ضًابط ي استاوذاردَای ارزشیابی مؤسسات درماوی  -يزارت بُذاری 57:8 -
زضجٝثٙسی ثیٕبضؾتبٟ٘ب ثط حؿت أتیبظات ٔىتؿج ٝثیٕبضؾتبٟ٘بی ػٕٔٛی
66

وّی ٝثیٕبضؾتبٟ٘بی ػٕٔٛی و ٝجٕغ أتیبظات ٔىتؿج ٝآٟ٘ب ثیكتط اظ  22..أتیبظ ثبقس زضج ٝیه

63

وّی ٝثیٕبضؾتبٟ٘بی ػٕٔٛی و ٝجٕؼی أتیبظات ٔىتؿج ٝآٟ٘ب ثیكتط اظ  35..أتیبظ ثبقس زضج ٝزٚ

62

وّی ٝثیٕبضؾتبٟ٘بی ػٕٔٛی و ٝجٕغ أتیبظات ٔىتؿج ٝآٟ٘ب ثیكتط اظ  60..أتیبظ ثبقس زضج ٝؾٝ

ثب تٛج ٝث ٝػسْ ٘یبظ  ٚزائط ثٛزٖ ثطذی اظ ٚاحسٞبی پیفثیٙی قسٔ ٜب٘ٙس فیعیٛتطاپی السأبت ایعٚتٛح  ٚوجبِت تطاپی ،زیبِیع  ٚؾبیط ٚاحسٞبی ٔكبث ٝجٕغ
وُحساوخط أتیبظات ثیٕبضؾتبٟ٘ب ترههی ذبل ٔب٘ٙس ثیٕبضؾتبٟ٘بی ضٚا٘ی ٔ -ؼتبزیٗ – آؾبیكٍب ٜظایكٍبٜٞب  1...أتیبظ تؼییٗ ٔیٌطزز  ٚزضجٝثٙسی
ایٗثیٕبضؾتبٟ٘ب ث ٝقطح ظیط ا٘جبْ ذٛاٞس قس.
66

زض نٛضتی و ٝجٕغ وُ أتیبظات ٔىتؿج ٝثیف اظ  35..ثبقس زضج ٝیه

63

زض نٛضتی و ٝجٕغ وُ أتیبظات ٔىتؿج ٝثیف اظ  3...ثبقس زضج ٝزٚ

62

زض نٛضتی و ٝجٕغ وُ أتیبظات ٔىتؿج ٝثیف اظ  65..ثبقس زضج ٝؾٝ

ثٙبثط ایٗ ثیٕبضؾتبٟ٘بیی و ٝثط اؾبؼ اضظقیبثی أتیبظات ٔىتؿج ٝآ٘بٖ وٕتط اظ جٕغ أتیبظات پیفثیٙی قس ٜزض ٔٛضز ثیٕبضؾتبٟ٘بی زضج ٝؾ ٝثبقس ظیط
اؾتب٘ساضزاػالْ  ٚازأ ٝفؼبِیت آ٘بٖ ٔجبظ ٘رٛاٞس ثٛز.
زض ٔمبثُ ٞط ترهم اضبفی زائٓ (ٔٙظٛض ضقتٞٝبی اذتهبنی ػال ٜٚثط چٟبض ترهم انّی اؾت و ٝث ٝعٛض زائٓ زض ثیٕبضؾتبٖ فؼبِیت زاضز  ٚأىب٘بت
ٚتجٟیعات ٔطثٛط ٘یع زض ثیٕبضؾتبٖ پیفثیٙی قس ٜاؾت 65 6أتیبظ  ٚحساوخط  6.5أتیبظ
تجهط ٜیه  -ترهمٞبی اضبفی زائٓ ػجبضتا٘س اظ ٌٛـ  ٚحّك  ٚثیٙی  -چكٓ پعقىی -اضتٛپسی  -اػهبة  ٚضٚاٖ  -جطاحی اػهبة  -جطاحی ؾیٚ ٝٙ
اٚضِٚػی.
تجهط ٜز - ٚأتیبظات ٔطثٛط ث ٝچٟبض ثرف انّی  ٚترهمٞبی اضبفی زائٓ فمظ ظٔب٘ی لبثُ ٔحبؾج ٝاؾت و ٝث ٝتطتیت حسالُ  6. ٚ 3ترت زض ٞط ٔٛضز
زائط  ٚفؼبَ ثبقس.
تجهط ٜؾ - ٝأتیبظ لبثُ ٔحبؾج ٝزض ٔٛضز ٞیأت پعقىی ثطای ثیٕبضؾتبٟ٘بی ضٚا٘ی -ضیٛی ظایكٍب ٚ ٜؾبیط فؼبِیتٟبی ٔكبث 6 ٝأتیبظ زض ٔمبثُ ٞط ترت ٚ
حساوخط 6..أتیبظ ٔیثبقس 6جٕغ أتیبظات  3.5أتیبظ
آییهوامٍ کتبی َیأت پسشکی
ٔٙظٛض آییٗ٘بٔٔ ٝرهٛنی اؾت و ٝضٚاثظ ثیٗ پعقىبٖ  ٚثیٕبضؾتبٖ ضا تؼییٗ ٔیوٙس ایٗ آییٗ٘بٔ ٝثبیس قبُٔ ٘ىبت ظیط ثبقس و ٝثطای ٞط وساْ أتیبظاتی
ٔٙظٛضقس ٜاؾت.
66

قطایظ پصیطفت ٝقسٖ پعقه زض وبزض ثیٕبضؾتبٖ  1أتیبظ

63

ضٚـ ثبظضؾی حطفٝای  1أتیبظ

62

اذتیبضات ٞیأت پعقىی  1أتیبظ

61

ٔؿبئُ ٔطثٛط ث ٝاذالق پعقىی  6.أتیبظ

65

ٔمطضات ٔطثٛط ث ٝاؾتفبز ٜوطزٖ اظ ثرفٞبی ثیٕبضؾتبٖ  1أتیبظ

61

ٔمطضات ٔطثٛط ث ٝثیٕبضؾتبٟ٘بی ٔرتّف  1أتیبظ

60

ٔمطضات ٔطثٛط ثٔ ٝكبٚضٜٞب  1أتیبظ

68

ٔمطضات ٔطثٛط ث ٝپطٚغٜٞبی پعقىی  2أتیبظ

66

ٔمطضات ٔطثٛط ث ٝآٔبضٞبی پعقىی  2أتیبظ

ٔ 66.مطضات ٔطثٛط ث ٝا٘تكبضات ػّٕی  ٚوٙفطا٘ؿٟب  1أتیبظ
 666حسٚز اذتیبضات ترههبٖ پعقىبٖ  1أتیبظ
 663ضٚاثظ نحیح ثیٗ پعقىبٖ  ٚپطؾ ُٙفٙی  2أتیبظ
جٕغ أتیبظات  52أتیبظ
کمیتٍَای پسشکی ي بیمارستاوی
زض نٛضتی و ٝوٕیتٞٝبی شیُ زض ثیٕبضؾتبٖ :تكىیُ  ٚاػضبی ٞط وٕیت ٝثط اؾبؼ اثالؽ وتجی ٔٛجٛز ثبقس ٌ ٚعاضـ وٕیتٞٝب (حسالُ یه ٌعاضـ زض ٞط ٔب)ٜ
ثٝنٛضت وتجی اضائ ٝقس ٜثبقس أتیبظات ظیط زض ٞط ٔٛضز لبثُ ٔحبؾج ٝذٛاٞس ثٛز.
66

وٕیت ٝپط٘ٚسٜٞبی پعقىی  35أتیبظ

63

وٕیت ٝاؾتفبز ٜاظ ثركٟبی ثیٕبضؾتبٖ ٔ ٚمطضات پصیطـ  65أتیبظ

62

وٕیت ٝاضظقیبثی وبض پعقىبٖ  65أتیبظ

61

وٕیت ٝاعبق ػُٕ  ٚظایٕبٖ  35أتیبظ

65

وٕیت ٝوٙتطَ ػف٘ٛت  35أتیبظ

61

وٕیت ٝپطؾتبضاٖ  ٚوبضوٙبٖ ثیٕبضؾتبٖ  35أتیبظ

60

وٕیتِ ٝیػ  65أتیبظ

68

وٕیت ٝتغصی 65 ٝأتیبظ

66

9 -وٕیتٔ ٝطي ٔ ٚیط  3.أتیبظ

 66.وٕیت ٝؾٛا٘ح  65أتیبظ
 666وٕیت٘ ٝؿٛد  3.أتیبظ
جٕغ أتیبظات  365أتیبظ
کىفراوس مرتب ماَیاوٍ پسشکی
ٔٙظٛض تكىیُ وٙفطا٘ؿٟبی ٔبٞیب٘ ٝاؾت و ٝزاضای ثط٘بٔٛٔ ٝضٛػبت ٔٛضز ثحج نٛضت ٘بعمیٗ یب نٛضت قطوتوٙٙسٌبٖ ،اػالْ ضٚظٞبی وٙفطا٘ؽ،
نٛضتجّؿ ٝوٙفطا٘ؽ  ٚچبح ثِٛتٗ وٙفطا٘ؽ ثبقس 2. 6أتیبظ
يجًد کتابخاوٍ در بیمارستان
ٔٙظٛض وتبثرب٘ٔ ٝرهٛل وتت پعقىی اؾت و ٝحسالُ نس جّس وتبة ػّٕی پعقىی ث ٝظثبٟ٘بی ٔرتّف زاقت ٝثبقس  ٚایٗ وتبثرب٘ٔ ٝیتٛا٘س
وتبثٟبیؾطٌطْوٙٙس٘ ٜیع جٟت ٔغبِؼ ٝثیٕبضاٖ زاقت ٝثبقس ٕٞ ٚچٙیٗ ٔجالت ضٚظ ػّٕی زض زؾتطؼ ثبقس 3. 6أتیبظ

فرمَا
زض نٛضتی و ٝفطٟٔبی ظیط تٛؾظ پعقه تىٕیُ  ٚزض پط٘ٚسٙٔ ٜؼىؽ ثبقس.
66

تىٕیُ فطْ ٔرهٛل قطح حبَ ثیٕبض تٛؾظ پعقه  6.أتیبظ

63

تىٕیُ فطْ ٔیع ثیٕبضی تٛؾظ پعقه  6.أتیبظ

62

زؾتٛضات وتجی پعقه ث ٝپطؾتبضاٖ  6.أتیبظ

61

تىٕیُ ؾبیط ٔكرهبت ثیٕبض اظ لجیُ تكریم اِٚی ٚ ٝتكریم ٟ٘بیی تٛؾظ پعقه  6.أتیبظ

جٕغ أتیبظات  1.أتیبظ
پرسىل
66

ٔسیط ٚاجس قطایظ

ٔسیط ٔترهم زض ضقتٔ ٝسیطیت ثیٕبضؾتبٖ  1.أتیبظ
ٔسیط پعقه ثب تجطث ٝزض أط ٔسیطیت ثیٕبضؾتبٖ  ٚیب ٔسیط ِیؿب٘ؽ  ٚیب فٛقِیؿب٘ؽ زض ؾبیط ضقتٞٝبی ٔسیطیت  3.أتیبظ لبثُ ٔحبؾجٔ ٝیثبقس.
63

زض نٛضتی و ٝؾطپطؾتی ثبیٍب٘ی پعقىی آٔبض  ٚپصیطـ ث ٝػٟسٔ ٜترهم پط٘ٚس ٜپعقىی ثب زضج ٝفٛق ِیؿب٘ؽ ثبقس.

62

زض نٛضتی و ٝضئیؽ أٛض ٔبِی ثیٕبضؾتبٖ زاضای ِیؿب٘ؽ  ٚیب فٛق ِیؿب٘ؽ حؿبثساضی ،ثبظضٌب٘ی التهبز  ٚؾبیط ضقتٞٝبی ٔكبث ٝثبقس 2. 6أتیبظ

61

زض نٛضتی ؾطپطؾت أٛض ازاضی زاضای ٔسضن ِیؿب٘ؽ أٛض ازاضی ثبقس 3. 6أتیبظ

65

چٙب٘چ ٝؾطپطؾت أٛض تغصیٔ ٝترهم زض ضقت ٝتغصی( ٝ؟؟) ثبقس 3. 6أتیبظ

61

زض نٛضتی و ٝضییؽ أٛض پطؾتبضی فٛق ِیؿب٘ؽ زض ضقتٔ ٝسیطیت پطؾتبضی ثبقس  2.أتیبظ

60

زض نٛضتی و ٝازاض ٜأٛض تأؾیؿبت تجٟیعات ؾبذتٕبٖ ث ٝػٟس ٜیه ٘فط ٟٔٙسؼ ثبقس30 .أتیبظ

جٕغ وُ أتیبظات ٔطثٛط ث ٝؾبیط وبزض قبغُ (ث ٝاؾتخٙبی وبزض پطؾتبضی و ٝثط اؾبؼ ضٛاثظ پیفثیٙی قس ٜزض لؿٕت اذتهبنی ٔطثٛط ث ٝذٛز
ٔحبؾجٔٝیٌطزز  ٚضزیفٟبی یه ِغبیت ٞفت ٔطثٛط ث ٝوبزض ٔسیطیت  ٚؾطپطؾتی) 6حساوخط  0..أتیبظ اؾت و ٝث ٝقطح ظیط ٔحبؾجٙٔ ٚ ٝظٛض ٔیٌطزز.
زض ٔمبثُ اقتغبَ ٞط وبضٔٙس ِیؿب٘ؽ  ٚیب فٛق ِیؿب٘ؽ زض ثیٕبضؾتبٖ  8أتیبظ  ٚزض ٔمبثُ اقتغبَ ٞط وبضٔٙس فٛق زیپّٓ  1أتیبظ  ٚزض ٔمبثُ اقتغبَ ٞط وبضٔٙس
زیپّٓوبُٔ ٔتٛؾظ  1أتیبظ  ٚزض ٔمبثُ ٞط وبضٔٙس ثب ٔسضن تحهیّی ثبالتط اظ قكٓ اثتسایی  3أتیبظ  ٚزض ٔٛضز ؾبیط وبضوٙبٖ زض ٔمبثُ اقتغبَ ٞط ٘فط 665
أتیبظ ٔحبؾجٔٝیٌطزز.
تجهط - ٜزض ٔٛضز ثیٕبضؾتبٟ٘بیی و ٝثیف اظ  6..ترت زاض٘س أتیبظات ٔىتؿج ٝپطؾّٙی ث ٝقطح ٔٙسضد زض ثٙس  8فٛق اثتسا ث ٝتؼساز ترت ثیٕبضؾتبٖ
ٔٛضزاضظقیبثی تمؿیٓ  ٚؾپؽ زض ضلٓ  6..ضطة ذٛاٞس قس.
مشخصات کلی بیمارستان
٘بْ ثیٕبضؾتبٖ؛ آزضؼ؛ تّفٗ؛ تؼساز ترت زائط زض ظٔبٖ ثبظزیس؛ تؼساز تحت ٔجبظ ثط اؾبؼ پطٚا٘ٝ؛ ٘ٛع ٚاثؿتٍی :ذهٛنی زِٚتی ذیطی ٝؾبیط ا٘ٛاع؛ قٕبض ٜپطٚا٘ٝ
تأؾیؽ؛ تبضید نسٚض؛ ٘بْ ٔؿئ َٛفٙی6

مالکیت
زض نٛضتی و ٝثیٕبضؾتبٖ ٔتؼّك ثٌ ٝط ٜٚپعقىی ثبقس  ٚزاضایی اؾبؾٙبٔ ٚ ٝث ٝنٛضت قطوت اضائ ٝقٛز زض اظاء ٞط پعقه ٔترهم ؾٟبٔساض ػضٛ
ٌطٜٚپعقىی زض ٔمبثُ  65ترت  3.أتیبظ حساوخط  3..أتیبظ
تجهط ٜیه :ثیٕبضؾتبٟ٘بی زِٚتی ٘ ٚیٕ ٝزِٚتی و ٝتٕبْ یب لؿٕتی اظ ثٛزج ٝآٖ اظ عطیك زِٚت تأٔیٗ ٔیٌطزز  ٚثیٕبضؾتبٟ٘بی ذیطی ٝو ٝثیالٖ ػّٕىطز ؾبال٘ٝ
آ٘بٖث ٝیىی اظ ٔإؾؿبت زِٚتی  ٚیب ٚاثؿت ٝث ٝزِٚت جٟت ثطضؾی اضائٔ ٝیٌطزز تٕبٔی أتیبظات ٔطثٛط ثٔ ٝبِىیت ضا زضیبفت ٔیزاض٘س.
جٕغ أتیبظات  3..أتیبظ
َیأت مذیرٌ
66

زض نٛضتی وٚ ٝاثؿتٍی اػضبی ٞیأت ٔسیط ٜث ٝثیٕبضؾتبٖ وبُٔ ثبقس  6.أتیبظ

63

ٞیأت ٔسیط ٜحسالُ ٞط زٞ ٚفت ٝیه ثبض تكىیُ قٛز (ٔكطٚط ث ٝاضائ ٝنٛضتجّؿ ٝوتجی)  5أتیبظ

62

اؾترساْ  ٚاذطاد ث ٝػٟسٞ ٜیأت ٔسیط ٜثبقس 5 6أتیبظ

61

تكىیالت ٞیأت ٔسیطٔ ٜغبثك اؾبؾٙبٔ ٝثبقس 5 6أتیبظ

جٕغ أتیبظات  35أتیبظ
َیأت پسشکی
زض ٔمبثُ ٞط ثرف انّی زائط (حطاجی  -ظ٘بٖ  ٚظایٕبٖ  -اعفبَ  -زاذّی) ث ٝنٛضت ٔؿتمُ یب ایؿتٍب ٜپطؾتبضی  ٚؾبیط تجٟیعات ٔ ٚكرهبت ثرفٔطثٛعٝ
 35أتیبظ  ٚحساوخط  6..أتیبظ
جس َٚحساوخط أتیبظ لبثُ وؿت ٔإؾؿبت زضٔب٘ی ثیٕبضؾتبٟ٘ب ث ٝتفىیه ا٘ٛاع آٖ
66

ٔبِىیت  3..أتیبظ

63

ٞیأت ٔسیط 35 ٜأتیبظ

62

ٞیأت پعقىی  358أتیبظ

61

وٕیتٞٝبی پعقىی  ٚثیٕبضؾتب٘ی  2.5أتیبظ

65

پصیطـ  12أتیبظ

61

پط٘ٚس ٜپعقىی  680أتیبظ

60

اعالػبت  10أتیبظ

68

ٔسیطیت (آٔبض  -أٛض ٔبِی -ازاضی  -ضٚاثظ اجتٕبػی)  365أتیبظ

66

تساضوبت  23أتیبظ

 66.ضذتكٛئی (ِٙػ)  0.أتیبظ
 666ؾطٚیؽ غصایی  665أتیبظ
 663پطؾ( ُٙث ٝاؾتخٙبی وبزض پطؾتبضی)  86.أتیبظ
 662پطؾتبضی  06.أتیبظ
 661زضٔبٍ٘ب ٚ ٜاٚضغا٘ؽ  355أتیبظ

 665تٕیطزاضی  15أتیبظ
 661زیبِیع  5.أتیبظ
 5. C.S.A 660أتیبظ
 668ؾبذتٕبٖ  -تأؾیؿبت ٟٙٔ -سؾی ٍٟ٘ ٚساضی  115أتیبظ
 666اعبلٟبی ػُٕ  61.أتیبظ
 63.اعبلٟبی ظایٕبٖ  05أتیبظ
 636ضازیِٛٛغی  36.أتیبظ
 633وجبِت تطاپی  6..أتیبظ
 632ایعٚتٛح  5.أتیبظ
 631آظٔبیكٍب 66. ٜأتیبظ
 635فیعیٛتطاپی  6.5أتیبظ
 631زاضٚذب٘ 6. ٝأتیبظ
جٕغ وُ أتیبظات لبثُ وؿت ثیٕبضؾتبٟ٘بی ػٕٔٛی 5.33 :أتیبظ

