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تاریخ تذٍیي94/6/1 :

داًشگبُ ػلَم پسشکی ٍ خذهبت بْذاشتی درهبًی اصفْبى

تاریخ تازًگری اٍل95/7/15:

هؼبًٍت درهبىٍ /احذ ًظبرت بر هراکس درهبى سرپبئی

تاریخ تازًگری دٍم 96/7/15 :

معاونت ردمان

چک لیست ارزیببی دفترکبر کبردرهبًی

تاریخ تازدیذ  ....................... :زهاى تازدیذ  :صثح  عصر
عضَیت ..................................... :

علت تازدیذ  :رٍتیي  صذٍر  توذیذ  شوارُ هجَز ً ................................................ :ام ٍ ًام خاًَادگی  ...................................................... :شوارُ

کذهلی  ...................................................... :هقطع تحصیلی ................................................. :

...................................... ................................................................................................................................................................تلفي  ......................................:شوارُ ّوراُ .............................................. :
.
هٌطقِ شْرداری  ................ :آدرس :
هالکیت ساختواى  :شخصی  استیجاری 
زهاى فعالیت:

صثح 

عصر

تعذاد تاتلَ ................. :

صثح ٍ عصر

اًَاع خذهبت ارائِ شذُ ٍ -1 :احذ جسوی تسرگساالى 

عياٍیي تاتلَ .................................................... :

رٍزّای فعالیت ................................. :

ٍ -2احذ جسوی کَدکاى ٍ فلج هغسی ٍ -3  cpاحذ عقة هاًذگی رٌّی

ٍ -4احذ رٍاى

( تَضیحات  :اهتیاز ّر یک ازهَارد عالهت زدُ شذُ تا ّن جوع ٍ در ستَى اهتیاز هکتسثِ قیذ هی شَد ).
هحَر فیسیکی
ردیف

شبخص ارزیببی

در غَرت اختالف سطح دستزسی تِ دفتز وار  ،استفادُ اس آساًسَر  ،تاالتز
 ،پلِ هٌاسة ٍ یا سطح ضیة دار اهىاى پذیز است ؟

1

اهتیبز

ًحَُ ارزیببی ٍ اهتیبزدّی

هکتسبِ

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس
در صَرت تلی :

 ٍخَد آساًسَر تا ؾزؼ ٍرٍدی حذالل  95ساًتیوتز 5 اهتیاس ٍخَد پلِ تا طَل حذالل  110ساًتیوتز تا ًزدُ ووىی سوت دیَار ٍ حفاظ  ،ؾزؼ 30ساًتیوتز ٍ ارتفاؼ حذاوثز  17/5ساًتیوتز 5 اهتیاس
 سطح ضیة دار تا ضیة ووتز اس  15درخِ ( 8درغذ) ًسثت تِ سطح افك  ،لغشًذُ ًثَدى ،دارا تَدى حفاظ ٍ یا دستگیزُ هٌاسة  5 اهتیاس 
تَضیحات  -:در غَرت لزارداضتي در طةلِ ّوىف  20اهتیاس هی گیزد .

2

آیا ؾزؼ درب ٍرٍدی استاًذارد است؟ (خْت ٍرٍد ٍ خزٍج آساى تیوار تا
غٌذلی چزخذار )

تلی  2 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس
تاالی 120ساًتیوتز 3 اهتیاس 120-100 ،ساًتیوتز 1 اهتیاس  ،سیز  100ساًتیوتز 
غفز اهتیاس 

3

آیا فضایی تزای اطالؾات ٍ پذیزش ٍخَد دارد؟

تلی  2 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس
در صَرت تلی  :سیستن هىاًیشُ  3 اهتیاس  -غیزهىاًیشُ  غفز اهتیاس 

4

آیا فضای هٌاسثی تزای تایگاًی پزًٍذُ ّا ٍخَد دارد؟

تلی  2 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

1

تَضیحبت

هستكل  2اهتیاس -هطتزن 1 اهتیاس
در صَرت ٍجَد  :تایگاًی هىاًیشُ  1 اهتیاس  -تایگاًی غیزهىاًیشُ  غفز اهتیاس 
5

آیا دفتز وار دارای آتذارخاًِ هی تاضذ ؟

تلی  2 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی  :هستمل  2 اهتیاس

6

آیا دفتز وار دارای سالي اًتػار هی تاضذ ؟

تلی  2 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی  12 :هتزهزتؽ  3 اهتیاس  -ووتز اس  12هتزهزتؽ  غفز اهتیاس 

7

آیا دفتز وار دارای رختىي پزسٌل هی تاضذ ؟

تلی  2 اهتیاس -خیز غفز امتیاس
در صَرت تلی  :هستمل  2 اهتیاس

-

8

آیا دفتزوار دارای اًثار تدْیشات ٍ هلشٍهات هی تاضذ ؟

تلی  2اهتیاس  -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی  :هستمل 2 اهتیاس

 -هطتزن  1 اهتیاس

9

آیا دفتزوار دارای اتاق واردرهاًی خسوی هی تاضذ ؟

تلی  5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی  :هستمل  5 اهتیاس

-

هطتزن  1 اهتیاس

10

آیا دفتزوار دارای اتاق گزٍُ درهاًی ٍ فؿالیت درهاًی هی تاضذ ؟ (
اختػاظ ٍاحذ رٍاى)

تلی  3 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی  :هستمل  2 اهتیاس

-

11

آیا دفتزوار دارای اتاق تاریه تػَرت هدشا دارد ؟ ( اختػاظ ٍاحذّای
وَدواى)

تلی  10 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

12

آیا دفتز وار دارای اتاق اسپیلٌت ٍ گچ گیزی هی تاضذ ؟ ( حذالل فضای
استاًذارد  12هتز هزتؽ )

تلی  3 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی  :هستمل  2 اهتیاس -هطتزن  2 اهتیاس

13

آیا اتاق ٍ ADLخَد دارد؟ ( تِ ٍسؿت  6×4هتز هزتؽ )

تلی  3 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی  :هستمل  2 اهتیاس -هطتزن  2 اهتیاس

14

آیا فضایی خْت ّات په ٍخَد دارد ؟

تلی  2 اهتیاس  -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی  :حذالل  2هتزهزتؽ  2 اهتیاس – سیز  2هتزهزتؽ  غفزاهتیاس 

15

سزٍیس تْذاضتی لاتل دستزس خْت تیواراى ٍخَد دارد؟

-

هطتزن  1 اهتیاس

هطتزن  1 اهتیاس

هطتزن  1 اهتیاس

تلی  5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی :

 ٍخَد سزٍیس فزًگی  5 اهتیاس فالش تاًه  1 اهتیاس  -تَْیِ هٌاسة  1 اهتیاس واضیىاری دیَارّا تا سیز سمف  1 اهتیاس واسِ تَالت سالن ٍ تذٍى تزن خَردگی  1 اهتیاس هایؽ غاتَى  1 اهتیاس ٍ -خَد ضیز آب گزم ٍ سزد در تَالت  1 اهتیاس سطل ستالِ درب دار پذالی دارای ویسِ ستالِ  1 اهتیاس -رٍضَیی هدْش تِ آب گزم ٍ سزد 1 اهتیاس  -حَلِ واغذی 1 اهتیاس 

2

تلی  2 اهتیاس  -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی :
16

آیا هحل تی ضَیی ٍخَد دارد؟

17

هساحت ول فضای دفتزنار هٌاسة هی تاضذ؟

18

تفىیه فضاّای ارائِ خذهات تِ چِ غَرت است؟

19

آیا ارتفاؼ سمف دفتزوار هٌاسة است؟ (حذالل  270ساًتیوتز)

 حَضچِ تی هٌاسة  1 اهتیاس  -هحل آٍیختي تی 1 اهتیاس واضیىاری دیَارّا تا سیز سمف  1 اهتیاس ٍخَد ضیز آب گزم ٍ سزد  1 اهتیاس  -تَْیِ هٌاسة  1اهتیاس ٍخَد وف ضَی تا ضیة هٌاسة  1 اهتیاس تَضیحات  (:در غَرت داضتي تی ضَی پزتاتل  8اهتیاس هی گیزد ).
تلی 5 اهتیاس  -خیز غفز اهتیاس
 خذا ساسی تا دیَار ( اتاق هستمل)  5 اهتیاس خذا ساسی تا پارتیطي  3 اهتیاستلی  5 اهتیاس -خیز ظفز اهتیاس
حذاکثر اهتیبز هحَر فضبی فیسیکی

اهتیبز هکتسبِ

 133اهتیبز

هحَر رػبیت حقَق بیوبر ٍ رضبیتوٌذی هراجؼیي
ردیف

شبخص ارزیببی

اهتیبز

ًحَُ ارزیببی ٍ اهتیبزدّی

هکتسبِ

تلی  10 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

20

آیا پزٍاًِ فؿالیت در هؿزؼ دیذ هزاخؿیي ًػة گزدیذُ است؟

21

آیا ساؾات فؿالیت دفتز وار در هؿزؼ دیذ هزاخؿیي ًػة گزدیذُ است؟

تلی  10 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

22

آیا تؿزفِ ّای هػَب در هؿزؼ دیذ هزاخؿیي ًػة گزدیذُ است؟

تلی  10 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

23

آیا تؿزفِ ّای هػَب اتالغی رؾایت هی گزدد ؟

تلی 20 اهتیاس  -خیز غفز اهتیاس

24

آیا طزح اًطثاق تا هَاسیي ضزؾی ٍ اخاللی در دفتزوار رؾایت هی ضَد؟

25

آیا غٌذلیْای سالن ٍ لاتل ضستطَ تِ تؿذاد وافی در سالي اًتػار ٍخَد
دارد؟

تلی  5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

26

آیا سالي اًتػار هدْش تِ دستگاُ آتسزدوي ٍ لیَاى یىثار هػزف هی تاضذ؟

تلی  5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

27

آیا واروٌاى ٍ هتػذی دفتز وار  ،دارای اتیىت هٌاسة خْت ضٌاسایی هی
تاضٌذ؟

تلی  5 اهتیاس -خیز غفز امتیاس

28

آیا در هذاخالت درهاًی حمَق تیوار رؾایت هی ضَد ؟ (ؾذم استفادُ اس
رٍضْای تْاخوی،ایداد راتطِ هٌاسة،ؾذم تزٍس خطًَت ٍ ) ...

تلی  5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

در صَرت تلی - :هعتثر تَدى پرٍاًِ فعالیت  10 اهتیاز 

حذاوثز اهتیاس  ( 15لضاٍت گزٍُ ارسیاب )
 حفع حزین اهي در سهاى ارائِ خذهات (ٍخَد پاراٍاى ٍ یا پزدُ ضخین ) 5 اهتیاس ارائِ خذهات تَسط فزد ّوگي یا حضَر فزد ّوگي یا هحزم تیوار در سهاى ارائِ خذهات  5 اهتیاس -حفع پَضص هٌاسة تاًَاى در سهاى ارائِ خذهات  5 اهتیاس 

3

تَضیحبت

29

آیا در لثال خذهات اًدام ضذُ ٍ اخذ ٍخِ  ،غَرتحساب تِ تیوار تحَیل
هی گزدد؟

تلی  5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
در صَرت تلی  :هىاًیشُ  5 اهتیاس  -غیزهىاًیشُ  غفز اهتیاس 

30

آیا خشٍات ٍ پَستزّای آهَسضی تزای راٌّوایی ٍ آگاّی تیواراى در دفتز
وار ٍخَد دارد؟ (تْذاضتی – درهاًی)

تلی  10 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

31

آیا پَستز هٌطَر حمَق تیوار ًػة گزدیذُ است؟

تلی  5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
حذاکثر اهتیبز هحَر حقَق بیوبر ٍ رضبیتوٌذی هراجؼیي :

اهتیبز هکتسبِ

 120اهتیبز

هحَر ًیرٍی اًسبًی
ردیف

شبخص ارزیببی

اهتیبز
هکتسبِ

آیا پزسٌل هطاتك تا آئیي ًاهِ ٍ فؿالیت دفتز وار حضَر دارًذ؟

حذاوثز  12اهتیاس
یه ًفز وارضٌاس  5 اهتیاس -دٍ ًفز وارضٌاس  10 اهتیاس
هتػذی پذیزش  2 اهتیاس

آیا پزسٌل دفتز وار دارای هدَس فؿالیت اس هؿاًٍت درهاى هی تاضٌذ ؟ ( در
غَرت ٍخَد وارضٌاس فالذ ساتمِ وار خْت اخذ پزٍاًِ هستمل  ،اخذ
هدَس فؿالیت هحذٍد در هطة )

تلی  10 اهتیاس  -خیز غفز اهتیاس

32

33

ًحَُ ارزیببی ٍ اهتیبزدّی

تَضیحبت

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

آیا پزًٍذُ پزسٌلی تزای واروٌاى تطىیل ضذُ است ؟

در صَرت تلی :

 هذرن تحػیلی ٍ پزٍاًِ هؿتثز پزسٌل  2 اهتیاس سَاتك خذهتی پزسٌل  2 اهتیاس -لزارداد تیي پزسٌل ٍ هزوش  2 اهتیاس 

34

35

تلی  5 اهتیاس  -خیز غفز اهتیاس

آیا فؿالیت پزسٌل تا رضتِ تحػیلی آًاى هطاتمت دارد ؟

حذاکثر اهتیبز هحَر ًیرٍی اًسبًی  38 :اهتیبز

اهتیبز هکتسبِ
پشکی
هحَر تجْیسات ز
ردیف

36

شبخص ارزیببی

آیا تدْیشات هطاتك تا خذهات ارائِ ضذُ در دفتزوار ٍخَد دارد؟

اهتیبز

ًحَُ ارزیببی ٍ اهتیبز دّی

هکتسبِ

تدْیشات اخزای فؿالیتْای ّذفوٌذ ( ّز هَرد  2اهتیاس)
تختِ تؿادل هستطیلی تختِ تؿادل دٍار ً زدتاى خَاتیذُ ًزدتاى ایستادُ  آئیٌِ لذی
تَج   cp standing table هت  پاسل رٍلزٍ ج  هیشٍ الثار پارالل تا آئیٌِ
دٍچزخِ ثاتتٍ اوزٍ یت واف ویسِ ضي تزاتاًذٍ یثزاتَرٍ سایل اتاق  ADL
توزیٌات ّوِ وارُ  فیٌگز تیثل  FEPS تدْیشات اسپلیٌت ساسی  تزاهثَلیي اًَاؼ تاب
(تاب تؿادل ٍ   )...استخز تَجٍ سایل ووه آهَسضی ٍ سایل تزسیوی تاسیْای فىزی 
تستْای پَرد ٍ ته تَرد اٍسرتسىی  گَدیٌاف  هیلَاوی  اسثابتاسیْای هتٌَؼ ویتْای

4

تَضیحبت

حسی  تخت تیوار  دستىص یىثار هػزف  پذ تؿادلی  دیسه تؿادلی  پلِ ٍ سطح
ضیة دار 

حذاوثز  84اهتیاس
37

آیا تدْیشات هَخَد سالن ٍ ایوي ٍ آهادُ ارائِ خذهات هی تاضٌذ ؟

38

آیا اتالْای درهاًی هدْش تِ وف پَش (هت) ّستٌذ؟

حذاوثز  20اهتیاس
تَضیحاتً :ظر گرٍُ ارزیاب

تلی 10 اهتیاس  -تػَرت ًالع 5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
حذاکثر اهتیبز هحَر تجْیسات پسشکی :

اهتیبز هکتسبِ

 114اهتیبز

هحَر تجْیسات غیر پسشکی (تبسیسبتی  ،حفبظتی  ،ایوٌی )
ردیف

اهتیبز

شبخص ارزیببی

ًحَُ ارزیببی ٍ اهتیبزدّی

هکتسبِ

39

آیا سیستن اطفای حزیك هٌاسة ٍ دارای ضارص هؿتثز ٍخَد دارد ؟
( تِ اسای ّز  50هتزهزتؽ یه وپسَل  4ویلَگزهی )

تلی  10 اهتیاس

 -خیز  غفز اهتیاس

40

آیا سیستن ّای تزٍدتی  /حزارتی دفتز وار هٌاسة است ؟
( درخِ حزارت  25-20تاهیي گزدد ) .

تلی  10 اهتیاس

خیز  غفز اهتیاس

اهتیبز هکتسبِ

-

تَضیحبت

حذاکثر اهتیبز هحَر تجْیسات غیر پسشکی :

 20اهتیبز

هحَر رػبیت هقررات قبًًَی ٍ بخشٌبهِ ّبی اجرایی ابالؽ شذُ
اهتیبز

ًحَُ ارزیببی ٍ اهتیبزدّی

ردیف

شبخص ارزیببی

41

تاتلَ دفتز وار هطاتك تا آئیي ًاهِ تاتلَ ٍ سزًسخِ ٍ هْز هَسسات پشضىی ٍ
پیزاپشضىی ساسهاى ًػام پشضىی هی تاضذ ؟

حذاوثز  10اهتیاس
 رؾایت اًذاسُ ٍ تؿذاد تاتلَ (  50×70cmحذاوثز  1تاتلَ )  4 اهتیاس رؾایت ؾٌاٍیي هٌذرج در تاتلَ  4 اهتیاس -ؾذم ٍخَد تثلیغات غیز هداس تز رٍی تاتلَ  2 اهتیاس 

42

سزًسخِ دفتز وار هطاتك تا آئیي ًاهِ تاتلَ ٍ سزًسخِ ٍ هْز هَسسات
پشضىی ٍ پیزاپشضىی ساسهاى ًػام پشضىی هی تاضذ؟

حذاوثز  10اهتیاس
 رؾایت هفاد هٌذرج در سزًسخِ  5 اهتیاس -ؾذم ٍخَد تثلیغات غیز هداس تز رٍی سزًسخِ  5 اهتیاس

43

هْز وار درهاى هطاتك تا آئیي ًاهِ تاتلَ ٍ سزًسخِ ٍ هِر هَسسات پشضىی
ٍ پیزاپشضىی ساسهاى ًػام پشضىی هی تاضذ ؟

تلی  10 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
( رؾایت هفاد هٌذرج در هْز )

44

ّزگًَِ خاتدایی  ،اًتمال ٍ یا تؿطیلی دفتزوار تا اطالؼ هؿاًٍت درهاى
غَرت هی گیزد؟

تلی  10 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

45

آیا پذیزش تیناراى طثك دستَر پشضه هؿالح غَرت هی گیزد ؟ (فمط
تیواراى ارخاؼ ضذُ پذیزش هی ضًَذ ؟ )

تلی  10 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
تَضیحات  :هطاّذُ ًسخِ ّا ٍ ارخاؾات

هکتسبِ

5

تَضیحبت



تلی  10 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

46

تخلف اس ضزح ٍغایف ٍخَد ًذارد ؟ (دخالت در اهز فیشیَتزاپی  ،رصین
درهاًی  ،غذٍرگَاُ ی استزاحت ٍ غحت ٍ بیواری  ،تدَیش دارٍ ٍ
درخَاست رادیَگزافی ٍ آسهایطات ولیٌیىی ٍ پاراولیٌیىی تزای تیواراى
خشء ضزح ٍغایف ًوی تاضذ).

47

حذالل سهاى استاًذارد الذاهات درهاًی تزای ّز تیوار رؾایت هی ضَد ؟

48

ؾذم استفادُ اس تزاوت تثلیغاتی غیز هداس ٍ اًتطار هماالتی وِ خٌثِ
تثلیغاتی گوزاُ وٌٌذُ دارد؟

تلی  5اهتیاس -خیز  غفز اهتیاس

49

آیا تخطٌاهِ ّا ٍ دستَرالؿول ّای اتالـ ضذُ تِ طَر هٌػن ًگْذاری هی
ضَد ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز غفز اهتیاس

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس
تَضیحاتّ :ز  45د لیمِ یه تیوار

حذاکثر اهتیبز هحَر رػبیت هقررات قبًًَی ٍ بخشٌبهِ ّبی اجرایی

اهتیبز هکتسبِ

 75اهتیبز

هحَر هذارک پسشکی ٍ اطالع رسبًی
ردیف

شبخص ارزیببی

اهتیبز

ًحَُ ارزیببی ٍ اهتیبزدّی

هکتسبِ

تَضیحبت

حذاوث  20اهتیاس ( لضاٍت گزٍُ ارسیاب )
ر
50

ًحَُ تىویل پزًٍذُ تیواراى واهل است ؟

تَضیحات :پزًٍذُ ضاهل  :هطخػات واهل تیوار ً ،ام پشضه  ،هزاحل سیز تیواری  ،ارسیاتی  ،اّذاف
درهاًی  ،تزًاهِ (هذاخالت ) درهاًی  ،ارسیاتی هدذد ٍ تذٍیي تزًاهِ درهاًی خذیذ حذاوثز  4-3هاُ یىثار (
تزگِ ارخاؼ پشضه تایستی ضویوِ پزًٍذ ُ گزدد) .

51

آیا سهاى ًگْذاری اسٌاد ٍ هذارن پشضىی در ایي دفتز وار تا همزرات ٍ
لَاًیي رسوی هزتَطِ اًطثاق دارد ؟

تلی 

 5اهتیاس  -خیز 

غفز اهتیاس

52

آیا رایاًِ تا اهىاى دستزسی تِ ایٌتزًت ٍ چاپگز در دفتز وار ٍخَد دارد؟

تلی 

 5اهتیاس  -خیز 

غفز اهتیاس

اهتیبز هکتسبِ

حذاکثر اهتیبز هحَر هذارک پسشکی ٍ اطالع رسبًی:

 30اهتیبز

هحَر بْذاشت
ردیف

شبخص ارزیببی

اهتیبز

ًحَُ ارزیببی ٍ اهتیبزدّی

هکتسبِ

53

آیا سمف دفتز وار سالن ٍ رًگ آهیشی ضذُ هی تاضذ ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

54

آیا دیَارّای دفتز وار اس خٌس هماٍم ٍ لاتل ضستطَ ،غاف ٍ تذٍى درس ٍ
ضىاف هی تاضذ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

55

آیا دیَارّای فضاّای دفتز وار دارای لزًیش هٌاسة تا حذالل ارتفاؼ 10
ساًتی هتز هی تاضذ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

56

آیاوف دفتز وار اس خٌس هماٍم ٍ لاتل ضستطَ ،تذٍى درس ٍ ضىاف هی

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

6

تَضیحبت

تاضذ؟
57

آیا در ٍ پٌدزُ ّای دفتز وار سالن  ،لاتل ضستطَ ٍ رًگ آهیشی ضذُ هی
تاضذ ؟

تلی 5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

58

آیا پٌدزُ ّای تاسضَ دارای تَریْای سالن ٍ ضذ سًگ ٍ لاتل ضستطَ هی
تاضذ ؟

تلی 5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

59

ٍضؿیت تَْیِ دفتز وار هطلَب است ؟

تلی 5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس

60

ٍضؿیت ًَر دفتز وار هٌاسة است ؟

61

آیا پَضص واروٌاى هٌاسة هی تاضذ؟ ( لثاس ،وفص ،هاسه )

تلی 5 اهتیاس -خیز غفز اهتیاس
تزخیحاً رًگْای رٍضي (هتٌاسة تا ًَؼ وار)  3 اهتیاس
تویشی ٍ تْذاضت  5 اهتیاس
هاسه هٌاسة تا ًَؼ وار  2 اهتیاس 
غف اهتیاس
تلی  5 اهتیاس  -خیز  ر

62

آیا رٍضَیی در اتاق درهاى ٍخَد دارد ؟

 اطزاف واضی واری ضذُ در اتؿاد  1/5*1هتز  2 اهتیاس هایؽ غاتَى  2 اهتیاس ضیز آب گزم ٍ سزد  2 اهتیاس -حَلِ واغذی 2 اهتیاس 

63

آیا ولیِ تختْا اس خٌس هماٍم در تزاتز سًگ سدى ،سالن ٍ لاتل ضستطَ هی
تاضٌذ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

64

آیا هلحفِ  ،رٍاًذاس ٍ حَلِ دارای ضزایط هٌاسة هی تاضٌذ؟

65

آیا سطل ّای ستالِ درب دار ابویسِ ستالِ تِ تؿذاد وافی در دفتزوار ٍخَد
دارد؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

66

آیا پزسٌل درهاًی دفتزوار دارای وارت ٍاوسیٌاسیَى ّپاتیت  Bهی تاضٌذ
؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

67

آیا دستَرالؿول هوٌَؾیت استؿوال دخاًیات در اهاوي ؾوَهی ىغة
گزدیذُ ٍ رؾایت هی گزدد؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

68

آیا ٍضؿیت تدْیشات اس ًػز تْذاضتی هٌاسة است ؟

تلی  10 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس

69

آیا تْذاضت ًٍػافت ؾوَهی در دفتز وار رؾایت هی گزدد ؟ ( ًوای غاّزی
ولیِ فضاّا )

حذاوثز  10اهتیاس ( لضاٍت گزٍُ ارسیاب )

در صَرت تلی :

تلی  5 اهتیاس  -خیز  غفز اهتیاس
در صَرت تلی  - :هلحفِ ٍ رٍاًذاس یىثار هػزف  3 اهتیاس  -حَلِ تویش ٍ ضخػی  3 اهتیاس 

یبز هحَر رػبیت بْذاشت  111اهتیبز
حذاکثر اهت

اهتیبز هکتسبِ

7

فرم جوغ بٌذی اهتیبزات هحَرّبی ػولکردی دفتر کبردرهبًی
ردیف

حذاکثر اهتیبز

ًبم هحَر ارزیببی ػولکرد

1

هحَر فضبی فیسیکی

133

2

هحَر رػبیت حقَق بینار ٍ رضبیتوٌذی هراجؼیي

120

3

هحَر ًیرٍی اًسبًی

38

4

هحَر تجْیسات پسشکی

114

5

هحَر تجْیسات غیر پسشکی

20

6

هحَر رػبیت هقررات قبًًَی ٍ بخشٌبهِ ّبی اجرایی ابالؽ شذُ

75

7

هحَر هذارک پسشکی ٍ اطالع رسبىی

30

8

هحَر بْذاشت

111

اهتیبز هکستبِ

641

جوغ کل
تَضیحبت :
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ببزدی کٌٌذُ :
د
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء کبرشٌبس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء کبرشٌبس ببزدیذ کٌٌذُ :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ هْر ٍ اهضبء کبرشٌبس هسئَل دفتر کبردرهبًی :
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