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 نکات مهم در سنجش کیفیت عملکرد واحدهای پشتیبان 

 است. 110تا  0، امتیازی بین پشتیبان واحدهای عملکرد کیفی ارزشیابی -1

 گردد.، تعیین میبارماه یک 3، حداقل هر واحد عملکرد کیفی ضریب ارزشیابی -2

 کلیه واحدهای پشتیبان از دو دسته شاخص استفاده شده است: ارزشیابیبرای  -3

 عمومی هایخصشا: 

 شاخصمنظور از دو  اینبرای . دارند مصداق واحدها همه در تفاوت اندکی با که هستند هاییشاخص

ای های اعتباربخشی مجموعهدر صورتی که شاخص .استفاده شده است «رضایتمندی» و «اعتباربخشی»

برای چنین « داردهای اعتباربخشیمیزان موفقیت در دستیابی به استان» از واحدها با هم ارزیابی گردد، شاخص

 شود.واحدهایی مشابه در نظر گرفته می

 اختصاصی هایشاخص: 

 . شوندمی عریفت رات اختصاصی از هر واحداوظایف و انتظ به بسته که هستندهایی شاخص

و با توجه به شرایط  «سطح مورد انتظار»بهتر است  ارزیابی دقیق ضریب کیفی عملکرد هر واحدبرای 

تعیین و میزان موفقیت در دستیابی به آنها  ، توسط هیاتفرد هر بیمارستانهای منحصربهیویژگ

هر  انتظاراتسطح دهنده سطح مورد انتظار در واقع نشان هر واحد قرار گیرد. ارزشیابیمالک 

 باشد.مربوطه می واحد بیمارستان از

گیرد. از سال ریت صورت میعمده ارزشیابی واحدهای پشتیبان توسط حوزه مدیدر شروع طرح،  -4

 کنندگان مرتبطارزیابی توسط ارزیابی کننده/ ،شاخصهر ماهیت براساس  ،یابیشدوم، بهتر است ارز

های تشخیصی و درمانی از میزان افزایش رضایت بخش»خصوص شاخص در. به عنوان مثال صورت گیرد

 مالک محاسبه قرار گیرد.ها این بخشامتیاز داده شده توسط مسئولین میانگین بهتر است  «عملکرد واحد

طور ، امتیازات را بهواحدهاکننده پس از تعیین امتیاز هر یک از مسئول هر یک از واحدهای ارزیابی -5

مکلف است مجموع امتیازات کسب بیمارستان  پشتیبانیمعاون مدیر یا . نمایدمکتوب به هیات اعالم می

به منظور آگاهی واحد از عملکرد خود و تالش در  ماه یکباررا هر سه  حاصل از آنو ضریب  واحدشده هر 

  مربوطه اعالم نماید. واحد به راستای ارتقا عملکرد،
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مکلف  کنندهارزیابیگردد، اما واحد تلقی میمحرمانه  کنندهارزیابیمیزان امتیاز داده شده توسط هر  -6

اولویت مداخالت جهت اصالح  یابی شده، فهرست مشکالت وشارزهای است به تفکیک هر یک از بخش

 روند فعلی را به هیات و مدیران واحد مجری گزارش نماید.

اشداره شدده « حوزه مددیریت بیمارسدتان»به واحدهای پشتیبان یابی شجهت ارزمواردی که کلیه در  -7

یا معاون پشتیبانی، مدیر پرستاری )مترون( و مدیر مدالی  مدیرمرکب از ای کمیتهتوسط  یابیشاست، ارز

 بیمارسدتانکمیته بر عهده مددیر این د. سرپرستی یرس خواهدهیات  به تائیدیابی شاین ارزو نتایج  انجام

 خواهد بود.

موثرترین  ،)واحدهای پشتیبانی تک نفره( وجود دارد واحددر فقط یک نفر که  یدر واحدهای پشتیبان -8

 بازتوزیع هایشاخصیاز حاصل از امتو  استواحد عملکرد ضریب کیفی  کننده میزان پرداخت،عامل تعیین

امکان بازتوزیع درآمد بین عدم  به تبع آن تک نفره بودن واحد وبه علت واحد، د افرا سطح در درآمد

بنابراین، کنترل امتیاز حضور در این واحدها از اهمیت بیشتری برخوردار  تاثیر خواهد بود.افراد واحد، بی

 است.

این ابزار  درکنند. را تعیین می واحد، امتیاز هر واحدعملکرد هر کننده، براساس ارزیابی واحدهای  -9

 انجام کیفیت بهترین به را شده تعیین معیارهای تمام مربوطه واحد این است که امتیاز حداکثر از منظور

درصد از مجموع امتیاز(  80-90کسب امتیاز خوب )کسب  .دباش مطرح الگویک  عنوان بهتواند می و داده

 مربوطه واحد یعنی متوسطو امتیاز  باشددارا می را عالی عملکرد معیارهای درصد 70-80 ،واحد کهآن یعنی

و در نهایت کسب حداقل امتیاز به معنی این است که  باشدمی دارا را عالی عملکرد معیارهای درصد 50

 باشد.توجه میغیرقابل آن از این منظر، باشد و یا عملکرد فاقد معیارهای عملکرد عالی می واحد

در صورتی که واحد کنترل عفونت بیمارستان مستقل از دفتر در خصوص واحد کنترل عفونت؛   -10

های ذیل(  ای نیز )براساس فرمیابی جداگانهشای برای  این واحد تعیین و ارزپرستاری باشد، سهم جداگانه

پرستاری بیمارستان باشد، گیرد. در صورتی که این واحد مستقل نبوده و زیرمجموعه دفتر صورت می

 گردد.بینی میدر قالب دفتر پرستاری پیش ،یابی آنشسهم واحد و ارز

 در ادامه آمده است. پشتیبان مختلف واحدهایبرای سنجش کیفیت عملکرد های مالک -11
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 نام واحد: حوزه مدیریت 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی  سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
های میزان موفقیت بیمارستان در اجرای برنامه

 طرح تحول نظام سالمت

معاون درمان  

 موسسه
52-0  

5 
در  بیمارستان  وضعیت ضریب اشغال تخت

 دوره زمانی سه ماهه

معاون درمان  

 موسسه
2-0  

3 
های عمل در دوره وری اتاقوضعیت بهره

 زمانی سه ماهه

معاون درمان  

 موسسه
2-0  

4 

بازدهی تخت )گردش تخت( در  وضعیت 

دوره زمانی سه ماهه )با در نظر گرفتن نوع 

 تخت هر بیمارستان(

معاون درمان  

 موسسه
10-0  

2 
نسبت درآمد به هزینه بیمارستان در دوره 

 زمانی سه ماهه

معاون توسعه  

 موسسه
10-0  

6 

میزان رضایت کارکنان پزشک و غیرپزشک 

 بیمارستان از عملکرد حوزه مدیریت

 بیمارستان

معاون درمان  

 موسسه
2-0  

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی  انتظار مورد سطح شاخص عنوان ردیف

 میزان رضایت بیماران از عملکرد بیمارستان 1
معاون درمان  

 0-52 موسسه

5 
میزان موفقیت بیمارستان در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی 

معاون درمان  

 0-52 موسسه

 110 جمع امتیازات
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 پرستاری نام واحد: دفتر 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
کننده نظارت و رسیدگی به بیماران مراجعه

 به بخش اورژانس

 0-4 ریاست بیمارستان 

5 

به روز نگهداشتن اطالعات کامل کارکنان 

ردی و خانوادگی، پرستاری در زمینه ف

 شغلی، تحصیلی، آموزشی، مرخصی و... 

 
 0-3 ریاست بیمارستان

3 

نیازسنجی آموزشی پرستاران، طراحی، 

های آموزشی اجرا و ارزشیابی دوره

های عمومی و ویژه و تخصصی برای بخش

های تشویق آنان برای شرکت در برنامه

 های تحقیقاتیآموزشی و طرح

 

 0-2 ریاست بیمارستان

4 
های نظارت و همکاری در زمینه فعالیت

 مربوط به کمیته کنترل عفونت

 0-4 ریاست بیمارستان 

2 

سازی کارکنان گروه پرستاری برای آماده

ها و برگزاری مانورهای مواجه با بحران

 الزم 

 
 0-4 ریاست بیمارستان

6 
های پرستاران و رسیدگی و توجه به خواسته

 قع به مقام باالتررسانی مناسب و به مواطالع

 0-4 ریاست بیمارستان 

7 

نظارت بر رعایت دقیق مقررات و 

های های پرستاری در بخشدستورالعمل

درمانی و همچنین اجرای استانداردهای 

 های پرستاریمراقبت

 

 0-10 ریاست بیمارستان

8 
کنترل و نظارت بر عملکرد کمی و کیفی 

 پرستاران

 0-10 ریاست بیمارستان 
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9 
های دید و نظارت روزانه از بخشباز

 درمانی و حل مشکالت آنان

 0-2 ریاست بیمارستان 

10 

نظارت بر تنظیم عادالنه و منصفانه برنامه 

های کاری گروه پرستاری در بخشنوبت

 مختلف

 
 0-4 ریاست بیمارستان

11 

نظارت و مدیریت در استفاده بهینه و 

مناسب از لوازم و تجهیزات پزشکی در 

 هابخش

 
 0-4 ریاست بیمارستان

15 

روز از حوزه هارائه گزارشات دقیق و ب

عملکرد پرستاری به سطوح مدیریتی 

 دانشگاهبیمارستان و

 
 0-3 ریاست بیمارستان

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
میزان افزایش رضایت سرپرستاران از 

 ستاریعملکرد دفتر پر

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 نام واحد: تأسیسات 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
اقدامات و تعمیرات پیشگیرانه به میزان انجام 

 کل تعمیرات صورت گرفته در بیمارستان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
12-0 

5 

میزان رضایت از اقدامات صورت گرفته 

انرژی  جهت کاهش و مدیریت مصرف

سوختی(  مواد و گاز برق، آب، )مصرف

 در بیمارستان

 

حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

3 
م سرمایش و میزان رضایت از سیست

 گرمایش بیمارستان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
2-0 

4 
حوزه مدیریت   تجهیزات تاسیساتی  خرابی مجددمیزان 

 بیمارستان
10-0 

2 

فاصله زمانی میان اطالع از کوتاه بودن 

خرابی تاسیسات تا برطرف شدن مشکل 

 )انجام به موقع تعمیرات(

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

6 
حوزه مدیریت   ها و واحدهانظم و روزانه از بخشبازدید م

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
های تشخیصی و میزان افزایش رضایت بخش

 درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد واحد

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
52-0 

5 
ر دستیابی به میزان موفقیت واحد د

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 نام واحد: آمار و مدارک پزشکی 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
میزان صحت درج کدهای تشخیصی در پرونده 

 دارک پزشکی بیمارانبیماران و کامل بودن م

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

5 
فاصله زمانی میان درخواست کوتاه بودن 

 مستندات پرونده بیماران تا تحویل آن

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

3 

های روز بودن آمار شاخصمیزان به

های عملکردی بیمارستان و بخش

 تشخیصی و درمانی

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

4 
صحت آمارهای گزارش  دقت و میزان

 شده 

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

2 
میزان صدور کارنامه عملکردی برای پزشکان 

 های بیمارستان در پایان هر ماهو بخش

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

6 
طور ماهانه هایی که بهتنوع شاخصمیزان 

 شودآوری و گزارش میجمع

حوزه مدیریت  

 تانبیمارس
2-0 

7 
استفاده از روش بایگانی استاندارد در 

 بایگانی پرونده بیماران

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
2-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
های تشخیصی و میزان افزایش رضایت بخش

 درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد واحد

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 نام واحد: کارگزینی و امور اداری 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
دور احکام میزان صحت و سرعت ص

 کارگزینی

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 میزان به روز بودن احکام صادره  5
حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 میزان سرعت و دقت در ارسال مکاتبات 3
حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 
های منعقد شده برای نامهمیزان تفاهم

 خدمات رفاهی کارکنان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

2 
های رفاهی کارکنان در تنوع برنامهمیزان 

 طول زمان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

6 
میزان گسترش و توسعه اتوماسیون اداری 

 های بیمارستاندر سایر بخش

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
افزایش رضایت کارکنان از عملکرد  میزان

 واحد

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 نام واحد: کارپردازی و تدارکات 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی نتظارسطح مورد ا عنوان شاخص ردیف

1 
میزان رضایت از کیفیت کاالهای خریداری 

 شده )کاهش کاالهای مرجوعی(

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

5 
میزان ثبات در قیمت کاالهای خریداری 

 شده در سه ماه گذشته

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
2-0 

3 

میزان انطباق شاخص قیمت کاالها و لوازم 

ده با شاخص قیمت مصرف خریداری ش

 (CPIکننده )

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

4 

 ارزیابی هایفرم تکمیل میزان

کنندگان کاالها و لوازم مورد نیاز تامین

 بیمارستان

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
2-0 

2 
متوسط زمان انقضای کاال و طوالنی بودن 

 لوازم خریداری شده

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

6 
فاصله زمانی بین درخواست کوتاه بودن 

 خرید تا تحویل کاال به انبار

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

7 
فاصله زمانی بین تهیه کاال تا کوتاه بودن 

 تنظیم سند مالی

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
های تشخیصی و ان افزایش رضایت بخشمیز

 درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد واحد

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 )نام واحد: رختشویخانه)لندری 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
های کیفی/ ایمنی میزان رعایت استاندارد

 در شستشوی البسه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

5 
حوزه مدیریت   تجهیزات واحد لندری خرابی مجددمیزان 

 بیمارستان
10-0 

3 
عفونت بیمارستانی در بخش  کاهش میزان

 لندری

 
 0-10 کنترل عفونت واحد

4 
میزان رضایت بیماران از کیفیت شستشوی 

 البسه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

2 
 شستشو میزان رضایت کارکنان از کیفیت

 اتوی البسهو 

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

6 
فاصله زمانی بین تحویل البسه کوتاه بودن 

 غیربهداشتی و عفونی تا شستشوی مجدد

یت حوزه مدیر 

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

اعتباربخشی و  واحد 

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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  :صورت واحد مستقل از دفتر پرستاری(بهکنترل عفونت )نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
 مشکوک منابع از دارهدف بردارینمونه

 انیبیمارست عفونت طغیان بروز مواقع در

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

5 

های ارائه شده به کمیت و کیفیت آموزش

ها/واحدها در کارکنان شاغل در بخش

 زمینه اصول کنترل عفونت

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

3 
میزان بروز عفونت بیمارستانی به کاهش 

 کل بیماران ترخیص و فوت شده

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 
های ها و دستورالعملن عملیاتی شدن برنامهمیزا

 کنترل عفونت در سطح بیمارستان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 تشکیل پرونده بهداشتی برای کارکنان  2
حوزه مدیریت  

 بیمارستان
2-0 

6 
تکمیل فرم بیماریابی روزانه و ثبت دقیق 

 آمار سالیانه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
2-0 

7 
رت بر رعایت احتیاطات کنترل میزان نظا

 های ایزولهعفونت در اتاق

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
میزان افزایش رضایت حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
52-0 

5 
ابی به میزان موفقیت واحد در دستی

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 نام واحد: صندوق 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

میزان اخذ درآمدهای بیمارستان از طریق 

( )روند POSسیستم پرداخت الکترونیک )

های نقدی ذ دریافتکاهش اخ

 صورتحساب بیماران(

 

حوزه مدیریت 

 بیمارستان
30-0 

5 
میزان رضایت از نحوه برخورد کارکنان 

 صندوقواحد 

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

3 
عملکرد واحد برای کاهش صف انتظار 

 کننده به صندوقمراجعه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  خصعنوان شا ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 100 جمع امتیازات
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 نام واحد: پذیرش 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

میانگین زمان صرف شده برای کوتاه بودن 

پذیرش )از زمان مراجعه بیمار تا تشکیل 

 پرونده(

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

5 
میزان رضایت بیماران از نحوه برخورد 

 احد پذیرشو کارکنان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

3 
میزان صحت اطالعات ثبت شده بیماران 

 )کم بودن میزان خطا در ثبت(

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 

کاهش فاصله زمانی پذیرش تا بستری 

بیماران در بخش به ویژه در خصوص 

 بیماران اورژانسی

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
50-0 

2 
حوزه مدیریت   ستندات هنگام پذیرش بیمارکامل نمودن م

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

حوزه مدیریت  

 0-52 بیمارستان

5 
بی به میزان موفقیت واحد در دستیا

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 نام واحد: فناوری اطالعات 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

 جهت یی به موقعاز پاسخگو تیرضا زانیم

نی فاصله زماکم بودن ) HISنواقص رفع 

 اعالم مشکل تا برطرف شدن(

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

5 
بالینی  ونیزاسیمکانسیستم استقرار کیفیت 

 مارستانیدر سطح ب

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

3 
حوزه مدیریت   ها و واحدهابازدید منظم و روزانه از بخش

 بیمارستان
50-0 

4 
حوزه مدیریت   با نیازهای حوزه مدیریت HISمیزان انطابق 

 بیمارستان
10-0 

2 
های تدوین دستورالعمل کمیت و کیفیت

 شده جهت کار با رایانه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های تشخیصی میزان افزایش رضایت بخش

 و درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد

 واحد

 
مدیر پرستاری 

 )مترون(
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 )نام واحد: ارزشیابی عملکرد )اعتباربخشی و بهبود کیفیت 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهزیابیار سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
های در حال اجرا کمیت و کیفیت برنامه

 در زمینه بهبود کیفیت

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

5 
یافته بیمارستان در درصد اهداف تحقق

 زمینه کیفیت

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

3 
میزان موفقیت بیمارستان در زمینه درجه 

 اعتباربخشی

حوزه مدیریت  

 انبیمارست
50-0 

4 
جهت تحقق برنامه  برگزاری جلسات منظم

 ها/واحدهااجرایی بخش

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

2 

و  HSRاستفاده از نتایج تحقیقات میزان 

های کاربردی در پیشبرد و بهبود پژوهش

 کیفیت و کمیت ارائه خدمات بیمارستان

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های تشخیصی میزان افزایش رضایت بخش

و درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد 

 واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

 
 0-52 رئیس بیمارستان

 80 جمع امتیازات
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 واحد: تجهیزات پزشکی نام 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
 

های تعمیر و نگهداری میزان کاهش هزینه

 تجهیزات بیمارستان

 
 0-10 حوزه مدیریت بیمارستان

 0-2 حوزه مدیریت بیمارستان  های حساسمیزان خواب دستگاه کاهش 5

 0-2 حوزه مدیریت بیمارستان  شناسنامه تجهیزات پزشکی میزان تکمیل 3

4 
کاهش فاصله زمانی اعالم خرابی تا تعمیر و 

 تحویل به بخش

 
 0-10 حوزه مدیریت بیمارستان

2 
به کل  نسبت تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات

 و تحقق به موقع برنامه کالیبراسیون تعمیرات

 
 0-10 حوزه مدیریت بیمارستان

 0-2 حوزه مدیریت بیمارستان  ها و واحدهانظم و روزانه از بخشبازدید م 6

7 
میزان نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی 

 پزشکی مصرفی لوازم ای وسرمایه

 
 0-10 حوزه مدیریت بیمارستان

8 
کیفیت و کمیت آموزش ارائه شده به کارکنان 

 در خصوص حفظ و نگهداری تجهیزات پزشکی

 
 0-2 حوزه مدیریت بیمارستان

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
های تشخیصی و میزان افزایش رضایت بخش

 درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد واحد

 
 0-52 حوزه مدیریت بیمارستان

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به استانداردهای 

 اعتباربخشی

بهبود واحد اعتباربخشی و  

 کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 نام واحد: حسابداری 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

پرداخت به موقع مطالبات بستانکاران جاری 

بیمارستان و تهیه و تنظیم اسناد مربوطه 

سازی اسناد مطالبات و آمادگی سند )آماده

 هت تسویه در حداقل زمان ممکن(پرداخت ج

 

حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

5 

به تالش جهت اخذ مطالبات بیمارستان 

موقع پرداخت پرداخت بهمنظور 

عملکردی پزشکان و کارکنان بالینی 

 غیرپزشک و تهیه اسناد مربوطه

 

حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

3 
های جاری موفقیت در کنترل هزینهمیزان 

 بیمارستان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 
دقت و سرعت در ثبت درآمد و میزان 

 های بیمارستانهزینه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

2 
ارائه تراز مالی بیمارستان به تفکیک 

 های تشخیصی و درمانیبخش

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

6 
های مطالبات بیمارستان از سازمان اخذ به موقع

 ای طرف قرارداد و یا اداره درآمد موسسهبیمه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
میزان افزایش رضایت حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
52-0 

5 
یزان موفقیت واحد در دستیابی به م

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 گرینام واحد: درآمد و بیمه 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
ای میزان موفقیت در کاهش کسورات بیمه

 نبیمارستا

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

5 

کاهش فاصله زمانی ترخیص بیمار تا 

ای های بیمهتحویل پرونده به سازمان

 طرف قرارداد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
50-0 

3 
کمیت و کیفیت جلسات برگزار شده با 

 ها جهت کاهش کسوراتبخش

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 
 
 

دمات در بررسی و کنترل دقیق ثبت خ

های قبل از ارسال به سازمان پرونده بیماران

 گر مربوطهبیمه

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 رستانبیما
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 90 جمع امتیازات
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 نام واحد: ترخیص 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

کاهش میانگین زمان صرف شده برای 

مار )میزان سرعت در انجام امور ترخیص بی

ترخیص از زمان صدور دستور پزشک تا 

 ترخیص کامل بیمار(

 

حوزه مدیریت 

 بیمارستان
30-0 

5 
کاهش فاصله زمانی تحویل پرونده بیماران 

 گریبه واحد درآمد و بیمه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

3 
میزان رضایت بیماران از نحوه برخورد 

 خیصتر واحد کارکنان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
2-0 

4 
میزان کامل بودن پرونده در هنگام 

 ترخیص بیمار

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
2-0 

2 
ایجاد شرایط ترخیص بیماران در ساعات 

 غیراداری

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های زان افزایش رضایت بخشمی

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 نام واحد: روابط عمومی 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص دیفر

1 

رضااایت از کمیاات و کیفیاات برگاازاری 

های برگزار شده در طول مراسم و مناسبت

 سال

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

5 
میزان و سرعت انعکااس اخباار بیمارساتان 

 های عمومی استانی و ملیدر رسانه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

3 
باااه روز باااودن ساااایت رواباااط عماااومی 

 بیمارستان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 

ها و ناوع میزان آشنایی ماردم از توانمنادی

خاادمات تخصصاای ارائااه شااده توسااط 

های مختلاف پزشاکی )تخصصبیمارستان 

 و تعرفه آنها( پزشکی و تجهیزات

 

حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

2 
بیمارسااتان میاازان تسااهیل ارتباااط مااردم بااا 

 جهت انعکاس نظرات و پیشنهادات

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
میزان افزایش رضایت حوزه مدیریت 

 بیمارستان از عملکرد واحد

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
52-0 

5 
به  میزان موفقیت واحد در دستیابی

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :دبیرخانه نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
روز بودن مکاتبات وارده و پیگیری تهیه به

 و ارسال پاسخ آنها

حوزه مدیریت  

 تانبیمارس
50-0 

5 
روز بودن سازی و بهکیفیت تایپ و آماده

 های صادره بیمارستاننامه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

3 
امکان بازیابی مکاتبات و پیگیری مکاتبات 

 گرفتهصورت

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی 

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :کتابخانه نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
میزان رضایت دانشجویان و اساتید از 

 کتابخانهواحدعملکرد 

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
12-0 

5 
میزان رضایت دانشجویان از سکوت سالن 

 مطالعه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

3 
میزان انطباق کتب موجود در کتابخانه با 

 ازهای آموزشی دانشجویان و کارکناننی

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 
ها در کیفیت میزان کنترل بازگشت کتاب

 زمان تعیین شده

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

2 
حوزه مدیریت   میزان رضایت از کیفیت اینترنت کتابخانه

 بیمارستان
12-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی تظار سطح مورد ان عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :مخابرات نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

گیرندگان از کیفیت رضایت تماسمیزان 

)به موقع بودن، برخورد مناسب پاسخگویی

 ها(برقراری درست تماسو 

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
30-0 

5 
کیفیت ثبت و نگهداری اطالعات تماس 

 ذینفعان

مدیریت  حوزه 

 بیمارستان
10-0 

3 
ارتباطات  تالش در زمینه کاهش هزینه

 بیمارستان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 
حوزه مدیریت   رعایت اصل محرمانه بودن مکالمات

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های تشخیصی شمیزان افزایش رضایت بخ

و درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد 

 واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :حراست نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی نتظارسطح مورد ا عنوان شاخص ردیف

1 

مالی -شناسایی به موقع عوامل فساد اداری

ها و اعالم به و سایر تهدیدات و آسیب

 رئیس بیمارستان

 
0-2 رئیس بیمارستان  

5 
نظارت بر ترددها و ورود و خروج اموال و 

 کاالها

0-2 رئیس بیمارستان   

3 
کیفیت فرایند ثبت و مستندسازی دبیرخانه 

 اسنادمحرمانه 

0-2 رئیس بیمارستان   

4 
نظارت بر نحوه عملکرد افراد و 

 ITهای همکار در حوزه شرکت

0-2 رئیس بیمارستان   

2 
های آموزشی برای تهیه و اجرای برنامه

 کارکنان بیمارستان

0-2 رئیس بیمارستان   

0-2 رئیس بیمارستان  به کارگیری وسایل حفاظت الکترونیک 6  

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص یفرد

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 

 0-52 رئیس بیمارستان

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 80 جمع امتیازات
 شود.امتیاز باقی مانده توسط حراست مرکزی هر موسسه براساس معیارهای ابالغی مرکز حراست وزارت متبوع تعیین می 03* 



واحدهای پشتیبان عملکرد کیفی : نحوه محاسبه و اعمال ضریب3پیوست شماره    

25 

 

 :نگهبانی و انتظامات نام واحد 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
 ،نگهبانان ن از برخوردمیزان رضایت مراجعی

 هنگام ورود و خروج از بیمارستان

 
 0-10 حوزه مدیریت بیمارستان

 0-10 حوزه مدیریت بیمارستان  کاهش موارد سرقت گزارش شده بیمارستان 5

3 
ه واحد انتظامات فاصله زمانی گزارش ب کاهش

 تا رسیدگی به آن

 
 0-2 حوزه مدیریت بیمارستان

4 
نظارت دقیق بر نحوه ترخیص بیماران و 

 فرار بیمارانیری از جلوگ

 
 0-10 حوزه مدیریت بیمارستان

2 
نحوه کنترل تردد خودروها وافراد به محیط 

 بیمارستان و احراز هویت اشخاص

 
0-2 حوزه مدیریت بیمارستان  

0-2 حوزه مدیریت بیمارستان  هانحوه کنترل حضور همراهان بیمار در بخش 6  

7 
از بینی الزم به منظور پیشگیری انجام پیش

 سوزی، خرابی و سرقتآتش

 
0-10 حوزه مدیریت بیمارستان  

8 
در دسترس بودن ابزار و لوازم حفاظتی مورد 

 نیاز

 
0-2 حوزه مدیریت بیمارستان  

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 
های تشخیصی و میزان افزایش رضایت بخش

 ریت از عملکرد واحددرمانی و حوزه مدی

 
 0-52 حوزه مدیریت بیمارستان

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و بهبود  

 کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :انبارداری( امور انبارها نام واحد( 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهیارزیاب سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

میزان کاهش فاصله زمانی تحویل کاال و 

ها )تحویل لوازم به انبار تا تحویل به بخش

 ساعت( 54با فاصله زمانی کمتر از 

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 

کاهش مستمر میزان ضایعات ایجاد شده 

در انبار و جلوگیری از منقضی شدن 

 کاالهای موجود در انبار 

 
یریت حوزه مد

 بیمارستان
50-0 

3 
حوزه مدیریت   میزان مطابقت گردش انبار انتهای دوره

 بیمارستان
10-0 

4 
اعالم به موقع کاالها و لوازم مورد نیاز 

 بیمارستان براساس نقطه سفارش

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
2-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :جمعداری اموال )امین اموال( نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

ها و واحدها به منظور حضور فعال در بخش

کنترل تصادفی وسایل و تجهیزات دارای 

 پالک اموال

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
12-0 

5 
تجهیزات فاقد پالک و کم بودن تعداد 

 شناسنامه اموال 

حوزه مدیریت  

 ارستانبیم
12-0 

3 

تحویل اموال به  زمانی فاصلهکوتاه بودن 

بخش/واحدها تا صدور پالک اموال برای 

 آن

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
12-0 

4 
آوی به موقع اموال اسقاط و فروشی و جمع

 مستندسازی دقیق فرایند مربوطه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
12-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی رد انتظار سطح مو عنوان شاخص ردیف

1 
های تشخیصی میزان افزایش رضایت بخش

 و درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد واحد

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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  آشپزخانه واحد:نام 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
و  میزانمیزان رضایت بیماران از کمیت )

 ( و کیفیت غذای سرو شدهتنوع

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

5 
حوزه مدیریت   میزان رعایت موازین بهداشتی در واحد

 بیمارستان
10-0 

3 
انطباق غذای دریافتی بیمار با رژیم  میزان

 استاندارد مورد نیاز

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 
حوزه مدیریت   نظارت بر کیفیت مواد غذایی اولیه

 بیمارستان
10-0 

2 
حوزه مدیریت   از زمان سرو غذا  بیماران میزان رضایت

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی انتظار سطح مورد  عنوان شاخص ردیف

1 

های تشخیصی میزان افزایش رضایت بخش

و درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد 

 واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 خدمات آموزشی د:نام واح 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
میزان دقت واحد در نگهداری صحیح از 

 وسایل و تجهیزات سمعی و بصری

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

5 
میزان رضایت دانشجویان از کمیت و 

 کیفیت تجهیزات سمعی و بصری

حوزه مدیریت  

 یمارستانب
50-0 

3 
میزان استفاده از تجهیزات سمعی و بصری 

 های آموزشیدر جلسات و کالس

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

میزان رضایت معاونت آموزشی و 

 پژوهشی از خدمات واحد سمعی و بصری

معاون  

ی/پژوهشی آموزش

 بیمارستان

52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :مددکاری اجتماعی نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
یت بیماران در طول بررسی منظم وضع

 دوره بستری 

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

5 
میزان مشارکت واحد در فرآیند ترخیص 

 بیماران

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
12-0 

3 
های موجود با کمیت و کیفیت تفاهمنامه

 رسانهای خیریه و نهادهای کمکسازمان

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

4 
انی تشکیل پرونده در فاصله زمکوتاه بودن 

 واحد تا رسیدگی به آن

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

2 
کنندگان از میزان رضایت بیماران و مراجعه

 عملکرد واحد

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
12-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

یصی های تشخمیزان افزایش رضایت بخش

و درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد 

 واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :بهداشت محیط  نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی تظارسطح مورد ان عنوان شاخص ردیف

1 
خطرسازی و بیکیفیت سیستم دفع 

 پسماندهای بیمارستانی

 حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

5 

، حمل آوری، تفکیککیفیت سیستم جمع

های بیمارستانی و دفع بهداشتی زباله و نقل

 و فرایند استریل در امحاء زباله

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

3 
د در خصوص نحوه نگهداری عملکرد واح

 های پزشکی در جایگاه موقتپسماند

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
2-0 

4 

کیفیت و کمیت آموزش کارکنان جهت 

های عفونی، غیرعفونی و تفکیک زباله

 و بهداشت محیط بیمارستان شمیایی

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

2 

های میزان بازدیدهای روزانه از بخش

و به ویژه  رمانی بیمارستانتشخیصی و د

اتاق نظارت بر ضوابط بهداشت محیط در 

واحدهای پشتیبانی همچنین و  عمل

 لیست بهداشت محیطبراساس چک

 

حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

6 

بهداشت آب  عملکرد واحد در زمینه

آزمایشات میکروبی، کلرسنجی، ) بیمارستان

 و سمپاشی فضاهای بیمارستان شمیایی و...(

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
2-0 

7 

رعایت در زمینه نظارت بر عملکرد واحد 

 اصول بهداشت محیط در لندری و

بهداشت مواد غذایی، آشپزخانه و فضاهای 

ها و رعایت ها، بوفهآن، آبدارخانهپشتیبانی 

 کارکنانبهداشت فردی توسط 

 

حوزه مدیریت 

 بیمارستان
2-0 
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8 

ه با حشرات عملکرد واحد در زمینه مبارز

و جوندگان )با تاکید بر بهسازی محیط و 

 های تلفیقی مبارزه(استفاده از روش

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
2-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :کارو طب ایحرفهبهداشت  نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
بندی انجام معاینات ئه جدول زمانارا

 سالمت شغلی

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

5 
سالمت شغلی بدو پیگیری انجام معاینات 

 کارکنانای استخدام و دوره

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
12-0 

3 

اعالم نتایج معاینات به پرسنل و پیگیری 

ها و ارجاعات تخصصی انجام توصیه

 معاینات سالمت شغلی

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

4 

ناسب تعیین نوع وسایل حفاظت فردی م

هر شغل براساس ارزیابی ریسک و نظارت 

 بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح آنها

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

2 
انجام برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و 

 مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان

حوزه مدیریت  

 تانبیمارس
2-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

ی و واحد اعتباربخش 

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :نقلیه و آمبوالنس نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 
حوزه مدیریت   های مجدد خودرومیزان خرابی کاهش

 بیمارستان
10-0 

5 
میزان انطباق وضعیت خودرو با چک 

 لیست

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

3 

میزان تسلط راننده بر مسیر، قوانین 

 راهنمایی و رانندگی و همچنین خودرو

بودن میزان جریمه رانندگی )مانند کم 

 (خودرو

 

حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

4 
فاصله زمانی درخواست از کوتاه بودن 

 حرکت خودرو زمان واحد نقلیه تا 

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

2 
حوزه مدیریت   های ارائه شده مستندسازی دقیق سرویس

 بیمارستان
10-0 

6 
میزان رضایت مشتریان از نحوه برخورد 

 واحد نقلیه

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

ی و حوزه مدیریت از تشخیصی و درمان

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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 :امحاء زباله نام واحد 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

 یبیمارستان هایدفع بهداشتی زباله کیفیت

)طراحی فرایند بهداشتی برای تفکیک، 

 خطرسازی و دفع زباله(بی

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
50-0 

5 
 هایمدت زمان تحویل زبالهکوتاه بودن 

 غیرعفونی تا زمان دفع بهداشتی و عفونی

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
50-0 

3 
حوزه مدیریت   گهداری تجهیزات امحاء زبالهکیفیت ن

 بیمارستان
50-0 

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های میزان افزایش رضایت بخش

تشخیصی و درمانی و حوزه مدیریت از 

 عملکرد واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
یابی به میزان موفقیت واحد در دست

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات
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  نام واحد: استریلیزاسیون مرکزی(CSR) 

 

 های اختصاصیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار عنوان شاخص ردیف

1 

های استریل میزان رضایت از کیفیت پگ

های استریل که گپکم بودن تعداد شده )

 گردد(به علت عدم کیفیت مرجوع می

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

5 
حوزه مدیریت   های اتوکالومیزان خرابی دستگاهکاهش 

 بیمارستان
10-0 

3 
میزان رعایت اصول ایمنی در استفاده از 

 دستگاه اتوکالو

حوزه مدیریت  

 بیمارستان
10-0 

در بخش  میزان عفونت بیمارستانیکاهش  4
CSR 

 0-10 واحد کنترل عفونت 

2 

میان دریافت  فاصله زمانی کوتاه بودن

های غیراستریل تا استریلیزاسیون پگ

 هامجدد پک

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
10-0 

 0-10 سرپرستار اتاق عمل  های جراحیچیدمان صحیح ست 6

 های عمومیشاخص

 امتیاز کنندهارزیابی سطح مورد انتظار  عنوان شاخص ردیف

1 

های تشخیصی میزان افزایش رضایت بخش

و درمانی و حوزه مدیریت از عملکرد 

 واحد

 
حوزه مدیریت 

 بیمارستان
52-0 

5 
میزان موفقیت واحد در دستیابی به 

 استانداردهای اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی و  

 بهبود کیفیت
52-0 

 110 جمع امتیازات

  


