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 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 

درماني بازدید از  واحد های مددکاری اجتماعي مراکز چک لیست  

 

 مسئول محترم مددکاری اجتماعی دانشگاه 

مداخالت تخصصی مددکاران اجتماعی شاغل در مراکز درمانی و محیط  این چک لیست به منظور ارزیابی 

ن چک لیست با توجه به کاری آنان تهیه و تدوین شده است.الزم به ذکر است پس از اجرای ارزشیابی، ای

دقیقا مطالعه و لطفا سواالت را  شواهد و و ارزیابی ها توسط کمیته علمی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

برخی پاسخ  الزم به ذکر استمستندات مربوطه را بررسی نمایید سپس گزینه مناسب را انتخاب نمایید. 

 ( می باشد. 0-35حداقل امتیاز  ،36-70می باشد. ) حداکثر امتیاز  "بله و خیر"سواالت 

 
 نام دانشگاه :                                        نام مرکز درمانی:   

 : مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاهنام 

  مسئول مددکاری اجتماعی بیمارستان:نام 

     نام کارشناس مددکاری اجتماعی بیمارستان: 

        مددکاری اجتماعی مرکز       جتماعی مرکز  : مسئول مددکاری ا ارزیابی شونده

مددکاران اجتماعی   ارشناس مددکاری اجتماعی دانشگاه ک   : مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه  ارزیابی کننده

     ستاد وزارت متبوع

 

  امتیاز( 6-12)   :محیط فیزیکی و تجهیزاتسواالت مربوط به ارزیابی 

 

 توضیحات 0خیر 1تاحدودی 2بله سواالت ردیف

     آیا فضای فیزیکی واحد مددکاری اجتماعی از لحاظ نور، تهویه مناسب می باشد؟ 1

     آیا واحد مددکاری اجتماعی دارای اتاق مجزا و مستقل جهت مصاحبه و مشاوره می باشد؟ 2

   ر مراجعین آیا محل قرارگیری واحد مددکاری اجتماعی به راحتی در دسترس بیماران و سای 3

 )معلولین( می باشد؟
    

     آیا تابلو ی راهنمای مددکاری اجتماعی در محیط بیمارستان موجود می باشد؟ 4
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    آیا مددکار اجتماعی دسترسی به تجهیزات اداری از قبیل خط تلفن آزاد، اتوماسیون، اینترنت، 5

 پرینتر و فکس دارد؟
    

ضدعفونی                  های هداشتی مانند ماسک، دستکش، محلولپیشگیرانه و بامل آیا مددکاراجتماعی تجهیزات ک 6

 ؟دارددر اختیار را کننده و در صورت لزوم لباس مخصوص در هنگام مواجه با پاندمی ها ) کرونا و..( 

    

 

 

 :امتیاز( 5-10)بررسی مستندات مددکاری اجتماعی مربوط به پرونده بیماران 

 توضیحات 0خیر 1تاحدودی 2بله سواالت ردیف

     بار گذاری می کنند؟His  آیا واحد مددکاری اجتماعی فرم های ابالغی رادر    1

         هایفرم از استفاده با بیماران را  پرونده آیا واحد مددکاری اجتماعی اطالعات 2

 ثبت تکمیل کرده است؟ کشوری شناسه دارای ابالغی
    

     ای ابالغی )اعم از ارزیابی، اهداف، مداخالت( به درستی توسط آیا اجزای فرم ه 3

 است؟ مددکار اجتماعی تکمیل شده
    

       آیا مداخالت مددکاری اجتماعی  متناسب با  برنامه ریزی و اهداف مندرج  در فرم 4

 می باشد؟
    

داشته   حمایتی برنامه های اجتماعی پذیر آسیب بیماران برای اجتماعی آیا مددکار 5

 است؟
    

 

 امتیاز( 7-14) های ابالغی:بررسی مستندات مددکاری اجتماعی مربوط به انجام پروتکل 

 

 توضیحات 0خیر 1تاحدودی 2بله سواالت ردیف

)پروتکل  19آیا مددکاران اجتماعی پروتکل های ابالغی در دوران پاندمی کووید 1

       مایت از بازماندگان متوفیان (را انجاماجتماعی در کرونا، پروتکل ح مداخالت روانی

 می دهند؟

    

آیا مددکاران اجتماعی پروتکل های شش گانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی را  2

 انجام می دهند؟
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آیا مددکاران اجتماعی راند روزانه از بخش اورژانس به منظور شناسایی بیماران  3

 آسیب پذیر و تریاژ انجام می دهند؟

    

     آیا مددکاران اجتماعی راند روزانه از بخش های بستری را انجام می دهند؟  4

اجتماعی و اولویت بندی نیازهای  بیماران را  -آیا مددکاران اجتماعی ارزیابی روانی 5

 انجام میدهد؟
    

آیا مددکاران اجتماعی مشاوره فردی و گروهی را جهت حل مشکالت روانی  6

 یماران انجام می دهند؟اجتماعی  ب

    

آیا مددکاران اجتماعی به موقع آمار ماهیانه از انجام پروتکل ها به ستاد دانشگاه   7

 ارائه می دهند؟
    

 

 :امتیاز( 6-12)بررسی مستندات مددکاری اجتماعی مربوط به همکاری درون و بین بخشی 

 

 توضیحات 0خیر 1تاحدودی 2بله سواالت ردیف

آیا مددکار اجتماعی از منابع موسسه ی خیریه ی ببیمارستانی در راستای تامین  1

 نیازهای مراجعین استفاده نموده است؟
    

آیا مددکاران اجتماعی با  نهادهای دولتی نظیر سازمان بهزیستی، کمیته امداد، و        2

 همکاری مؤثری دارند؟ …بیمه ها و
    

     ها همکاری دارند؟ NGOنهادهایی غیردولتی و.  آیا مددکاران اجتماعی با 3

     آیا مددکاران اجتماعی عضو کمیته های بیمارستان هستند؟ 4

     آیا مددکاران اجتماعی همکاری با کمیته اخالق بالینی دارند؟ 5

آیا مددکاران اجتماعی همکاری با تیم مداخله در بحران بیمارستان در ارائه  6

 اجتماعی در بالیای طبیعی و غیر طبیعی دارند؟ -حمایت روانی 
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 امتیاز( 5-10)  بررسی مستندات مددکاری اجتماعی مربوط به اعتباربخشی 

 امتیاز( 6-12) ارزیابی عملکرد مددکار اجتماعی با بررسی میدانی و خود اظهاری 

 توضیحات 0ریخ 1تاحدودی 2بله سواالت ردیف

     آیا مددکار اجتماعی برخورد مناسب با همکاران و بیماران دارند؟ 1

     ویی به نیاز بیماران آیا مددکار اجتماعی همکاری الزم با تیم درمان جهت پاسخگ 2

 دارد؟
    

     فعالیتهای مددکاری اجتماعی مرتبط با شناسه شغلی می باشد؟آیا  3

     آیا مددکار اجتماعی رضایت شغلی دارد؟ 4

     ها ومشکالت کاری خود را به مقام مافوق خود انعکاس آیا مددکار اجتماعی چالش 5

 داده است؟ 
    

  الت به مقام مافوق در بهبود عملکرد فرد/ واحد /خدمت رسانی  نسبت بهآیا انعکاس مشک 6

 بیماران موثر بوده است؟

    

 

 از جداول فوق: کسب شده ازیامتمجموع 

 توضیحات 0خیر 1تاحدودی 2بله سواالت ردیف

ی مختلف             بخشها توسط مددکار اجتماعی به ریپذ بیآسهدف بویژه  یهاگروه ایآ 1

 ؟ ) آموزش پرسنل ، نصب فرایند در بخشها و ..(اند دهش یمعرفبیمارستان 
    

آیا مددکار اجتماعی برنامه ی مشخصی برای استفاده از حمایت های خیرین در رفع نیازهای  2

 مددجویان وبیماران وجوددارد؟
    

 پذیر     آسیب بیماران برای و شناسایی را مددجویان نیازهای اجتماعی آیا واحد مددکاری 3

 انجام داده است؟ حمایتی الزم را جتماعی برنامه هایا
    

آیا خط مشی ها و روشهای مرتبط با  فعالیت مددکاری ترسیم و تحویل دفتر بهبود کیفیت/  4

 اعتباربخشی بیمارستان شده است؟
    

پذیر)برحسب ضرورت(         آسیب آیا واحد مددکاری اجتماعی پیگیری پس از ترخیص  بیماران 5

 را انجام می دهد؟
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 :ین بخش شامل نمره دهی نمی باشد صرفا ا) بررسی مستندات مددکاری اجتماعی مربوط به تکمیل سامانه ها

 (جهت کسب اطالعات می باشد

 توضیحات خیر بله التسوا ردیف

    آیا مددکار اجتماعی بخشی از زمان خود را به تکمیل سامانه ها اختصاص داده است؟ 1

    آیا سامانه های تکمیل شده مرتبط با فعالیتهای مددکاری اجتماعی است؟ 2

    آیا مسئولیت تکمیل سامانه طی نامه رسمی به مددکار اجتماعی ابالغ شده است؟ 3

    مددکار اجتماعی خود اعالم آمادگی جهت تکمیل سامانه ها نموده است؟آیا  4

    آیا مددکار اجتماعی در قبال تکمیل سامانه حقوق اضافی دریافت می نماید؟ 5

 لیست سامانه های تکمیل شده توسط مددکار/ مددکاران اجتماعی قید شود: 

 نی زیر مجموعه کدام مدیریت می باشد؟واحد مددکاری اجتماعی از لحاظ تشکیالت و چارت سازما 

 رئیس مرکز .1

 مدیر مرکز .2

 و سایر با ذکر نام ... .3

 

 مهمترین مشکالت واحد مددکاری اجتماعی از دیدگاه مددکار اجتماعی مرکز بیان شود؟ 

  مهمترین موانع و چالش های واحد مددکاری اجتماعی در ارائه خدمات به گروه های هدف از دیدگاه

 ارزیاب ذکر شود؟

 راهکارها و پیشنهادات ارزیاب به منظور ارتقاء جایگاه واحد مددکار اجتماعی ارائه گردد؟ 

 واحد مددکاری اجتماعی توسط ارزیاب چگونه ارزیابی می  حرفه ای و عملکرد بطور کلی وضعیت

 شود؟

 خیلی ضعیف          ضعیف               متوسط           خوب                 خیلی خوب         

 نام و نام خانوادگی ارزیاب

                         امضا و تاریخ        


