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توضيحاتامتياز اكتسابيكل امتيازموضوع ارزشيابيگروهرديف

95*

CSR بخش

20 موجود است؟CSR مجزا و يا مكان مناسب براي CSRآيا بخش 1_11
فقدان  - 10مكان مناسب - 20فضاي مجزا )سرامیک تا سقف 

( امتیاز0فضا 

5 فضاي فیزيكي تمیز از كثیف تفكیک شده است؟CSRآيا در 1_22
سیكل گندزدائي )چیدمان از كثیف به تمیز تنظیم شده باشد 

(مرتب باشد

5 سیستم تهويه هوائي مناسبي وجود دارد؟CSRآِيا در 1_33
وجود دو پنجره نیز با - جريان هوايي از تمیز به كثیف باشد 

رعايت جريان هوا از تمیز به كثیف مورد قبول است

الس 1_44 الو  ك وك گاه ات ت س موارد ضروري* سالم در مركز موجود است ؟Bِِآيا د

10آيا از تستر اتوكالو استفاده مي گردد ؟1_55

درهرسیكل اتوكالو يک نوار تست - حفظ مستندات حداقل يک ماه 

-  و هر هفته يک تست بیولوژيک استفاده شود 6 كالس TSTشیمیايي 

بايستي در تستر و پرينت اتوكالو تاريخ و نام و امضا استريل كننده درج 

( امتیاز2 امتیاز تستر بیولوژيک 8تستر شیمیايي )گردد 

5 متناسب با تعداد يونیتها، اتوكالو هاي فعال وجود دارد؟CSRآيا در 1_66
دقت گردد وسايل در يک -  لیتري 17 يونیت يک اتو كالو 5به ازاي هر 

اليه چیده شود و سمت كاغذي پكها به سمت باال باشد

5 مانند اتو كالو كالیبراسیون انجام مي پذيرد ؟CSRآيا براي دستگاههاي موجود در 1_77

سال اول نیاز به كالبراسیون ندارد و امتیاز شامل . مستندات بررسي گردد

بايستي - پرينت دستگاه دال بر كالیبراسیون نمي باشد.مي گردد

كالیبراسیون توسط شركتهاي معتبر معرفي شده از وزارت بهداشت انجام 

شود و عالوه بر مستندات كاغذي بر چسب كالیبراسیون بر روي اتوكالو 

نصب گردد

5آيا براي شستن و تمیز كردن وسايل از دستگاه هاي تمیز كننده اولتراسونیک استفاده مي شود؟1_88
- ماهانه استفاده گرددبراي بررسي صحت انجام كار تستر اولتراسونیک 

( امتیاز1امتیاز وجود تستر 4استفاده از دستگاه )حفظ مستندات 

99_1
آيا جهت شستشوي وسايل آلوده از پیش بند پالستیكي، دستكش ضخیم، برس نايلوني، عینک 

محافظ و ماسک استفاده مي شود؟
موارد ضروري*

1010_1
يا از شانهاي يكبار مصرف )آيا شانها و لفافهاي پارچه اي قبل از استريل ، شسته مي شوند؟

(استفاده مي گردد
*

  و يا ارسال به CSRوجود ماشین لباسشوئي در - موارد ضروري 

مركز ي جهت شستشو

10 پک مي گردد؟CSRآيا وسايل در 1_1111

بايستي بر روي پكها و - متناسب با درصد پک امتیاز بگیرند

شانها تا يک ماه و پک - برچسبها ر تسترها  تاريخ درج گردد 

كاغذي تا دوهفته از تاريخ انجام، استريل است

بخش دندانپزشكي

موارد ضروري*آيا  براي هر بیمار يک ست مجزا و استريل استفاده مي شود؟1_1212

1313_1

آيا براي هر بیمار از وسايل يكبار مصرف زير استفاده مي گردد؟        

سلوفان يا - كاور ساكشن و پوار  هـ غالف پوار  و- سرساكشن د- لیوان ج - پیش بند ب- الف  

فويل دسته چراغ 

ماسک-دستكش ح-  ز

موارد ضروري*

 یونيت به باال6از   (نظامي)  چك ليست سطح بندي مراکز دندانپزشكي  وابسته به نيروهاي مسلح 

بسمه تعالي

(1401)معاونت درمان -  سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح 

2-الف

1-الف 

استریليزاسيون- 1         
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1414_1
در )آيا سر توربین ها و آنگل هاي استفاده شده براي هر بیمار با اتوكالو استريل مي شوند؟

(مورد توربینها، استفاده از توربین يكبار مصرف مورد قبول است
20

و . انگل وجود داشته باشد5 توربین و5در هر شیفت براي هر يونیت حداقل 

بررسي گردد كه حتما استفاده مي گردد

 تا چیدمان داخل بخشCSRبررسي سیكل كنترل عفونت از 5آيا وسايل استريل شده تا موقع استفاده استريل باقي مي مانند؟1_1515

1616_1
بعد از استفاده  (...فرز، فايل، سر قلم جرم گیري و پیزو و)آيا وسايل نوك تیز و برنده 

استريل مي گردد؟
موارد ضروري*

موارد ضروري*آيا تجهیزات لعابي و غیراستیل يا زنگ زده از بخش جمع آوري شده است؟1_1717

1818_1
آيا وسايل آلوده پس از استفاده،  در محلول پاك كننده و بعد از شستشوي اولیه در مواد ضد 

عفوني قرار مي گیرد؟
موارد ضروري*

5آيا بخش دندانپزشكي غیر از سینک شستشوي وسايل ،روشوئي نیز دارد؟1_1919

112*

بهداشت محیط

موارد ضروري*آيا بهداشت محیطي مركز و بخش ها قابل قبول مي باشد؟2_201

*آيا سطوح و محل هاي آلوده ضد عفوني مي گردد؟2_212
الزم است از مواد ضد عفوني مخصوص سطوح استفاده 

(موارد ضروري).شود

داخل بخشها5در كنار روشوئي بخشها وجود دارد؟ (handsept)آيا مايع ضد عفوني كننده دست 2_223

موارد ضروري*آيا صابون مايع در كنار روشوئي بخشها وجود دارد؟2_234

245_2
آيا در دستشوئي سرويس بهداشتي، دستمال كاغذي و يا خشک كن هاي برقي استفاده مي 

(.در دستشوئي داخل بخش صرفا دستمال كاغذي استفاده گردد )شود؟ 
5

حوله هاي پارچه اي جهت خشک كردن دست و صورت جمع 

.آوري شده باشد

5استفاده مي گردد؟ (برقي يا پدالي  )آيا در دستشوئي داخل بخشها از شیر اتوماتیک 2_256

267_2
 (بدون دخالت دست )آيا در دستشوئي داخل بخشها از دستگاه مايع دستشوئي اتوماتیک 

استفاده مي گردد؟
5

10آيا واحد ايمني بهداشت فعال وجود دارد؟278-2
 )وجود مسئول بهداشت با مدرك مرتبط- جود ساختار اداري و شرح وظیفهو

(فوق ديپلم يا لیسانس بهداشت

10انجام مي پذيرد؟ "ايمني و بهداشت  "آيا نمونه برداري و كشت محیط توسط 2_289

رونوشت مستندات ضمیمه )بررسي مستندات ، حداقل سالي يكبار

نمونه برداري توسط آزمايشگاه و تايید توسط مسئول - (.گردد

 آمده 1نمونه مكانهاي نمونه برداري در پیوست - ايمني و بهداشت

است

10انجام مي پذيرد؟ (Washing)آيا برنامه شستشوي هفتگي و ماهانه 2_2910

رونوشت ) بررسي گرددWashingمستندات چک لیست برنامه 

نمونه چک لیست روزانه، هفتگي و ماهانه - (.مستندات ضمیمه گردد

 آمده است4 و 3، 2بترتیب در پیوستهاي 

5آيا در بخش يک محیط تمیز جهت نسخه نويسي و بررسي پرونده ها موجود است؟2_3011

بهداشت كاركنان

3112_2
شامل لباس تمیز ، )آيا كاركنان به تفكیک شغل داراي لباس متحدالشكل مي باشند؟   

(...اتیكت و
 امتیاز2اتیكت مناسب -  امتیاز 3لباس متحدالشكل و تمیز 5

موارد ضروري*ايا در حین كار از محافظ چشم استفاده مي شود؟2_3213

*آيا دندانپزشک و كاركنان بخش در برابر هپاتیت واكسینه شده اند؟2_3314
يا آزمايش تیتر آنتي - ارائه كارت واكسیناسیون - موارد ضروري

بادي

10آيا پرسنل بخش پرونده بهداشتي دارند؟2_3415
مانند بررسي آزمايشات ،شنوايي )مستندات معاينات دوره اي  مالحظه  گردد

نمونه پرونده معاينات دوره  - (....سنجي ،بینايي سنجي ،معاينات دندانپزشكي و

 آمده است5اي در پیوست 

دفع زباله

3516_2
جمع  (Safety Box)آيا سرسوزن ها و كارپول هاي آلوده در ظرف با ديواره مقاوم 

آوري مي گردد؟
*

 ) با كاركردsafety boxتناسب اندازه - موارد ضروري

(بايستي هفتگي پر گردد

3617_2
آيا سوزن ها، كارپولهاي آلوده و وسايل مصرفي تیز و برنده، پس از جمع آوري و قبل از دفع، 

اتو كالو مي شوند؟
2 safety boxبايستي  در اتوكالو جا گردد  

موارد ضروري*مي باشند؟ (يا بادبزني)آيا سطل هاي زباله، درب دار و پدال دار 2_3718

3-ب

1-ب

2-ب

بهداشت- 2       
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(كیسه زرد- سطل زرد )موارد ضروري*مي باشد؟ (زرد رنگ)آيا سطل زباله داراي كیسه زباله2_3819

(سطل زباله متفاوت)كیسه زباله با رنگهاي متفاوت 5آيا سیستم تفكیک زباله وجود دارد؟2_3920

10آيا با شهرداري منطقه قرارداد دفع زباله هاي مراكز درماني منعقد شده است؟2_4021

5آيا اتاقک زباله در مركز وجود دارد؟2_4122

داراي كف شور - كف و ديوارها تا سقف پوشیده از كاشي و سرامیک 

 13شرايط اتاقک زباله در پیوست - و شیر آب سرد وگرم و هواكش

.آمده است

عدم سر ريز سطل زباله- وجود فرد خدماتي دربخش 5آيا نظافت وجمع آوري زباله در بخشها بصورت فعال انجام مي پذيرد؟2_4223

وجود آمالگام سپراتور نیز مورد قبول است- مستندات بررسي گردد15وجود دارد؟ (گند زدائي )آيا در دفع فاضالب سیستم سپتیک 2_4324

135*

موارد ضروري*ايا دستگاه راديوگرافي فعال در مركز وجود دارد؟3_441

 امتیاز5آنالوگ -  امتیاز10ديجیتال 10آيا دستگاه پانورامیک در مركز موجود است؟3_452

5آيا دستگاه سفالوگرام در مركز موجود است؟3_463

5 در مركز موجود است؟CBCTآيا دستگاه 3_474

*آيا ست داروهاي اورژانس وجود دارد؟3_485

496_3
بیني،  آمبوبگ، ايروي، - آيا ست احیا شامل كپسول اكسیژن با مانومتر، ماسک دهاني

الرنگوسكپ ،لوله تراشه، ساكشن، ست سرم، چراغ قوه، گوشي و فشار سنج وجود دارد؟
*

 آمده است8راهنماي اطفاي حريق در پیوست - موارد ضروري *در مركز موجود است؟ (كپسول آتش نشاني)آيا سیستم اطفاي حريق3_507

518_3
آيا يونیت و صندلي آماده به كار و فعال با وضع ظاهري مناسب وجود دارد؟        به ازاي هر 

 امتیاز3يونیت 
30

- شلنگهاي توربین و انگل و پوار- چراغ -كراشوار- وضعیت لیوان پر كن}

{.كنترل شود... تابلت،پوار و - (روكش و موتور)صندلي

529_3

 يا RVG: آيا تجهیزات تكمیلي درماني در مركز موجود است و از آن استفاده بهینه مي شود؟ مانند

PSP هركدام  )، روتاري، لیزر،كمپرسور يدك، اسكنر كدكم، میلینگ كدكم، پرينتر سه بعدي، ديونايزر

و دوربین داخل دهان،  اپكس فايندر، الكترو سرجري ، پیزوسرجري ، موتورجراحي   ( امتیاز5

( امتیاز2/5هر كدام  )... دستگاه روغن زن و  ايمپلنت ،

30

موارد ضروري*آيا ساكشن جراحي سالم در بخش موجود است؟3_5310

20آيا سیستم ساكشن مركزي وجود دارد؟3_5411

  آمده است9 معرفي كمپرسور در پیوست شماره 5 مي باشد؟OIL FREEآيا كمپرسور 3_5512

  آمده است10 معرفي دراير در پیوست شماره5آيا كمپرسور مجهز به فیلتر خشک كن و گردو غبار مي باشد؟3_5613

10آيا واحد مهندسي پزشكي فعال وجود دارد؟3_5714
وجود شناسنامه -(چک لیست)داشتن برنامه سرويس دهي -وجود ساختار اداري 

در صورت وجود قرارداد با شركتهاي تعمیراتي مبني - ( PMنرم افزار )تجهیزات 

 امتیاز تعلق مي گیرد5بر بررسیهاي ماهانه 

 امتیاز2كاركرد حداقلي -  امتیاز5برق اضطراري جهت كل درمانگاه 5آيا مركز داراي سیستم برق اضطراري مي باشد؟3_5815

 امتیاز2آب اضطراري يونیت -  امتیاز 5منبع آب اضطراري 5آيا مركز داراي سیستم منبع آب اضطراري مي باشد؟3_5916

چنانچه مركزي داراي قرارداد با يک مركز آمبوالنس باشد نیز  امتیاز تعلق مي گیرد5مي باشد؟ (متعلق به خود مركز )آيا مركز داراي آمبوالنس مقیم 3_6017

- حداقل مي بايست در درمانگاه و در همان طبقه موجود باشد

لیست داروهاي اوژانس و تجهیزات ترالي احیا بترتیب در پیوست 

 آمده است7 و 6

تجهيزات- 3         
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73*

10آيا فضاي فیزيكي محیط درماني رعايت شده است؟4_611
تعداد يونیتها با كل  )متر مربع به ازاي هر يونیت با كابینت 11  

(فضاي درماني در نظر گرفته شود

 متر مربع به ازاي هر يونیت5 10آيا فضاي فیزيكي سالن انتظار رعايت شده است؟4_622

*آيا كف بخش درمان پوشیده از سنگ يا سرامیک مي باشد؟4_633
 سانتي از سنگ و كاشي پايین ديوارها 15قرنیز - موارد ضروري 

باشد و ديوارها قابل شستشو باشد

 امتیاز2 و گرمايش 2، سرمايش 2تهويه 6آيا سیستم تهويه، سرمايش و گرمايش مركز قابل قبول است؟4_644

10آيا در مركز فضاي فیزيكي پذيرش و بايگاني مناسب وجود دارد؟4_655
 سال بايستي پرونده ها با  قابلیت دسترسي سريع از آخرين 5براي 

مراجعه در مركز موجود باشد

666_4

آيا مركز داراي مكانهاي زير مي باشد؟                              پاويون پزشكان ، تي شورخانه ، 

، نمازخانه ، (مردانه و زنانه )كتابخانه ، سالن غذاخوري ، سالن اجتماعات ، رختكن كاركنان 

...بخش اداري، بوفه، فروش امكانات بهداشتي و 

 امتیاز2وجود هر مكان 10

2آيا رمپ  يا باالبر جهت بیماران ويلچري تعبیه شده است؟4_677

موارد ضروري*آيا ديواره هاي راديولوژي سرب كوبي شده است يا پاراوان سربي موجود است؟688-4

5آيا سیستم اعالم حريق در مركز موجود است؟699-4

5آيا در مركز آسانسور وجود دارد؟4_7010

5آيا در مركز آسانسور بیمار بر وجود دارد؟4_7111

...فضاي سبز و - نصب تابلو5آيا به زيباسازي فضاي درمانگاه توجه شده است ؟4_7212

...بوسیله پارتیشن، پاراوان، شیلد و5آيا حريم يونیتها از يكديگر جدا شده است؟4_7313

100*

.در صورت فعال نبودن در بازرسي هاي بعدي لحاظ شود* آيا مركز در هنگام بازرسي فعال مي باشد؟5_752

* آيا براي هر بیمار پرونده تشكیل مي گردد؟5_763
وجود نرم افزار . پرونده هاي الكترونیكي كامل نیز مورد قبول است

.پذيرش پرونده الكترونیكي ، به تنهايي كافي نمي باشد

موارد ضروري* آيا هزينه دريافتي طبق تعرفه ابالغي مي باشد؟5_774

موارد ضروري*آيا تابلوي مركز در معرض ديد و داراي استانداردهاي وزارت بهداشت مي باشد؟5_785

796_5
اي  نصب و يا در پوشه)آيا تعرفه و بخشنامه هاي سازمان در بخش پذيرش مركز  قابل دسترسي بیمار 

است ؟  (روي میز
موارد ضروري*

30از وزارت بهداشت مي باشد؟ (پروانه تأسیس)آيا مركز داراي مجوز فعالیت 5_807

*آيا در هر شیفت فعال مركز مسئول فني بخش دندانپزشكي حضور دارد؟5_818

مسئول دندانپزشكي در صورت دندانپزشک بودن - موارد ضروري 

رونوشت حكم الصاق )ودرغیر اينصورت يكي از دندانپزشكان شاغل 

(.گردد

موارد ضروري*آيا دندانپزشكان عمومي قراردادي مركز داراي پروانه مطب شهر مربوطه مي باشند؟5_829

5آيا دستورالعمل هاي نگهداري تجهیزات وجود دارد ورعايت مي گردد؟5_8310

5در صورت وجود بخش راديولژي مستقل، آيا مجوز فعالیت از سازمان انرژي اتمي دريافت كرده اند؟5_8411

5آيا در مركز اهتمامي براي رعايت طرح انطباق انجام شده است؟5_8512

5آيا دندانپزشكان مركز ، بیمه مسئولیت مدني مي باشند؟5_8613

20آيا مركز داراي حسن سابقه عملكرد با سازمان مي باشد؟5_8714

ارسال به موقع نسخ ، پذيرش يكسان بیمه شدگان ، مقدار : از لحاظ

كسورات مركز، گزارشات سیستم درمان ، بازرسیهاي انجام شده ، نظر 

 امتیاز تعلق گیرد10در صورت قرارداد جديد -بیمه شدگان

استانداردهاي فضاي فيزیكي- 4       

رعايت مقررات و قوانين- 5        

امتیاز براي مراكزي كه در طبقه همكف مي باشند و فاقد آسانسور 

مي باشند تعلق بگیرد

* آيا مركز مجوز فعالیت دارد؟
پروانه تأسیس وزارت بهداشت يا مجوز فعالیت از باالترين مقام = مراكز نظامي

بهداشت و درمان سازمان مربوطه
1_5 74
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10آيا مركز داراي دندانپزشک همكار با سازمان مي باشد؟5_8815

منظور از دندانپزشک همكار، دندانپزشكي است كه طرف - 1

مشاوره ادراه استاني بوده و يا در ارزشیابي مراكز و يا معاينه بیمار 

دندانپزشكان شاغل در - 2در مركز يا محل سازمان همكاري دارد 

.سازمان ، دندانپزشک معتمد و همكار محسوب مي گردند

10آيا مركز صرفا بیماران نیروهاي مسلح را پذيرش مي نمايد؟5_8916
با بیمه هاي درماني  تكمیلي ديگر قرارداد همكاري منعقد نكرده 

عقد قرارداد با بیمه كوثر منعي ندارد- است 

10آيا مركز در طرح هاي ساخد همكاري داشته است؟5_9017

دندانپزشک خانواده و سیستم ارجاع - مانند پرونده سالمت دندانپزشكي 

مراكزي كه در يک طرح همكاري داشته باشند نیز امتیاز كامل - 

 امتیاز منفي مي باشند10مراكز آفالين داراي .- میگیرند

67*

5آيا شفاف سازي ارائه خدمات به ارباب رجوع و مستند سازي انجام پذيرفته است؟6_911
وجود تابلوي راهنما در ورودي مركز وطبقات يا ارائه بروشور 

اطالع رساني معرفي مراكز و معرفي نحوه ارائه خدمت

5آيا در مركز سیستم نظرسنجي از مراجعین وجود دارد؟6_922
امكان ارتباط مستقیم با - 3تلفن گويا ي نظر سنجي - 2برگه هاي نظر سنجي - ا

ايمیل مركز- 4مسئولین 

نصب در سالن انتظار2آيا مركز داراي منشور حقوق بیمار مي باشد؟6_933

5در مركز وجود دارد؟ (درماني و غیر درماني )آيا سیستم نظارت بر رفتار كاركنان 6_944

داشتن سیستم بازرسي وتنبیه و - داشتن سیستم ارزشیابي پرسنل 

نظارت ... بررسي چک لیستهائي كه بر رفتار ،انضباط و )تشويق 

(.دارند

955_6

آيا مركز داراي امكانات زير جهت تكريم ارباب رجوع مي باشد؟ 

- 3اتاق انتظار كودكان - 2  (در مركز يا اينترنت)سیستم نوبت دهي مكانیزه جهت پذيرش - 1  

HISاستفاده از نرم افزارهاي نوين مانند روباتهاي متصل به 

5

تمامي بیمه شدگان ساخد يكسان پذيرش مي گردند5آيا اولويت درمان با پرسنل نظامي و خانواده آنها مي باشد؟6_966

5آيا مركز اقدام به پذيرش ودرمان نیروهاي وظیفه مي كند؟6_977

10آيا شرايط اتاق انتظار مناسب و قابل قبول است؟6_988
از نظر مبلمان، سرمايش گرمايش مناسب، تهويه مناسب، آبسردكن، 

...صوتي و تصويري و

( مستندات بررسي گردد) 10ويژه پرسنل وجود دارد؟  (كارانه  )"پاداش حسن انجام كار "آيا سیستم 6_999

10010_6
- 2سرويس اياب وذهاب - 1در نظر گرفته شده است ؟  (كادر و قراردادي)آيا امكانات رفاهي زير ويژه پرسنل 

غذا- 5صندوق وام -4سفرهاي زيارتي و سیاحتي - 3مهد كودك 
5

10آيا مركز داراي مسئولیت اجتماعي نسبت به جامعه مي باشد؟6_10111

درمان رايگان يا باتخفیف بیماران - آموزش رايگان بیماران

اردوي - بخصوص تحت پوشش سازمان بهزيستي و كمیته امداد

بررسي مستندات مانند  )جهادي و حضور در منطق محروم 

(...گزارش همیاري مردمي و -تفاهم نامه 

50*

5آيا در ساختار مركز واحد آموزش با شرح وظايف تدوين شده لحاظ گرديده است؟7_1021

10آيا در مركز بروشورهاي راهنماي درمان مخصوص بیماران وجود دارد؟7_1032
امتیاز متناسب با تعداد بروشور هر بروشور راهنماي درمان يک 

امتیاز

1043_7
آيا آشنايي با درمانهاي دندانپزشكي در قالب فیلم و پیامهاي بهداشتي توسط سیستمهاي 

تصويري در مركز ارائه مي گردد؟
5

20براي پرسنل وجود دارد؟ (حین خدمت )آيا برنامه آموزش اختصاصي 7_1054

... - كلیه پرسنل شامل دستیاران ،منشي ها ، كادر اداري ،خدمه ها و

بررسي وجود سرفصلهاي آموزشي ساالنه و حین استخدام و 

بررسي مستندات انجام آنان

10براي دندانپزشكان وجود دارد؟... آيا برنامه آموزش اختصاصي دندانپزشكي و 7_1065
  Caseشامل كنفرانسهاي ماهانه ، بین بخشي ، ارائه مقاله ،

reportبررسي آموزشي قوانین 

50*

تكریم ارباب رجوع و پرسنل- 6        

آموزش پرسنل و بيمار- 7        

وضعيت نيروي انساني- 8        

Page 5 به باال.شش یونیت 1401چک لیست ارزشیابی مراکز نظامی 



موارد ضروري*عدم اشتغال افراد فاقد صالحیت و مدرك علمي معتبر در مركز به درمان هاي كلینیكي 8_1071

5آيا تعداد دستیاران بخش، متناسب با تعداد يونیت هاي فعال و مراجعات مي باشند؟8_1082
حداقل براي هر دو يونیت مجاور  يک دستیار و براي بخش هاي اطفال ، جراحي 

بررسي برنامه هفتگي و .- و ارتودنسي به ازاي هر يونیت يک دستیار الزم است

ماهانه حضور دستیاران

10آيا دستیاران بخش تحصیالت كارداني پرستاري دندانپزشكي يا بهداشتكار دهان ودندان دارند؟8_1093
براي هر دستیاراني كه دوره آموزش جهاد -  امتیاز 2براي هر بهداشتكار 

دانشگاهي و يا مراكز آموزش مهارتهاي حرفه اي با مجوز وزارت بهداشت را 

. امتیاز تعلق مي گیرد1گذرانده اند هر كدام 

30آيا در مركز و يا بخش، متخصص مشغول به كار است؟8_1104

چنانچه در هر بخش بیش از يک نفر ) امتیاز5به ازاي هر تخصص 

- (. امتیاز اضافه مي گردد1متخصص وجود دارد به ازاي هر نفر اضافه 

متخصصین پاتولوژي و راديولوژي فک و صورت بشرط انجام كار 

. امتیاز تعلق مي گیرد1تخصصي امتیاز كامل در غیر اينصورت 

1115_8
حداقل در هر  )وجود دارد؟  (اورژانس)آيا در مركز پزشک يا پرسنل آموزش فوريت هاي پزشكي 

(شیفت يک نفر 
5

به -  را گذرانده باشد با ارائه مستندات CPR   دوره هاي تخصصي 

مراكز بیمارستاني و يا داراي اوژانس مستقل امتیاز تعلق مي گیرد

17*
موارد ضروري* دارو و مواد مورد استفاده تاريخ گذشته در بخش و انبار موجود نباشد؟9_1121

* آيا مواد مصرفي با كیفیت مناسب در مركز استفاده مي گردد؟9_1132
موارد مصرفي بايد مطابق با استانداردهاي وزارت بهداشت وتأيیديه )

(.هاي جهاني باشند

10آيا در مركز  انبار مناسب وجود دارد؟9_1143

امكانات نگهداري مناسب شامل يخچال و قفسه ، تهويه مناسب، رطوبت 

- سیستم انبارداري شامل كاردكس يا نرم افزار - سنج و دما سنج 

 آمده است11شرايط انبار در پیوست 

(حواله و قبض انبار )وجود برنامه درخواست و توزيع بین بخشها 2آيا سیستم توزيع مناسب به بخشها وجود دارد؟9_1154

5آيا سیستم نگهداري مواد در بخشها وجود دارد؟9_1165
متناسب با - (نظم در چینش وجود داشته باشد) قفسه ،كمد ويخچال 

.دماي نگهداري مواد، در كمد يا يخچال نگهداري شود

24*

1171_10

پرسنلي - 2پذيرش     - 1آيا در مركزسیستم هاي نرم افزاري زير وجود دارد؟            

مالي   - 3     (اداري)

اموال- 6تجهیزات   - 5انبارداري        - 4  

  7 -CRM (ارتباط با مشتريان)

14

5آيا مركز داراي سیستم مدار بسته در كلیه قسمتهاي عمومي مي باشد؟10_1182

5و يا تعالي مي باشد؟ (ايزو )آيا مركز درمان داراي گواهي نامه سیستم مديريت كیفیت 10_1193

85*

5آيا البراتوار مجهز ثابت و متحرك طرف قرارداد مركز مي باشد؟11_1201
رونوشت پروانه تأسیس البراتوار و مدارك علمي - داشتن قرارداد مكتوب 

.تكنیسین در مركز موجود مي باشد اسناد مربوطه كنترل گردد

1212_11
وجود البراتوار در مركز يک بخش )آيا بخش هاي تخصصي مجزا در مركز وجود دارد؟

(.تخصصي محسوب گردد
 امتیاز5به ازاي هر بخش تخصصي 30

1223_11
آيا در مركز درمان ، اتاق عمل جهت انجام جراحي هاي محدود و اعمال دندانپزشكي خاص 

وجود دارد؟
20

 2فعال، روزي )بايستي فعال باشد بررسي تعداد پرونده هاي ماهانه 

(امتیاز 10 پرونده 1كم فعال، روزي -  امتیاز 20پرونده به باال   

15آيا مركز داراي اوژانس شبانه روزي دندانپزشكي مي باشد؟11_1234
 امتیاز و  شبانه 10 امتیاز و روزهاي تعطیل 5 ، 24فعالیت تا ساعت 

 امتیاز  تعلق مي گیرد15روزي 

مواد دندانپزشكي ونحوه نگهداري- 9       

سيستمهاي نرم افزاري ومدیریت- 10      

بخشهاي  تخصصي - 11      
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5آيا درمان ايمپلنت در مركز ارائه مي گردد؟11_1245
اين درمان بايد داراي پرسنل آموزش ديده، پرونده مجزا، فرم 

  دوره اي صورت پذيردRecalقرارداد و رضايت بیمار باشد و 

10آيا در مركز تمهیدات الزم براي  بیماران هپاتیتي و يا ايدزي وجود دارد؟11_1256
 5فاقد اتاق ايزوله با تمهیدات الزم -  امتیاز 10داشتن اتاق ايزوله 

 آمده است12شرايط پذيرش بیماران پر خطر در پیوست - امتیاز 

40*

(بررسي كارهاي گذشته )چک لیستها - وجود ساختار اداري 15آيا سیستم مستمري براي نظارت بر درمان در مركز وجود دارد؟12_1261

بررسی سوابق مشاوره های تخصصی مرکز5آيا سیستم مشاوره تخصصي دندانپزشكي و نتیجه گیري در مركز وجود دارد؟12_1272

10آيا سیستم رسیدگي به شكايت درماني بیماران در مركز وجود دارد؟12_1283
بررسي چند نمونه -  وجود فرم و فرايند بررسي شكايت بیمار 

شكايتهاي رسیدگي شده

 بیمارانrecal 10آيا سیستم پیگیريهاي بعد از درمان در مركز وجود دارد؟12_1294

25*

1301-13
آيا مركز آموزشهاي بهداشت و رعايت پیشگیري از پوسیدگي دندان و بیماريهاي لثه به بیماران 

را  رو در رو مي دهد؟
5

بررسي مستندات مانند ماكتها، ثبت پرونده ها و مصاحبه با پرسنل 

مربوط

5آيا مركز به تهیه بروشورهاي دندانپزشكي پیشگیري اقدام نموده است؟1312-13
معرفي - مانند بروشور روش مسواك زدن، نخ دندان و تغذيه 

بیماريها و خدمات دهان و دندان

HISبررسي پرونده ها و گزارشات5به صورت روتین انجام مي پذيرد؟ "فلورايد تراپي  "آيا در مركز درمان 13_1323

5به صورت روتین انجام مي پذيرد؟ "فیشورسیلنت  "آيا در مركز درمان 13_1334

1345_13
به صورت روتین  " (...متحرك ، فضانگهدار و )ارتودنسي پیشگیري  "آيا در مركز درمان 

انجام مي پذيرد؟
5

توضيحات*50

1351_14
سال 1سطحی  در 4نسبت مجموع ترمیم های  سه سطحی و چهار سطحی به کل ترمیم های یک الی 

( درصد50پائین تراز)گذشته 
50

1362_14
سال 1 سطحی در4نسبت مجموع ترمیم های سه سطحی و چهار سطحی به کل ترمیم ها ی یک الی 

(درصد50-60بین)گذشته  
35

1373_14
سال 1 سطحی در4نسبت مجموع ترمیم های سه سطحی و چهار سطحی به کل ترمیم ها ی یک الی 

(درصد60-70بین)گذشته  
20

سيسستم بررسي کيفيت درمان وسيستم رسيدگي به شكایت  - 12 

دندانپزشكي پيشگيري - 13

بررسي سيستميك خدمات-14

مراكزي كه عقد قرارداد جديد با ساخد منعقد نموده اند و امكان 

 امتیاز كامل دريافت مي 35بررسي سابقه ترمیم ها وجود ندارد 

.نمايند
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1384_14
سال 1 سطحی در4نسبت مجموع ترمیم های سه سطحی و چهار سطحی به کل ترمیم ها ی یک الی 

( درصد70باالی  )گذشته  
0

توضيحات*10

امتیاز اضافه تر10به ازاي هر تشويق جديد 10(یکبار تا زمان ارزشیابی )تشویق کتبی مرکز 15_1391

0فاقد اقدام انضباطی15_1402
مركز در سوابق نظارتي داراي تشويقات و يا اقدام انضباطي نمي 

باشد

10-تذکر شفاهی مرحله اول15_1413

30-تذکر شفاهی مرحله دوم و به بعد15_1424

40-تعهد کتبی در مرحله اول15_1435

50-تعهد کتبی در مرحله دوم  و  به بعد15_1446

60-جبران خسارت و یا تعلیق دندانپزشکان  مرکز بار اول15_1457

100-جبران خسارت و یا تعلیق دندانپزشکان مرکز بار دوم15_1468

933جمع امتيازات
مالك امتیازات مثبت يا منفي سوابق بازرسي يک سال گذشته 

مي باشد

مراكز بعد از  طي شدن مدت زمان تعلیق قرارداد با ضريب يک 

شروع بكار نمايد

مهر نظام پزشكي وامضا   نام دندانپزشک معتمد

داراي پروانه تاسيس از وزارت بهداشت:     توضيحات 

تاريخ ارزشیابي
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

امضاء   نام كارشناس

نظرات و پیشنهادات كارشناس   

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

. دندانپزشكي مي باشد1/1Kرا اخذ مي نمايند و پرداختي ساخد به اينگونه مراكز  4 امتیاز كسب نمايند درجه 559 تا 420     مراكزي كه 

. دندانپزشكي مي باشد1/3K را اخذ مي نمايند و پرداختي ساخد به اينگونه مراكز 2 امتیاز كسب نمايند درجه 839 تا 700       مراكزي كه 

. دندانپزشكي مي باشد1K كمتر باشد ،  فاقددرجه ارزشیابي مي باشد و پرداختي ساخد به اينگونه مراكز 419     مراكزي كه امتیاز آنها از 

. دندانپزشكي مي باشد1/2K را اخذ مي نمايند و پرداختي ساخد به اينگونه مراكز 3 امتیاز  كسب نمايند درجه 699 تا560      مراكزي كه 

فاقد پروانه تاسيس از وزارت بهداشت:      توضيحات 

.الزامي است (*) براي ورود به نظام سطح بندي، داشتن موارد ضروري 

. دندانپزشكي مي باشد1/3K را اخذ مي نمايند و پرداختي ساخد به اينگونه مراكز 2 به باال امتیاز كسب نمايند درجه 746   مراكزي كه  

. دندانپزشكي مي باشد1/2K را اخذ مي نمايند و پرداختي ساخد به اينگونه مراكز 3 امتیاز  كسب نمايند درجه 745 تا 560  مراكزي كه 

. دندانپزشكي مي باشد1/1K را اخذ مي نمايند و پرداختي ساخد به اينگونه مراكز 4 امتیاز كسب نمايند درجه 559 تا 419  مراكزي كه 
. دندانپزشكي مي باشد1K كمتر باشد ،  فاقد درجه ارزشیابي مي باشد و پرداختي ساخد به اينگونه مراكز 418   مراكزي كه امتیاز آنها از 

. دندانپزشكي مي باشد1/4K را اخذ مي نمايند و پرداختي ساخد به اينگونه مراكز 1 به باال  امتیاز كسب نمايند درجه 840   مراكزي كه 

.الزامي است (*)   براي ورود به نظام سطح بندي، داشتن موارد ضروري 

(ساليانه )سوابق بازرسي و اقدامات انضباطي -15

ضريب يکتعليق قرارداد مرکز

 در صورتیكه در سوابق نظارتي مركز متخلف بیش از يک اقدام 

انضباطي لحاظ گرديده باشد در حین ارزشیابي ساالنه صرفاً  

 انتخاب 150 الي 145سنگین ترين اقدام انضباطي از رديف هاي 

گردد  و دقت گردد در خصوص ادامه و نحوه همكاري اين مراكز 

.تجديد نظر گردد

مراكزي كه عقد قرارداد جديد با ساخد منعقد نموده اند و امكان 

 امتیاز كامل دريافت مي 35بررسي سابقه ترمیم ها وجود ندارد 

.نمايند

Page 8 به باال.شش یونیت 1401چک لیست ارزشیابی مراکز نظامی 


