیبظ  -ذیط صفط أتیبظ

حذاکثر امتیبز محًر بُذاشت :

امتیبز مکتسبٍ

7

 150امتیبز

فرم جمغ بىذی امتیبزات محًرَبی ػملکردی مرکس ارائٍ خذمبت ي مراقبتُبی ببلیىی در مىسل
ردیف

حذاکثر امتیبز

وبم محًر ارزیببی ػملکرد

1

محًر فضبی فیسیکی

138

2

محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذی مراجؼیه

205

3

محًر ویريی اوسبوی

41

4

محًر تجُیسات پسشکی

60

5

محًر تجُیسات غیر پسشکی

20

6

محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی ابالؽ شذٌ

7

محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبنی

20

8

محًر بُذاشت

150

امتیبز مکستبٍ

135

769

جمغ کل
تًضیحبت :
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وبم ي وبم خبوًادگی ي امضبء کبرشىبس ببزدیذ کىىذٌ :

وبم ي وبم خبوًادگی ي امضبء کبرشىبس ببزدیذ کىىذٌ :

وبم ي وبم خبوًادگی ي مُر ي امضبء مسئًل فىی مرکس :

8

