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محًر فضبی فیسیکی
شبخص ارزیببی

ردیف

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

1

دس صَست اختالف سطح دستشسی تِ دفتش واس  ،استفادُ اص آساًسَس ،
تاالتش  ،پلِ هٌاسة ٍ یا سطح ضیة داس اهىاى پزیش است ؟

2

آیا ؾشض دسب ٍسٍدی دفتش واس استاًذاسد است؟ (جْت ٍسٍد ٍ خشٍج
آساى تیواس تا صٌذلی چشخذاس )

تاالی 120ساًتیوتش 5 اهتیاص 120-100 -ساًتیوتش 3 اهتیاص
صیش  100ساًتیوتش  صفش اهتیاص

آیا فضایی تشای اطالؾات ٍ پزیشش ٍجَد داسد؟

تلی  3 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص
در صَرت بلی  :سیستن هىاًیضُ  2 اهتیاص  -غیشهىاًیضُ  صفش اهتیاص 

3
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در صَرت بلی :

 ٍجَد آساًسَس تا ؾشض ٍسٍدی حذالل  95ساًتیوتش 5 اهتیاص ٍجَد پلِ تا طَل حذالل  110ساًتیوتش تا ًشدُ ووىی سوت دیَاس ٍ حفاظ  ،ؾشض  30ساًتیوتش ٍ استفاؼحذاوثش  17/5ساًتیوتش 5 اهتیاص
 سطح ضیة داس تا ضیة ووتش اص  15دسجِ ( 8دسصذ) ًسثت تِ سطح افك  ،لغضًذُ ًثَدى  ،داسا تَدى حفاظ ٍیا دستگیشُ هٌاسة  5 اهتیاص 
تَضیحات  -:دس صَست لشاسداضتي دس طثمِ ّوىف  20اهتیاص هی گیشد .

1

تًضیحبت

«بسمه تعالی»
آیا هحل تایگاًی ٍجَد داسد ؟

4

5

6

خیش صفش اهتیاص
تلِ 4 اهتیاص
تَضیحات  :دس صَست ٍجَد حذالل یه فایل اهتیاص واهل هیگیشد.

آیا دفتش واس داسای آتذاسخاًِ هی تاضذ ؟

تلی  2 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص
در صَرت بلی  :هستمل  2 اهتیاص

آیا دفتش واس داسای سالي اًتػاس هی تاضذ ؟

تلی  3 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص
در صَرت بلی  12 :هتشهشتؽ  2 اهتیاص  -ووتش اص  12هتشهشتؽ  صفش اهتیاص 

آیا فضای اتاق هؿایٌِ هٌاسة است ؟( حذالل  15هتشهشتؽ )

7

هطتشن  1 اهتیاص

-

خی صفش اهتیاص
س
تلِ 5 اهتیاص
تلی  5 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص

8

در صَرت بلی :

 ٍجَد سشٍیس فشًگی  2 اهتیاص فالش تاًه  2 اهتیاص  -تَْیِ هٌاسة  2 اهتیاص واضیىاسی دیَاسّا تا صیش سمف  2 اهتیاص واسِ تَالت سالن ٍ تذٍى تشن خَسدگی  2 اهتیاص هایؽ صاتَى  2 اهتیاص ٍ -جَد ضیش آب گشم ٍ سشد دس تَالت  2 اهتیاص سطل صتالِ دسب داس پذالی داسای ویسِ صتالِ  2 اهتیاص -سٍضَیی هجْض تِ آب گشم ٍ سشد  2 اهتیاص  -حَلِ واغزی 2 اهتیاص 

سشٍیس تْذاضتی لاتل دستشس جْت تیواساى ٍجَد داسد؟

تلی  2 اهتیاص  -خیش صفش اهتیاص

9

در صَرت بلی :

 حَضچِ تی هٌاسة  2 اهتیاص  -هحل آٍیختي تی 2 اهتیاص واضیىاسی دیَاسّا تا صیش سمف  2 اهتیاص ٍجَد ضیش آب گشم ٍ سشد  2 اهتیاص  -تَْیِ هٌاسة  2اهتیاص ٍجَد وف ضَی تا شیة هٌاسة  2 اهتیاص تَضیحات  (:دس صَست داضتي تی ضَی پشتاتل  8اهتیاص هی گیشد ).

آیا هحل تی ضَیی ٍجَد داسد؟

حذاکثر امتیبز محًر فضبی فیسیکی

امتیبز مکتسبٍ

 87امتیبز

محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذیمراجؼیه
ردیف
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شبخص ارزیببی

امتیبز

امتی دَی
وحًٌ ارزیببی ي از

مکتسبٍ

2

تًضیحبت
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10

پشٍاًِ دفتشواس دس هؿشض دیذ هشاجؿیي ًصة گشدیذُ است ؟

تلِ 10 اهتیاص

خیش صفش اهتیاص

11

آیا پشٍاًِ دفتشواس داسای اؾتثاس هیثاضذ؟

تلِ 10 اهتیاص

خیش صفش اهتیاص

12

آیا ساؾات فؿالیت دفتش واس دس هؿشض دیذ هشاجؿیي ًصة گشدیذُاست؟

تلی  10 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص

13

تؿشفِّای هصَب دس هؿشض دیذ هشاجؿیي ًصة گشدیذُ است ؟

تلِ 10 اهتیاص

14

آیا تؿشفِ ّای هصَب اتالغی سؾایت هی گشدد ؟

تلی 20 اهتیاص  -خیش صفش اهتیاص

15

دفتشنسؾایت هی ضَد؟
اس
آیا هَاصیي ضشؾی ٍ اخاللی دس

حذاوثش اهتیاص  ( 15لضاٍت گشٍُ اسصیاب )

16

آیا صٌذلیْای سالن ٍ لاتل ضستطَ تِ تؿذاد وافی دس سالي اًتػاس ٍجَد
داسد؟

تلی  5 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص

17

آیا سالي اًتػاس هجْض تِ دستگاُ آتسشدوي ٍ لیَاى یىثاس هصشف هی تاضذ؟

تلی  5 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص

18

آیا دس لثال خذهات اًجام ضذُ ٍ اخز ٍجِ  ،صَستحساب تِ تیواس تحَیل
هی گشدد؟

تلی  5 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص
در صَرت بلی  :هىاًیضُ  5 اهتیاص  -غیشهىاًیضُ  صفش اهتیاص 

19

آیا جضٍات ٍ پَستشّای آهَصضی تشای ساٌّوایی ٍ آگاّی تیواساى دس
دفتش واس ٍجَد داسد؟ (تْذاضتی – دسهاًی)

تلی  10 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

20

آیا پَستش هٌطَس حمَق تیواس ًصة گشدیذُ است؟

خیش صفش اهتیاص

 حفع حشین اهي دس صهاى اسائِ خذهات (ٍجَد پاساٍاى ٍ یا پشدُ ضخین ) 5 اهتیاص اسائِ خذهات تَسط فشد ّوگي یا حضَس فشد ّوگي یا هحشم تیواس دس صهاى اسائِ خذهات  5 اهتیاص -حفع پَضص هٌاسة تاًَاى دس صهاى اسائِ خذهات  5 اهتیاص 

تلی  5 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص
یبز محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذیمراجؼیه  110امتیبز
حذاکثر امت

امتیبز مکتسبٍ

محًر ویريی اوسبوی
شبخص ارزیببی

ردیف

آیا پشًٍذُ پشسٌلی تشای واسوٌاى تطىیل ضذُ است ؟

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص
در صَرت بلی :

21

 سَاتك خذهتی پشسٌل  2 اهتیاص -لشاسداد تیي پشسٌل ٍ هشوض  2 اهتیاص 
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3

تًضیحبت

«بسمه تعالی»
تلی  5 اهتیاص  -خیش صفش اهتیاص

آیا فؿالیت پشسٌل تا سضتِ تحصیلی آًاى هطاتمت داسد ؟

22

یبز محًر ویريی اوسبوی  14امتیبز
حذاکثر امت

امتیبز مکتسبٍ
پشکی
محًر تجُیسات ز
شبخص ارزیببی

ردیف

امتیبز
مکتسبٍ

تجْیضات مٍسد ًیاص ٍجَد داسد ؟

تخت اجاستوٌت  5 اهتیاص
اٍلتشاسًَذ  5 اهتیاص
خیش صفش اهتیاص

23

آیا تجْیضاتهَجَد سالنٍ آهادُ اسائِ خذهاتهیتاضٌذ؟

24

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

تًضیحبت

خیش صفش اهتیاص

تلِ  10اهتیاص
(لضاٍت گشٍُ اسصیاب)

پشکی  20امتیبز
حذاکثر امتیبز محًر تجُیسات ز

امتیبز مکتسبٍ

محًر تجُیسات غیر پسشکی (تبسیسبتی  ،حفبظتی  ،ایمىی )
شبخص ارزیببی

ردیف

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

25

آیا سیستن اطفای حشیك هٌاسة ٍ داسای ضاسط هؿتثش ٍجَد داسد ؟
( تِ اصای ّش  50هتسهشتؽ یه وپسَل  4ویلَگشهی )

تلی  10 اهتیاص

 -خیش  صفش اهتیاص

26

آیا سیستن ّای تشٍدتی  /حشاستی دفتش واس هٌاسة است ؟
( دسجِ حشاست  25-20تاهیي گشدد ) .

تلی  10 اهتیاص

خیش  صفش اهتیاص

-

تًضیحبت

یبز محًر تجُیسات غیر پسشکی(تبسیسبتی  ،حفبظتی  ،ایمىی )  20امتیبز
حذاکثر امت

امتیبز مکتسبٍ

محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی ابالؽ شذٌ
شبخص ارزیببی

ردیف

مکتسبٍ

تاتلَ دفتش واس هطاتك تا آئیي ًاهِ تاتلَ ٍ سشًسخِ ٍ هْش هَسسات
پضضىی ٍ پیشاپضضىی ساصهاى ًػام پضضىی هی تاضذ ؟

حذاوثش  10اهتیاص
 سؾایت اًذاصُ ٍ تؿذاد تاتلَ (  50×70cmحذاوثش  1تاتلَ )  4 اهتیاص سؾایت ؾٌاٍیي هٌذسج دس تاتلَ  4 اهتیاص -ؾذم ٍجَد تثلیغات غیش هجاص تش سٍی تاتلَ  2 اهتیاص 

سشًسخِ دفتش واس هطاتك تا آئیي ًاهِ تاتلَ ٍ سشًسخِ ٍ هْش هَسسات
پضضىی ٍ پیشاپضضىی ساصهاى ًػام پضضىی هی تاضذ؟

حذاوثش  10اهتیاص
 -سؾایت هفاد هٌذسج دس سشًسخِ  5 اهتیاص

27

28

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی
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4

تًضیحبت
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 ؾذم ٍجَد تثلیغات غیش هجاص تش سٍی سشًسخِ  5 اهتیاصهْش واسضٌاس هطاتك ابآئیي ًاهِ تاتلَ ٍ سشًسخِ ٍ هْش هَسسات
پضضىی ٍ پیشاپضضىی ساصهاى ًػام پضضىی هی تاضذ ؟

تلی  10 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص
( سؾایت هفاد هٌذسج دس هْش )

هیطَدتیواساى اسجاؼ ضذُ)
(.
آیا پزیشش تیواساى تصَست غیش هستمین اًجام
30

ّشگًَِ جاتجایی  ،اًتمال ٍ یا تؿطیلی دفتش واس تا اطالؼ هؿاًٍت دسهاى
صَست هی گیشد؟

یاص
خیش صفش اهت
تلِ 10 اهتیاص
تلی  10 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص

31

تخلف اص ضشح ٍغایف ٍجَد ًذاسد ؟ (صذٍسگَاُ ی استشاحت ٍ گَاّی
فَت ٍ ٍالدت ٍ صحت هضاج  ،تجَیض داسٍ ٍ دسخَاست سادیَگشافی ٍ
آصهایطات ولیٌیىی ٍ پاساولیٌیىی  ،اًجام تضسیمات ٍ پاًسواى تشای
تیواساى جضء ضشح ٍغایف ًوی تاضذ).

تلی  10 اهتیاص -خیش صفش اهتیاص

32

ؾذم استفادُ اص تشاوت تثلیغاتی غیش هجاص ٍ اًتطاس هماالتی وِ جٌثِ
تثلیغاتی گوشاُ وٌٌذُ داسد ؟

33

آیا تخطٌاهِ ّا ٍ دستَسالؿول ّای اتالـ ضذُ تِ طَس هٌػن ًگْذاسی
هی ضَد ؟

29



تلی  5اهتیاص -خیش  صفش اهتیاص
تلی  5 اهتیاص  -خیش صفش اهتیاص
یبز محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی  70امتیبز
حذاکثر امت

امتیبز مکتسبٍ

محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبوی
شبخص ارزیببی

ردیف

آیا آهاس هشاجؿیي سٍصاًِ دس دفتش آهاس ثثت هیطَد؟
34

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

تًضیحبت

خیش صفش اهتیاص
تلِ 5 اهتیاص
حذاوثش  20اهتیاص ( لضاٍت گشٍُ اسصیاب )
پشًٍذُ ضاهل :

ًحَُ تىویل پشًٍذُ تیواساى واهل است ؟

روش هَاسد ریل الضاهی است ٍ دس صَست ؾذم ثثت ّش وذام اص ایي هَاسد ّیچ اهتیاصی تؿلك ًوی گیشد:
هطخصات فشدی ً ،ام پضضه  ،ؾلت هشاجؿِ  ،تاسیخ اٍلیي هشاجؿِ  ،تاسیخ هشاجؿات تؿذی  ،الذهات دسهاًی ،
هشاحل سیش تیواسی ًَ ،ؼ پَضص تیوِ ایّ ،ضیٌِ دسیافتی تشگِ اسجاؼ پضضه ضویوِ پشًٍذُ گشدد.

35

آیا صهاى ًگْذاسی اسٌاد ٍ هذاسن پضضىی دس دفتشواس تا همشسات ٍ لَاًیي
سسوی هشتَطِ اًطثاق داسد ؟

تلی 

 5اهتیاص  -خیش 

صفش اهتیاص

36

آیا سایاًِ تا اهىاى دستشسی تِ ایٌتشًت ٍ چاپگش دس دفتش واس ٍجَد داسد؟

تلی 

 5اهتیاص  -خیش 

صفش اهتیاص

امتیبز مکتسبٍ
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حذاکثر امتیبز محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبوی

5

35

امتیبز

«بسمه تعالی»
محًر بُذاشت
شبخص ارزیببی

ردیف

امتیبز

وحًٌ ارزیببی ي امتیبز دَی

مکتسبٍ

37

آیا سمف دفتش واس سالن ٍ سًگ آهیضی ضذُ هی تاضذ ؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

38

آیا دیَاسّای دفتش واس اص جٌس هماٍم ٍ لاتل ضستطَ ،صاف ٍ تذٍى دسص
ٍ ضىاف هی تاضذ؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

39

آیا دیَاسّای فضاّای دفتش واس داسای لشًیض هٌاسة تا حذالل استفاؼ 10
ساًتی هتش هی تاضذ؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

40

آیاوف دفتش واس اص جٌس هماٍم ٍ لاتل ضستطَ ،تذٍى دسص ٍ ضىاف هی
تاضذ؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

41

آیا دس ٍ پٌجشُ ّای دفتش واس سالن  ،لاتل ضستطَ ٍ سًگ آهیضی ضذُ
هی تاضذ ؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

42

آیا پٌجشُ ّای تاصضَ داسای تَسیْای سالن ٍ ضذ صًگ ٍ لاتل ضستطَ هی
تاضذ ؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

43

ٍضؿیت تَْیِ دفتش واس هطلَب است ؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

44

ٍضؿیت ًَس دفتش واس هٌاسة است ؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

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

تشجیحاً سًگْای سٍضي (هتٌاسة تا ًَؼ واس)  3 اهتیاص
تویضی ٍ تْذاضت  5 اهتیاص
هاسه هٌاسة تا ًَؼ واس  2 اهتیاص 

45

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

46

در صَرت بلی :

آیا سٍضَیی دس اتاق هطاٍسُ ٍجَد داسد ؟

 اطشاف واضی واسی ضذُ دس اتؿاد 1/5*1هتش  2 اهتیاص هایؽ صاتَى  2 اهتیاص ضیش آب گشم ٍ سشد 2 اهتیاص -حَلِ واغزی 2 اهتیاص 

47

آیا سطل ّای صتالِ دسب داس تا ویسِ صتالِ تِ تؿذاد وافی دس دفتشواس
ٍجَد داسد؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

48

آیا دستَسالؿول هوٌَؾیت استؿوال دخاًیات دس اهاوي ؾوَهی ًصة
گشدیذُ ٍ سؾایت هی گشدد؟

تلی  5 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص
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آیا ٍضؿیت تجْیضات اص ًػش تْذاضتی هٌاسة است ؟

تلی  10 اهتیاص  -خیش  صفش اهتیاص

50

آیا تْذاضت ًٍػافت ؾوَهی دس دفتش واس سؾایت هی گشدد ؟ ( ًوای
غاّشی ولیِ فضاّا )

حذاوثش  10اهتیاص ( لضاٍت گشٍُ اسصیاب )
حذاکثر امتیبز محًر بُذاشت

امتیبز مکتسبٍ

93

امتیبز

فرم جمغ بىذی امتیبزات محًرَبی ػملکردی دفتر کبیريپراکتیک
ردیف

حذاکثر امتیبز

وبم محًر ارزیببی ػملکرد

1

محًر فضبی فیسیکی

87

2

محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذی مراجؼیه

110

3

محًر ویريی اوسبوی

14

4

محًر تجُیسات پسشکی

20

5

محًر تجُیسات غیر پسشکی

20

6

محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی ابالؽ شذٌ

70

7

محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبنی

35

8

محًر بُذاشت

93

امتیبز مکستبٍ

449

جمغ کل
تًضیحبت :

........................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................
..................... ................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................................................................................................
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 :
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