
 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام خدا

 رد حوزه منابع فیزیکی بیمارستان بوعلیارزیابی  شاخص اهی
 

 ها زیرساخت مورد در ایمنی استانداردهای اخذ  

 شده کسب وزن موارد ردیف

  6 به صورت سالیانه انجام می شود؟ آسانسور فنیاستاندارد های  آیا 1

  2 ؟می باشد ذیصالح های شرکتدارای قرارداد نگهداشت با  آسانسور آیا 2

  3 بیمه نامه می باشد؟آیا آسانسور دارای  3

  5 دارد؟ وجود ارت سیستم خصوص در صالحذی مراجع سوی از الزم تاییدیه آیا 4



 

 

 

 مکانیزه مدیریت نگهداشت برنامه بودن برقرار CMMS  

 

 

  2 میگیرند؟ قرار الزم های آزمایش مورد ساالنه ی گازهای طبیها کپسول آیا 5

ده شآیا سرویس و رکوردگیری ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ  و گواهینامه معتبر تست قطعات آن اخذ  6

 است؟

2 
 

آیا معاینه فنی و کالیبراسیون دیگ های بخار ، آبگرم و قطعات مربوطه و گواهینامه معتبر تست و فشار  7

 کاری مجاز دیگ ها از شرکت های ذیصالح اخذ شده است؟

7  

  3 آیا زنراتورهای برق اضطراری به صورت دوره ای مورد بازدید و آماده به کار می باشد؟ 8

  2 ؟شارژ کپسول های آتشنشانی به صورت سالیانه انجام می گیردآیا  9

  30  

 شده کسب وزن موارد ردیف

  7 ( می باشد؟MC-CMMS) نگهداشت مدیریت ملی سامانهآیا تعمیر و نگهداشت منابع فیزیکی بر پایه  1

  4 آیا برچسب تجهیزات بر روی دستگاه ها نصب شده است؟ 2

 فنی ینمسئول و پیمانکاران، بیمارستان بخشهای سرپرستان از اعم کار متقاضیان کارهای درخواستآیا  3

 انجام می شود؟ (MC-CMMS) نگهداشت مدیریت ملی سامانه طریق از بیمارستان

5  

 می( MC-CMMS) نگهداشت مدیریت ملی سامانهبر پایه  EM و  PM،CMآیا کلیه فعالیت های  4

 باشد؟

8  

  4 آیا درخواست اقالم تاسیسات نگهداشت به موقع خریداری می گردد؟ 5

  28  



 نگهداشتو  فنی حوزه مقررات و قوانین به مدیر تسلط 

 

 

 

 معماری فضاهای کیفیت 

 شده کسب وزن موارد ردیف

  3.5 آشنایی کافی دارند؟ نگهداشت موضوع اهمیت به مسئولین و مدیریت آیا 1

 ادمف بر کافی تسلط منظور به نگهداری خصوص در منعقده های قرارداد مفاد دقیق مطالعهآیا مدیر   2

 را دارد؟ قرارداد

5.5  

 یمانکارپ تعهدات بر تسلط منظور به نگهداشت پیمانکاران عملکرد کنترل جلسات در واحدها مدیریتآیا  3

 حضور دارند؟ موجود موانع و مسئولیتها شناخت و

2  

 احدو مدیریت به آن انعکاس و عالیه نظارت توسط پیمانکاران عملکرد بر مداوم و مستمر نظارت آیا  4

 وجود دارد؟

2  

 تمسیس در وجودی اهمیت اساس بر آنها بندی دسته و مختلف دستگاههای و تجهیزات شناسائیآیا  5

 مدیریت انجام شده است؟توسط 

3.5  

 حجم با متناسب سال طول در نیاز مورد لوازم و قطعات تامین جهت کافی بودجه بینی پیشآیا  6

 انجام شده است؟ تاسیسات

2.5  

  2.5 آیا قبل از انجام کار جدید و یا تعمیر و نگهداشت ساختمان ها اعتبار آن پیش بینی شده است؟ 7

نسبت به اخذ تاییدیه از دفتر فنی اقدام  ها ساختمان نگهداشت و تعمیر آیا مدیریت قبل از احداث و یا  8

 نموده است؟ 

2.5  

  20  

 شده کسب وزن موارد ردیف

  6 نازک کاری فضاها در حد مطلوب انجام شده است؟  آیا تعمیر و نگهداشت 1



 

نمره مکتسبه:    
𝟏𝟎𝟎

 

  5 باعث کاهش استرس در فضاها می شود استفاده شده است؟آیا از عناصری که  2

  4 آیا محوطه سازی و ایجاد فضای سبز انجام شده است؟ 3

  5 آیا مصالح استفاده شده در فضاها متناسب با نوع کاربری می باشد؟ 4

  20  


