
 
 
 
 
 

 معاونت درمان

چك ليست ارزيابي عملكرد متخصصين شاغل در شبكه بهداشت و 

 بوئين زهرا درمان

 اميرالمومنين)ع( بيمارستان

 31FO66 كد مدرك

   2از  1صفحه صفحات 
 

 

 مشخصات ارزيابي شونده:
 نظام پزشكي:شماره  رشته تخصصي: نام و نام خانوادگي:

 در اين رشته: هم رشتهتعداد پزشكان 

 عملكردي: الف( شاخص هاي
تعداد روز هاي حضور فيزيكي فعال در 

 بيمارستان

تعداد روز 

 آنكال

تعداد بيماران 

 بستري

تعداد بيماران ويزيت 

 شده در درمانگاه

 در ماهتعداد روز مرخصي  تعداد اعمال جراحي

 استعالجي استحقاقي

       

 شاخص هاي اختصاصي:

امتياز  سقف امتياز شاخص هاي ارزيابي محور هاي ارزيابي رديف

 مكتسبه

 توضيحات

 عملكرد 1

 
   11 رسيدگي به موقع به بيماران

رعايت تعرفه هاي مصوب دولتي و عدم دريافت 
 هرگونه وجه خارج از تعرفه هاي قانوني

11 
  

   11 ارائه بازخوردهمكاري با طرح پزشك خانواده و 
مشاركت نامبرده در اجراي برنامه هاي آموزشي و 

 توانمند سازي كاركنان
5 

  

پيشبرد برنامه هاي و مشاركت نامبرده در اجراء 
بهبود كيفيت آن مركز )حاكميت باليني، اعتبار 

 بخشي كميته ها و شوراهاي پزشكي(
5 

  

   5 رعايت دستورالعمل منشور حقوق بيمار
   5 با همكاران و پرسنل و بيمارانو تعامل ارتباط 

   5 از حسن انجام كاررضايتمندي 
   55 مجموع امتيازات 

   5 حضور درساعات تعيين شده در درمانگاه حضور در درمانگاه 2
   5 حضور به مدت تعيين شده در هر روز

   5 حضور در درمانگاه به تعداد روزهاي تعيين شده
   5 دادعويزيت بيماران در درمانگاه بدون محدوديت ت

   22 مجموع امتيازات  

       



 

 
 
 
 
 

 معاونت درمان

 چك ليست ارزيابي عملكرد متخصصين شاغل در شبكه بهداشت و درمان

   بوئين زهرا

 اميرالمومنين)ع(   بيمارستان

 31FO66 كد مدرك

   2از  2صفحه صفحات 

 

 

 توضيحات امتياز مكتسبه سقف امتياز شاخص هاي ارزيابي محور هاي ارزيابي رديف

رعايت استاندارد هاي  3

 آنكالي

حضور به موقع بر بالين بيماران 
 اورژانس و غير اورژانس

5   

رسيدگي و ارائه خدمات متناسب با 
 بيماري

5   

يماران بدون دليل بخودداري از اعزام 
 موجه علمي

5   

پيگيري اجراي دستورات تا زمان 
 حصول نتيجه در زمان آنكالي

5   

مشاركت فعال در تنظيم برنامه آنكالي 
 بيمارستان  

5   

   25 مجموع امتيازات

   122 كل امتياز  

 

 ثابت در آن ماه قابل پرداخت نخواهد بود. :در صورت استفاده از مرخصي استحقاقي بيش از يك هفته در ماه حق1تبصره

 محاسبه مي گردد. پزشكان(شاخص هاي اختصاصي % مربوط به بررسي 52) : ميزان امتيازات مكتسبه فوق به صورت ذيل در پرداخت ثابت2تبصره

 3-2             2% 

 02-32       52 تا سقف% 

 122—02      122 تا سقف % 
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