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............تاريخ.............         ي تخصصيدندانپزشك درمانگاه ارزيابي  

  محورفضاي فيزيكي

 نحوه ارزيابي و امتياز دهي و توضيحات 
 امتياز
ف شاخص ارزيابي مكتسبه

ردي
 

   □خير  -   □بلي 

    درصورت قرارداشتن درطبقه همكف امتياز كامل راميگيرد              :توضيحات
آيا دسترسي به قسمتهاي مختلف درمانگاه با استفاده از

درصورت قرارداشتن (؟آسانسور مناسب امكانپذير است
  )درمانگاه درطبقات

1  

   □درجه نسبت به سطح افق 15شيب كمتر از 
   □لغزنده نبودن 

   □دارا بودن حفاظ و يا دستگيره مناسب
امتياز هر يك از موارد عالمت زده شده با هم جمع و در ستون  امتياز مكتسبه   :توضيحات

    .              بر امتياز كامل راميگيردودرصورت عدم نيازبه رمپ ويا وجود باال قيد ميشود

ويا ساير تسهيالت  در صورت نياز،رمپ با شيب مناسب  
  وجود دارد؟ جهت انتقال بيمار) باالبر(مناسب

2 

  □خير  -   □بلي 

  ،) طول (سانتيمتر 110حداقل  : توضيحات 
  )ارتفاع (سانتيمتر  17,5، وحد اكثر )عرض ( سانتيمتر 30و   

  در صورت عدم وجود پله امتياز كامل را ميگيرد: توضيحات

  آيا طول و عرض و ارتفاع پله ها استاندارد است ؟   
  )در صورت وجود (

3  

 4 براي اطالعات وپذيرش  وجوددارد؟ي آيا فضاي      □خير  - □بلي 

  5  براي بايگاني وجود دارد؟آيا محلي       □ندارد-  □مشترك -   □مستقل 

 6 آيا اتاق مسئول فني دارد؟      □ندارد-  □مشترك -   □مستقل 
    □خير  - □بلي 

متر مربع فضا جهت هـر يونيـت دندانپزشـكي بـادر نظـر       10حداقل :توضيحات
  .گرفتن يك متر فضاي خالي دراطراف هر يونيت الزامي است

يونيت  5وجود حداقل كافي بر اساس  فضايآيا   
 7   وجوددارد؟ وملحقات آنها دندانپزشكي

    □خير  - □بلي 
  

  آيا ارتفاع سقف اتاقهاي درماني مناسب است ؟  
  8  )سانتي متر  270حداقل (  

 9  فضاي مناسب براي راديوگرافي تك دندان دارد؟      □ندارد-  □پاراوان سربي-  □اتاقك راديولوژي

   □خير  - □بلي 
   )امتياز كامل را ميگيرد وركسعدم وجود پان درصورت(

راديولوژيهاي خـارج دهـانياتاقك راديولوژي جهت 
  وجوددارد؟...)پانوركس،سفالومتري و(

10 

 11  انبار دارو و ملزومات دارد ؟      □ندارد-  □مشترك -   □مستقل 
  12  آيا محلي جهت استريليزاسيون وجود دارد؟     □ندارد-  □مشترك -   □مستقل 

  13  رد ؟ وجود دا به تفكيك خانمها وآقايان رختكن پرسنل      □خير  - □بلي 

  14  آبدارخانه دارد ؟       □خير  - □بلي 

  15  فضاي سالن انتظار       □متر 20كمتر از - □مترمربع   20باالي 

 16  : سرويسهاي بهداشتي       □به تفكيك پرسنل و بيماران وجود دارد
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............تاريخ.............         ي تخصصيدندانپزشك درمانگاه ارزيابي  

    □مشترك بين پرسنل و بيماران وجود دارد   

  17  آيا محل تي شوئي دارد؟      □ندارد  - □بلي 

     □تائيد معاونت درمان   يا تغييرات بامطابق وضعيت اوليه 
    □عدم تطابق و بدون تائيد معاونت درمان 

  
وضعيتبا)فضاي فيزيكي(درمانگاه وضعيت فعليتطابق

  :در زمان اخذ پروانه ها و شروع فعاليت  موجود
18  

 

 محوررعايت حقوق بيمار و رضايتمندي مراجعين

امتياز دهي و توضيحات نحوه ارزيابي و  
 امتياز
ردي شاخص ارزيابي مكتسبه  ف

     □خير  –□بلي 
پروانه تاسيس و مسئولين فني در معرض ديد مراجعين نصب 

  19  گرديده است ؟

      □خير  –□بلي 
آيا ساعات فعاليت درمانگاه در معرض ديد مراجعين نصب 

  20   ؟گرديده است

       □خير  –□بلي 
در معرض ديد مراجعين نصب گرديده  پزشكاندندانبرنامه 

  21  است؟ 

  22  آيا تعرفه ها در معرض ديد مراجعين نصب گرديده است ؟        □خير  –□بلي 

       □خير  –  □بلي 
در صورت (تابلوهاي راهنماي اتاقها و تابلوهاي راهنماي طبقات 

  23  وجود دارد ؟ ) وجود طبقات 

     □خير  –□بلي 
ندانپزشكان در معرض ديد بيماران آيا پروانه هاي مطب د

  24  نصب گرديده است ؟

     □خير  –□بلي 
لوازم ضروري كه مورد نياز  آيا

  25  دردرمانگاه وجوددارد؟)مصرفي،دارويي(بيماراست

        □خير  –  □بلي 
آيا صندليهاي قابل شستشو و كافي و سالم در سالن انتظار 

  26  وجود دارد؟

  27  ميباشد؟   آبسردكندستگاه آيا سالن انتظار مجهز به      □ندارد  - □بدون ليوان يكبار مصرف    - □با ليوان يكبار مصرف  
   □خير  –□بلي 

  نام خانوادگي وسمت:توضيحات
  28  داراي اتيكتهاي مناسب جهت شناسايي مي باشند؟  كاركنانآيا   

   □خير  –□بلي 

  ممهور به مهر درمانگاه وتاريخ
  

 ، واخذ وجه درمانگاهنجام شده در آيا در قبال خدمات ا
  29  تحويل ميگردد؟  بيماربه صورتحساب 

 

 نيروي انساني 
 امتياز نحوه ارزيابي و امتياز دهي و توضيحات

ردي شاخص ارزيابي مكتسبه  ف

     □خير  -  □بلي 
  :توضيحات

حضورحداقل يـك نفـر پرسـتار دندانپزشـكي يـا      –دندانپزشك متخصص 3حداقل  فعاليت
  مطابق با آئين نامه و  پرسنلآيا   

در درمانگـاه  وخدمات ارائه شـده  پروانه تاسيس 
30 
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............تاريخ.............         ي تخصصيدندانپزشك درمانگاه ارزيابي  

  دارند؟  فعاليت  كاري نوبتكار دهان ودندان درهر بهداشت
  □متصدي صندوق - □متصدي اطالعات و پذيرش 

  □خدمه -   □مسئول بايگاني و مدارك پزشكي 

   □اطالعات و پذيرش و صندوق  متصدي يكي بودن
امتياز هر يك از موارد عالمت زده شده با هم جمع و در ستون  امتياز مكتسبه  ( توضيحات

 )قيد ميشود  

  31 وضعيت ساير پرسنل مركز  

  32 آيا فعاليت پرسنل با رشته تحصيلي آنان مطابقت دارد؟    )قضاوت گروه ارزياب( 

   □خير  - □بلي

    
وجوددرمانگاهآيا تصويرمدرك تحصيلي پرسنل در

  رد ؟دا
33 

 

 محورتجهيزات پزشكي

 امتياز نحوه ارزيابي و امتياز دهي و توضيحات
ردي شاخص ارزيابي مكتسبه  ف

  )قضاوت گروه ارزياب( 
ست دندانپزشكي استريل يا يكبار مصرف آماده به  3وجود حداقل :توضيحات

  ازاي هر دندانپزشك فعال الزامي است
  

دمات ارائه مطابق با خوجود تجهيزات ولوازم مصرفي 
   شده دردرمانگاه

34  

 35  وجود گواهيهاي  تائيد كاليبراسيون دستگاهها    )قضاوت گروه ارزياب( 

   □خير    -   □بلي

  
 36 وجوددارد؟)ترالي اورژانس(احياءكامل امكانات ولوازم  

  )قضاوت گروه ارزياب( 
  امتحان دستگاه توسط كارشناس:توضيحات

 وآماده ارائه خدمات سالمآيا دستگاههاي موجود   
  د ؟نميباش

37  

 

)ايمني –حفاظتي  –تاسيساتي (ت غيرپزشكي محور تجهيزا  
 امتياز نحوه ارزيابي و امتياز دهي و توضيحات

ردي شاخص ارزيابي مكتسبه  ف

  38  آيا سيستم برق اضطراري دارد ؟     □خير -□بلي

   □خير  - □بلي

  اء حريق مركزي امتياز كامل راميگيرددر صورت وجود سيستم اطف:توضيحات
 دارد ؟داراي شارژ معتبرآيا سيستم اطفاء حريق  

  39  )  كيلو گرمي  4مترمربع  يك كپسول  50به ازاي هر ( 

درمانگاه مناسب است حرارتي / آيا سيستمهاي برودتي       □خير   - □بلي  
  )تامين گردد 25- 20درجه حرارات (؟

40  

آيا پريزهاي برق در محل مناسب و با حفاظ مناسب     □خير    -  □بلي 
  وجود دارد ؟

41  

نرده و حفاظ ) در صورت وجود پله ( آيا در كنار پله ها      □خير     - □بلي  42  
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............تاريخ.............         ي تخصصيدندانپزشك درمانگاه ارزيابي  

  وجود دارد؟  در صورت عدم وجود پله امتياز كامل را ميگيرد: توضيحات

   □كاركرد مناسب- □متراژ مناسب
  43  در صورت وجود آسانسور ، وضعيت آن چگونه است؟    آسانسور امتياز كامل راميگيرد نياز بهدر صورت عدم : توضيحات

      

رعايت مقررات قانوني وبخشنامه هاي اجرايي ابالغ شدهمحور   

 امتياز نحوه ارزيابي و امتياز دهي و توضيحات
ردي شاخص ارزيابي مكتسبه  ف

پروانه تاسيسآياساعات فعاليت موسسه منطبق با    □خير     - □بلي 
  ميباشد؟

44

آيا فعاليت موسسه از لحاظ بخشهاي فعال منطبق با پروانه     □خير   - □بلي 
  تاسيس مي باشد ؟

45 

 آيا آمار و گزارشات الزم به طور منظم به دانشگاه ارائه     □خير    - □بلي 

  ميگردد؟
46  

    □حضور مستمر و دائم  
    □حضور نامنظم       

 
  
  

  47  :سئولين فني نحوه حضورم

وعمل آيا مسئولين فني به شرح وظايف خود آگاهي دارند    )قضاوت گروه ارزياب( 
  ؟مينمايند

48  

 49 آيا پرسنل درمانگاه به معاونت درمان معرفي شده اند؟    □خير  -□بلي

آيا بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابالغ شده به طور منظم     □خير   -  □بلي 
  د؟ نگهداري ميشو

50  

    

 محور مدارك پزشكي و اطالع رساني
و توضيحات نحوه ارزيابي و امتياز دهي  

 امتياز
ردي شاخص ارزيابي مكتسبه  ف

 51  آيا سيستم اطالعات و پذيرش مناسب دارد ؟     □غير مكانيزه   -  □سيستم مكانيزه  
     □غير مكانيزه ، تشكيل ميشود      -   □مكانيزه ،  تشكيل ميشود 

      □شكيل نميشود ت
 52  وضعيت تشكيل پرونده بيماران به چه صورت است؟

    □خير    - □بلي 
  قيد هزينه - قيد علت مراجعه - پزشكدندانتشخيص قيد  -قيد مشخصات فردي 

  قيد نوع پوشش بيمه اي   -  انجام شدهقيد اقدامات 
  

  نحوه تكميل پرونده بيماران كامل است ؟ 
   53  

آيا بر نحوه نگهداري پرونده ها و مدارك و اسناد پزشكي كنترل و       □خير    - □بلي 
  54  نظارت وجود دارد ؟ 
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............تاريخ.............         ي تخصصيدندانپزشك درمانگاه ارزيابي  

    □خير    -   □بلي 
  

  
آيا زمان نگهداري اسناد و مدارك پزشكي در درمانگاه با مقررات 

  55  و قوانين رسمي مربوطه انطباق دارد ؟ 

    □خير    -    □بلي 
  

  
خ اصلي گزارشات ارسال شده به آيا پرونده اي براي درج نس

  56  دانشگاه وجود دارد ؟

    □خير    -    □بلي 
  

 آيا ثبت اطالعات در پرونده بيماران ونگهداري پرونده ها به گونه

  57  در تحقيقات پزشكي مورد  استفاده قرار گيرد ؟  كهاي ميباشد

   □ مكانيزهغير-□مكانيزه
  

  58  ه صورت است؟وضعيت تنظيم صورت حسابهاي مالي به چ  

 

  محور بهداشت 

 نحوه ارزيابي و امتياز دهي و توضيحات
 امتياز
ف شاخص ارزيابي مكتسبه

ردي
 

    □خير    -    □بلي 
    

كف و ديوارهاي درمانگاه از جنس مقاوم و قابل شستشو ، صاف و 
  59  بدون درز و شكاف مي باشند؟ 

  
   □خير    - □بلي 

و اتاقها داراي قرنيز مناسب با آيا ديوارهاي فضاهاي عمومي   
  60  سانني مترو رنگ آميزي شده مي باشند؟ 10حداقل ارتفاع 

    □خير    -    □بلي 
  

  
داراي سطح صاف  ،آيا سقف فضاهاي درمانگاه رنگ آميزي شده 

  61  و بدون درز و شكاف مي باشد؟

   □خير    - □بلي 
  ي گيرددرصورت عدم وجود پنجره امتياز كامل را م:توضيحات

  
آيا پنجره هاي مشرف به معابر پرسرو صدا  دو جداره مي باشد 

  62  ؟ 

   □خير   -□بلي
  درصورت عدم وجود پنجره امتياز كامل را مي گيرد:توضيحات

  
آيا  در و پنجره هاي درمانگاه، سالم ، قابل شستشو و  رنگ آميزي

  63  شده مي باشد؟  

   □خير   -□بلي
  م وجود پنجره امتياز كامل را مي گيرددرصورت عد:توضيحات

آيا پنجره هاي باز شو مشرف به خارج داراي توري هاي سالم و  
  64  ضد زنگ و قابل شستشو مي باشد؟

  )قضاوت گروه ارزياب(  
  

آيا ضوابط شورايعالي محيط زيست درخصوص جلوگيري از    
  65  سرو صدا رعايت مي گردد؟ توليد

     □متر 5/1*1بعاد اطراف كاشي كاري شده در ا
     □مايع صابون     -    □شير آب گرم و سرد

     □حوله كاغذي 
امتياز هر يك از موارد عالمت زده شده با هم جمع و در ستون  امتياز :( توضيحات 

  )مكتسبه قيد ميشود  

  وجوددارد؟ دردرمانگاه آيا روشويي مناسب  
  66  

      □وسايل جانبي-    □ظاهر يونيت
امتياز هر يك از موارد عالمت زده شده با هـم جمـع و در سـتون  امتيـاز     :(  توضيحات

  )مكتسبه قيد ميشود  
  67  آيا يونيت ها وضعيت بهداشتي مناسبي دارند؟  

    )قضاوت گروه ارزياب(  
پيشروكش يكبار مصرف براي يونيت ها،آيا از

بند،سرساكشن وساير لوازم يكبار مصرف وتميز براي 
  ؟ ه ميشودبيمار استفاد

68  



 

 وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشكي                                    
معاونت سالمت                      

        

 6

............تاريخ.............         ي تخصصيدندانپزشك درمانگاه ارزيابي  

  ص  □خير    -    □بلي 
  وجود حداقل دو ست دندانپزشكي الزامي است:توضيحات

متناسب با (آياابزار دندانپزشكي به اندازه كافي  
 69  وجوددارد؟) تعدادمراجعين

  )قضاوت گروه ارزياب(  
ندانپزشكي به درستيضد عفوني ابزار وتجهيزات دآيا    استفاده از اوتوكالوومواد ضدعفوني كننده :توضيحات

 70  انجام ميشود؟

آيا خدمه مسئول شستشوي وسايل از وسايل محافظتي       □خير    -    □بلي 
 71  استفاده ميكند؟)دستكش،ماسك،عينك محافظ(

  72  وضعيت تهويه درمانگاه مطلوب ميباشد؟      □خير    -    □بلي 
      □خير    -  □بلي  :اتاقهاي معاينه-   □خير    -  □بلي  :فضاهاي عمومي 

امتياز هر يك از موارد عالمت زده شده با هـم جمـع و در سـتون  امتيـاز     :( توضيحات 
  )مكتسبه قيد ميشود  

  73  وضعيت نور درمانگاه مطلوب ميباشد؟  

آيا وضعيت بهداشتي سيستمهاي روشنايي درمانگاه      □خير    -  □بلي 
  74  ) يزعدم استفاده از المپهاي آو( مناسب است  ؟ 

   □ )متناسب با نوع كار (ترجيحا رنگهاي روشن -    □تميزي و بهداشت 
    □ماسك مناسب با نوع كار

امتياز هر يك از موارد عالمت زده شده با هم جمـع و در سـتون  امتيـاز    :  ( توضيحات 
  )مكتسبه قيد ميشود  

  آيا وضعيت پوشش كاركنان مناسب مي باشد ؟   
 75  ) ماسك  - كفش  -لباس ( 

  76  مناسب ميباشد؟وضعيت بهداشتي آبدارخانه      □خير    - □بلي 

     □خير    - □بلي 
آياآبدارچي داراي كارت بهداشتي بوده وكارت  نصب گرديده 

 77  است؟

     □كاشيكاري ديوارها تازيرسقف - □تهويه مناسب      - □ فالش تانك
وجود شـيرآب گـرم و       - □ون مايع صاب- □كاسه توالت سالم و بدون ترك خوردگي 

      □ درتوالتسرد
  □سطل زباله درب دار پدالي داراي كيسه زباله 

    □روشويي مجهز به آب گرم و سرد 
    □حوله كاغذي    - □خشك كن اتوماتيك دست 

امتياز هر يك از موارد عالمت زده شده با هـم جمـع و در سـتون  امتيـاز     :( توضيحات 
  )مكتسبه قيد ميشود  

  78  وضعيت سرويسهاي بهداشتي ؟   

     □محل آويختن تي -    □حوضچه تي 
     □تهويه مناسب-   □وجود شير آب گرم و سرد 

     □وجود كف شويي با شيب مناسب 
امتياز هر يك از موارد عالمت زده شده با هم جمع و در ستون  امتياز :( توضيحات 

  )مكتسبه قيد ميشود  

  79  ناسب است ؟ آيا وضعيت محل تي شويي م  

سيستم جمع آوري فاضالب به صورت بهداشتي مي باشد؟       □خير    -   □بلي  80  

آيا سطل هاي زبالـه درب دار بـا كيسـه زبالـه  بـه      □خير    -   □بلي 
  وجود دارد؟  درمانگاهتعداد كافي در 

81  

هآيا ظروف جمع آوري پسماندهاي نوك تيز و برند      □خير    -   □بلي 
)Safety Box  ( 82  وجود دارد ؟  
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............تاريخ.............         ي تخصصيدندانپزشك درمانگاه ارزيابي  

نكات ايمني و بهداشتي در رابطه با نحوه ،آيا پرسنل     )قضاوت گروه ارزياب(  
  83  ترشحات بيماران را رعايت مي كنند ؟ خون ومواجهه با 

آياپرسنل ،نكات ايمني و بهداشتي دررابطه با استفاده از    )قضاوت گروه ارزياب(  
  84  عايت مي كنند ؟ وسايل تيز و برنده رار

 Bآيا پرسنل داراي كارت واكسيناسيون دربرابر هپاتيت       □خير    -   □بلي 
 85  ميباشند؟

آيا زباله هاي عادي از زباله هاي خطرناك و عفوني به طور     □خير    -   □بلي 
  86  صحيح در محل جداسازي مي شود؟ 

    □خير    -   □بلي 
به طور مرتب)پسماندها(  آيا سطل ها و مخازن زباله    

  87  ؟ شستشو مي شوند وتخليه 

   □خير    -   □بلي 
  

  
آيا دستورالعمل ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن 

  88  رعايت مي گردد؟ و عمومي نصب گرديده

    )قضاوت گروه ارزياب( 
از نظر بهداشتي)غير از يونيت(آيا وضعيت تجهيزات

  89  مناسب است ؟ 

  رعايت درمانگاهآيا بهداشت و نظافت عمومي در     )وه ارزيابقضاوت گر( 
  )نماي ظاهري كليه فضاها ( مي گردد؟ 

90  

 

 ژه یازات ويمحور امت

 نحوه ارزيابي و امتياز دهي و توضيحات
 امتياز
ف شاخص ارزيابي مكتسبه

ردي
 

  □نيروهاي مسلح   -  □تامين اجتماعي

   □خدمات درماني  –   □كميته امداد 
    □ر بيمه ها ساي

امتياز هر يك از موارد عالمت زده شده با هم جمع و درسـتون  امتيـاز مكتسـبه قيـد     ( 
 )  ميشود

 1 :قرار داد موسسه با سازمانهاي بيمه گر  

 2 وجود محلي مستقل تحت عنوان مدارك پزشكي    □خير   - □بلي 

 
   □خير  –□بلي 

  
مايي بيماران در و پوسترهاي آموزشي براي راهن جزوه هاآيا   

  )درماني  –بهداشتي ( وجود دارد ؟  درمانگاه
3  
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............تاريخ.............         ي تخصصيدندانپزشك درمانگاه ارزيابي  

   دندانپزشكي تخصصي فرم جمع بندي امتيازات محورهاي عملكردي درمانگاه
  

  امتياز مكتسبه  حداكثر امتياز درصد امتياز محوربه كل نام محور ارزيابي و عملكردي رديف

    80  %8 محورفضاي فيزيكي 1
    150  %15 مار و رضايتمندي مراجعينمحوررعايت حقوق بي 2
    90  %9 محور نيروي انساني 3
    70  %7 محورتجهيزات پزشكي 4
    70  %7 تاسيساتي وايمني-محور تجهيزات حفاظتي 5
    130  %13 رعايت مقررات قانوني وبخشنامه هاي اجرايي ابالغ شدهمحور  6
    70  %7 محور مدارك پزشكي و اطالع رساني 7
    340  %34 اشتمحور بهد 8

    1000  %100 جمع كل امتيازات  
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............تاريخ.............         ي تخصصيدندانپزشك درمانگاه ارزيابي  

 فرم نظر سنجي پرسشنامه ارزيابي جهت تمديد پروانه موسسات پزشكي كشور
  

  :در صورتي كه نظر و يا انتقادي در خصوص سواالت و يا گزينه ها داريد، آنرا مرقوم فرماييد .1
  

ف
ردي

 

 نظر شماره سوال محور سوال

    

    

    

    

    

    

    

  
خود ارزيابي موسسات، ورود به وب سايت و سپس (در خصوص نحوه دريافت و تكميل پرسشنامه ها با روند جديد 

  :نظر خود را اعالم فرماييد) آن توسط دانشگاه هابررسي 
  
  
  
  
  

و تكميل فرم مربوطه و يا با ارسال به  (eho.ir)نظرات خود را با مراجعه به وب سايت دفتر الكترونيك سالمت ** 
ارسال  - تهران، خيابان حافظ تقاطع جمهوري، ساختمان وزارت بهداشت، اداره امور پروانه هاي پزشكي: آدرس
  .دفرمايي

 


