
 

 
   

 

ف مًضًع فعالیت
دی

ر
 

 عىًان فعالیت
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز کسب شدٌ

 وًبت ايل
 ........... تاریخ

 ديم وًبت
 ............ تاریخ

 وًبت سًم
 ............ تاریخ

 وًبت چُارم
 ............ تاریخ

رعایت شرایط 

 َا وگُداری داري

 دما، رطًبت ي وًر()

     1 هحل ًگْداری دارٍّاسالن در ٍ رطَبت سٌج  هاکشیون / هیٌیون دهاسٌجٍجَد  1

     11 اتاق ٍ رطَبت رٍساًِ دهاصحیح ثبت  2

     5 دارٍّا در شزایط هٌاسب اس لحاظ ًَرصحیح ًگْداری  3

قفسٍ بىدی، 

 چیدمان

 ي کىترل

 اوقضاءتاریخ 

 داريَا

     1 هٌاسب جْت ًگْداری دارٍّالفسِ بٌدی  4

     5 ثبت صحیح تاریخ اًمضاء دارٍّا 5

     11 ٍ هطابك فزم کٌتزل تاریخ اًمضاء چیدهاى هٌظن دارٍّا بِ تزتیب تاریخ اًمضاء 6

     11 دارٍّای هاساد ًبَد 7

     11 هاُ( 6اعالم گشارش دارٍّای تاریخ ًشدیک )کوتز اس  8

     01 تاریخ گذشتِ ًبَد دارٍی 9

رعایت حقًق 

 گیرودگان خدمت

     5 رعایت ًظافت ٍ بْداشت عوَهی 10

     15 ّای دارٍیی بَْرساى رضایت هزدم اس ًحَُ بزخَرد ٍ ًحَُ ارایِ راٌّوایی 11

ارایٍ خدمات 

 داريیی

     11 ّا  بایگاًی هٌظن ٍ در دستزس بَدى دستَرالعولْا، درخَاستْا ٍ حَالِ 12

     01 درخَاستْا هْارت در هحاسبِ، بزآٍرد ٍ تٌظین دلیك  13

     11 درخَاست الالم هَرد ًیاس تحَیل بِ هَلع بَدى  14

     5 ٍجَد دارًٍاهِ خاًِ بْداشت 15

     11 تجَیش هٌطمی دارٍّا طبك دارًٍاهِ 16

     11 ثبت رٍساًِ دفتز دارٍیی 17

     01 هطابمت دفتز دارٍیی با هَجَدی الالم  18

     11 هطابمت شیز هصٌَعی تحَیل شدُ با آهار کَدکاى هصزف کٌٌدُ شیز هصٌَعی 19

     01 داشتي اطالعات دارٍیی بز اساس دارًٍاهِ ٍ آهَسشْای دادُ شدُ 20

 وتایج ارزشیابی
     012 کسب شدٌ جمع امتیاز درصد امتیاز کسب شدٌ ساالوٍمیاوگیه 

     111 درصد امتیاز کسب شدٌ 

 

تأییدَا ي 

اطالعات َر 

 وًبت بازدید

 وًبت بازدید
 وًبت ايل

 .................. تاریخ

 ديم وًبت

 .................. تاریخ

 وًبت سًم

 .................. تاریخ

 وًبت چُارم

 .................. تاریخ

 انبًُرز یامضا يوام خاوًادگی  يوام 

 مُر خاوٍ بُداشت
    

 تًضیحات ؛

پایش ي امضای  خاوًادگیوام ي وام 

 بازرسیه 

    

 

 معايوت امًر بُداشتی

 ياحد امًر داريیی

 نه فرم شماره

  1 از  1:   صفحه

 ............... سال:

 در بروامٍ َای امًر داريیی خاوٍ بُداشتعملکرد از چک لیست پایش 

 ................... شُرستان......................  ريستایی/ شُری بُداشتی درماویتحت پًشش مرکس ............ ..............خاوٍ بُداشت 


