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محًر فضای فیسیکی
ردیف

1

شاخص ارزیابی

امتیاز

وحًٌ ارزیابی ي امتیازدَی

مکتسبٍ

تًضیحات

آیا اتام تعضیوات ٍ پاًسواى زض هؽة پعضي ٍرَز زاضز ؟

تلی  5 اهتیاظ -ذیط صلط اهتیاظ
زض صَضت تلی  :هستول  5 اهتیاظ  -هطتطى تا اتام پعضي  2 اهتیاظ

آیا اتام تعضیوات ٍ پاًسواى زاضای ضطایػ استاًساضز هی تاضس ؟

حساًخط  35اهتیاظ
 هساحت حساهل  12هتطهطتغ  10 اهتیاظ ًق سالن ،هاتل ضستطَ تا آب ٍ تسٍى تطى ذَضزگی تا ضًگ ضٍضي ،اظ رٌس هواٍم ٍ تسٍى ذلل ٍ كطد 10 اهتیاظ
 زیَاضّا تا سوق ًاضیٌاضی ضسُ  10 اهتیاظٍ -رَز ضٍضَیی یا سیٌي زٍ لگٌِ ( زض صَضت اًزام پاًسواى ) زض اتام  5 اهتیاظ 

2

حذاکثر امتیاز محًر فضای فیسیکی

امتیاز مکتسبٍ

 45امتیاز

محًر رعایت حقًق بیمار ي رضایتمىذی مراجعیه
ردیف

شاخص ارزیابی

امتیاز

وحًٌ ارزیابی ي امتیازدَی

مکتسبٍ

تًضیحات

3

آیا هزَظ كؼالیت زض هؼطض زیس هطارؼیي ًصة گطزیسُ است؟

تلی  10 اهتیاظ -ذیط صلط اهتیاظ
زض صَضت تلی  :هؼتبر بَدى پرٍاًِ فؼالیت  10 اهتیاز 

4

آیا تؼطكِ ّای هصَب زض هؼطض زیس هطارؼیي ًصة گطزیسُ است؟

تلی  10 اهتیاظ -ذیط صلط اهتیاظ

5

آیا تؼطكِ ّای هصَب اتالؿی ضػایت هی گطزز ؟

تلی 20 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ

6

آیا ؼطح اًؽثام تا هَاظیي ضطػی ٍ اذالهی زض ٍاحس تعضیوات ٍ پاًسواى ض
ضػایت هی ضَز؟

حساًخط اهتیاظ  ( 10هعاٍت گطٍُ اضظیاب )
 حلظ حطین اهي زض ظهاى اضائِ ذسهات (ٍرَز پاضاٍاى)  5 اهتیاظ -اضائِ ذسهات تَسػ كطز ّوگي  5 اهتیاظ 

7

آیا زض هثال ذسهات اًزام ضسُ ٍ اذص ٍرِ  ،صَضتحساب تِ تیواض تحَیل
هی گطزز؟

تلی  5 اهتیاظ -ذیط صلط اهتیاظ
زض صَضت تلی  :هٌاًیعُ  5 اهتیاظ  -ؿیطهٌاًیعُ  صلط اهتیاظ 

8

آیا رعٍات ٍ پَستطّای آهَظضی تطای ضاٌّوایی ٍ آگاّی تیواضاى ٍرَز
زاضز؟ (تْساضتی – زضهاًی)

تلی  10 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ
حذاکثر امتیاز محًر حقًق بیمار ي رضایتمىذی مراجعیه

امتیاز مکتسبٍ
محًر ویريی اوساوی

80

امتیاز

امتیاز

وحًٌ ارزیابی ي امتیازدَی

ردیف

شاخص ارزیابی

9

آیا هتصسی ٍاحس تعضیوات ٍ پاًسواى زاضای هزَظ كؼالیت اظ هؼاًٍت زضهاى
هی تاضٌس ؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ

آیا پطًٍسُ پطسٌلی تطای ًاضًٌاى تطٌیل ضسُ است ؟

حساًخط  4اهتیاظ
 سَاتن ذسهتی پطسٌل  2 اهتیاظ -هطاضزاز تیي هتصسی تعضیوات ٍ پعضي  2 اهتیاظ 

مکتسبٍ

10

تًضیحات

حذاکثر امتیاز محًر ویريی اوساوی  9امتیاز

امتیاز مکتسبٍ
محًر تجُیسات پسشکی
ردیف

شاخص ارزیابی

امتیاز

وحًٌ ارزیابی ي امتیازدَی

مکتسبٍ

تًضیحات

حساًخط  52اهتیاظ
ٍرَز حساهل زٍ ترت هؼایٌِ تا حلظ حطین تیواضاى  10 اهتیاظكَض یا اتًَالٍ سالن  10 اهتیاظ ( زض صَضت ًساضتي ٍاحس پاًسواى اهتیاظ ًاهل هی گیطز) .11

آیا تزْیعات ًاكی زض هحل ٍرَز زاضز؟

12

آیا زستگاّْای هَرَز سالن ٍ آهازُ اضائِ ذسهات هی تاضٌس؟

 ٍرَز تزْیعات ٍ زاضٍّای الظم ٍ اٍضغاًسی ؼثن ترطٌاهِ ضواضُ /1/5829س هَضخ  88/2/8هطًعهسیضیت حَازث ٍ كَضیتْای پعضٌی  20 اهتیاظ
 ٍرَز ست پاًسواى ًاهل  5 اهتیاظ (زض صَضت ًساضتي ٍاحس پاًسواى اهتیاظ ًاهل هی گیطز) . تاًس  ،گاظ استطیل  ،تیؾ تیستَضی  ،تتازیي  ،پٌثِ  ،الٌل  ،گالی پات  ،ضسیَض  5 اهتیاظٍرَز چطاؽ پایِ زاض  2 اهتیاظ ( زض صَضت ًساضتي ٍاحس پاًسواى اهتیاظ ًاهل هی گیطز ) .تلی  10 اهتیاظ -ذیط صلط اهتیاظ

امتیاز مکتسبٍ

حذاکثر امتیاز محًر تجُیسات پسشکی

 62امتیاز

محًر تجُیسات غیر پسشکی (تاسیساتی  ،حفاظتی  ،ایمىی )
ردیف

شاخص ارزیابی

امتیاز

وحًٌ ارزیابی ي امتیازدَی

مکتسبٍ

13

آیا سیستن اؼلای حطین هٌاسة ٍ زاضای ضاضغ هؼتثط ٍرَز زاضز ؟
( تِ اظای ّط  50هتطهطتغ یي ًپسَل ً 4یلَگطهی )

تلی  10 اهتیاظ

 -ذیط  صلط اهتیاظ

14

آیا سیستن ّای تطٍزتی  /حطاضتی ٍاحس تعضیوات هٌاسة است ؟
( زضرِ حطاضت  25-20تاهیي گطزز ) .

تلی  10 اهتیاظ

ذیط  صلط اهتیاظ

امتیاز مکتسبٍ

-

حذاکثر امتیاز محًر تجُیسات غیر پسشکی  20امتیاز
محًر رعایت مقررات قاوًوی ي بخشىامٍ َای اجرایی ابالغ شذٌ

تًضیحات

شاخص ارزیابی

ردیف

امتیاز

آیا تاتلَ ٍاحس تعضیوات ٍ پاًسواى هؽاتن تا آئیي ًاهِ هطتَؼِ هی تاضس ؟

حساًخط  10اهتیاظ
حساًج  1تاتلَ )  4 اهتیاظ
ض
 ضػایت اًساظُ ٍ تؼساز تاتلَ ( 50×70cm ضػایت ػٌَاى تاتلَ ( پاًسواى ٍ تعضیوات ظیط ًظط پعضي ) 4 اهتیاظ -ػسم ٍرَز تثلیـات ؿیط هزاظ تط ضٍی تاتلَ ( حزاهت ،تطى اػتیاز ،ؼة سَظًی )  2 اهتیاظ

15

تلی  10 اهتیاظ

آیا اؼالػات هطتَغ تِ تعضیوات ٍ پاًسواى حثت هی گطزز ؟
16

17
18
19
20
21

وحًٌ ارزیابی ي امتیازدَی

مکتسبٍ

-

تًضیحات



ذیط  صلط اهتیاظ

هطرصات تِ ؼَض ًاهل ضاهل ً :ام هتصسی ً ،ام تیواض  ،سي تیواض ً ،ام زاضٍ  ،ضٍش تعضین  ،تاضید تعضین  ،تؼطكِ زضیاكتی
زض صَضت ػسم حثت ّط یي اظ هَاضز اهتیاظی تؼلن ًوی گیطز .

تلی  10 اهتیاظ

آیا ساػت ضطٍع ٍ ذاتوِ ًاض ٍاحس تعضینات ٍ پاًسواى تا ساػت كؼالیت

-

ذیط  صلط اهتیاظ

پعضي هؽاتوت زاضز ؟
آیا اتام تعضیوات ٍ پاًسواى كاهس زاضٍّای اظاكی (ؿیطاٍضغاًس )هی تاضس ؟

تلی  5 اهتیاظ

آیااػوال راًثی ٍ رطاحی ّای ًَچي تَسػ پعضي اًزام هی ضَز ٍ

تلی  10 اهتیاظ

ذیط  صلط اهتیاظ

-

ذیط  صلط اهتیاظ

هتصسی تعضیوات زذالتی ًساضز؟
آیا زاضٍّای اٍضغاًس زاضای تاضید هصطف هؼتثط هی تاضٌس ؟

تلی  10 اهتیاظ

-

ذیط  صلط اهتیاظ

آیااػوال ؿیطهزاظ زض ٍاحس تعضیوات اًزام ًوی ضَز؟ ( تعضین آهپَل ّای

تلی  10 اهتیاظ

-

ذیط  صلط اهتیاظ

ؿیط هزاظ )

22

ّطگًَِ راتزایی  ،اًتوال ٍ یا تؼؽیلی ٍاحس تعضیوات ٍ پاًسواى تا اؼالع
هؼاًٍت زضهاى صَضت هی گیطز؟

23

آیا اًزام تعضیوات ٍ پاًسواى ؼثن زستَض پعضي هؼالذ صَضت هی گیطز ؟

24

آیا ترطٌاهِ ّا ٍ زستَضالؼول ّای اتالؽ ضسُ تِ ؼَض هٌظن ًگْساضی هی
ضَز ؟

تلی  5 اهتیاظ -ذیط صلط اهتیاظ
تلی  10 اهتیاظ -ذیط صلط اهتیاظ
تَظیحات  :هطاّسُ ًسرِ ٍ زستَض پعضي .

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ
حذاکثر امتیاز محًر رعایت مقررات قاوًوی ي بخشىامٍ َای اجرایی

امتیاز مکتسبٍ

 85امتیاز

محًر بُذاشت
ردیف

شاخص ارزیابی

امتیاز
مکتسبٍ

وحًٌ ارزیابی ي امتیازدَی

25

آیاًق اتام اظ رٌس هواٍم ٍ هاتل ضستطَ ،صاف ٍ تسٍى زضظ ٍ ضٌاف هی
تاضس؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

26

آیا زیَاضّای اتام اظ رٌس هواٍم ٍ هاتل ضستطَ ،صاف ٍ تسٍى زضظ ٍ
ضٌاف هی تاضس؟ ( تا سوق ًاضیٌاضی ضسُ )

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

تًضیحات

27

آیا زیَاضّای اتام زاضای هطًیع هٌاسة تا حساهل اضتلاع  10ساًتیوتط هی
تاضس ؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیض  صلط اهتیاظ

28

آیا سوق اتام سالن ٍ ضًگ آهیعی ضسُ هی تاضس ؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

29

آیا زض ٍ پٌزطُ ّای اتام  ،سالن  ،هاتل ضستطَ ٍ ضًگ آهیعی ضسُ
هی تاضس ؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

30

آیا پٌزطُ ّای باظضَ زاضای تَضیْای سالن ٍ ظس ظًگ ٍ هاتل ضستطَ
هی تاضس ؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

31

ٍظؼیت تَْیِ اتام هؽلَب است ؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

32

آیا ٍظؼیت سیستوْای ضٍضٌایی هطًع هٌاسة است؟ (ػسم استلازُ اظ
آٍی)
الهپْای ظ

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

33

آیا ضٍضَیی( یا سیٌي زٍ لگٌِ ) زض اتام زاضای ضطایػ استاًساضز هی تاضس ؟

حساًخط  8اهتیاظ

34
35

آیا ٍظؼیت پَضص هتصسی تعضیوات ٍ پاًسواى هٌاسة هی تاضس؟( لثاس،
ًلص ،هاسي )
آیا هتصسی تعضیوات زاضای ًاضت اًزام ٍاًسیٌاسیَى ّپاتیت زض سِ ًَتت

 اؼطاف ًاضی ًاضی ضسُ زض اتؼاز  1/5*1هتط  2 اهتیاظ ضیط آب گطم ٍ سطز  2 اهتیاظ هایغ صاتَى  2 اهتیاظ -حَلِ ًاؽشی  2 اهتیاظ 

تطریحاً ضًگْای ضٍضي (هتٌاسة تا ًَع ًاض)  3 اهتیاظ
تویعی ٍ تْساضت  5 اهتیاظ
هاسي هٌاسة تا ًَع ًاض  2 اهتیاظ 
تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

هی تاضس؟(ضٍیت ًاضت)
تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

36

آیا هتصسی تعضیوات ٍ پاًسواى تْساضت كطزی ضا ضػایت هی ًوایس ؟

37

آیا ظَاتػ استطیلیعاسیَى ضػایت هی ضَز؟

38

آیا تزْیعات  ،اتعاض ٍ سؽَح ُب زضستی ظسػلًَی هی ضًَس؟

حساًخط  10اهتیاظ (هعاٍت گطٍُ اضظیاب)

آیا زض ظهاى ضستطَی تزْیعات ،اظ ٍسایل هحاكظتی ( زستٌص ،هاسي،
ػیٌي هحاكظ ) استلازُ هی ضَز ؟
آیا هتصسی تعضیوات ٍ پاًسواى ًٌات ایوٌی ٍ تْساضتی زض ضاتؽِ تا ًحَُ
هَارِْ تا ذَى ٍ تطضحات تیواضاى ضا ضػایت هی ًٌس؟

تلی  10 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ

حساًخط  10اهتیاظ ( هعاٍت گطٍُ اضظیاب )

39
40
41

آیا پعضي ٍ هتصسی تعضیوات آگاّی اظ چگًَگی استلازُ اظ ظس ػلًَی

 ٍرَز ضاى سالن ست ّا  2 اهتیاظ ٍرَز ست ّای سالن ٍ تسٍى ظًگ ظزگی  2 اهتیاظ استلازُ اظ تست اسپَض  2 اهتیاظ زضد تاضید استطیل ضٍی ست ّا  2 اهتیاظ ضػایت هست استطیل تَزى ستْا ٍ ٍسایل  2 اهتیاظ زض صَضت كغال ًثَزى ٍاحس پاًسواى اهتیاظ ًاهل هی گیطز .

حساًخط  10اهتیاظ (هعاٍت گطٍُ اضظیاب)
تلی  5 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ

ًٌٌسُ ّا ضا زاضًس؟
42

آیا ترت تعضیوات ٍ پاًسواى هٌاسة ٍ پَضیسُ تا هلحلِ یٌثاضهصطف یا
ًاؿص گطاف هی تاضس ؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ

43

آیا هلحلِ یٌثاضهصطف یا ًاؿص گطاف تؼس اظ ّط تیواض تؼَیط هی ضَز؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ

44

آیا پٌثِ آؿطتِ تِ الٌل زض اتام تعضیوات ٍ پاًسواى ضٍیت ًوی ضَز؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

45

پطزُ یا پاضاٍاى سالن ٍ تویع زض اتام تعضیوات ٍرَز زاضز ؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

پعضي ٍ هتصسی تعضیوات آگاّی اظ ًحَُ صحیح استلازُ اظ كَض ٍ اتًَالٍ ضا
زاضًس؟ ( زض صَضت اًزام پاًسواى )
آیا ظتالِ ّای ػازی اظ ظتالِ ّای ذؽطًاى ٍ ػلًَی تِ ؼَض صحیح زض هحل
رساساظی هی ضَز؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

46
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تلی  5 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ
تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط اهتیاظ

48

آیا سؽل ظتالِ زضب زاض تا ًیسِ ظتالِ ظضز ضًگ ٍرَز زاضز؟
آیا ظطٍف روغ آٍضی پسواًسّای ًَى تیع ٍ تطًسُ ( ٍ ) safty boxرَز
زاضز؟

50

آیا سؽل ظتالِ (پسواًسّا) تِ ؼَض هطتة ترلیِ ٍ ضستطَ هی ضَز؟

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ

آیا ٍاحس تعضیوات ٍ پاًسواى رْت حول ظتالِ ّای ػلًَی تا ضْطزاضی
هطاضزاز زاضز؟
آیا زستَضالؼول هوٌَػیت استؼوال زذاًیات زض اهاًي ػوَهی ًصة
گطزیسُ ٍ ضػایت هی گطزز؟

تلی  10 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ

49

51
52
53

آیا ٍظؼیت تزْیعات اظ ًظط تْساضتی هٌاسة است؟
امتیاز مکتسبٍ

تلی  10 اهتیاظ  -ذیط صلط اهتیاظ

تلی  5 اهتیاظ  -ذیط  صلط امتیاظ
حساًخط  10اهتیاظ ( هعاٍت گطٍُ اضظیاب)
حذاکثر امتیاز محًر بُذاشت

 188امتیاز

فرم جمع بىذی امتیازات محًرَای عملکردی ياحذ تسریقات ي پاوسمان
وام محًر ارزیابی عملکرد

ردیف

حذاکثر امتیاز

1

محًر فضای فیسیکی

45

2

محًر رعایت حقًق بیمار ي رضایتمىذی مراجعیه

80

3

محًر ویريی اوساوی

4

محًر تجُیسات پسشکی

62

5

محًر تجُیسات غیر پسشکی

20

6

محًر رعایت مقررات قاوًوی ي بخشىامٍ َای اجرایی ابالغ شذٌ

85

َذاشت
محًر ب

188

جمع کل

امتیاز مکستبٍ

9
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وام ي وام خاوًادگی ي امضاء کارشىاس بازدیذ کىىذٌ :

وام ي وام خاوًادگی ي امضاء کارشىاس بازدیذ کىىذٌ :

وام ي وام خاوًادگی ي مُر ي امضاء متصذی تسریقات ي پاوسمان :

