
 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 0  صفحه :

 

1 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

داًطىذُ ّا ِ تشاساس ٍظايف هذيشيت ًظاست ٍ تَسعِ اهَس عوَهي عثك تشًاهِ صهاًثٌذی اص پيص تعييي ضذُ اص ٍاحذّای تيواسستاًي تاتعِ دسهَضَعات ريل ت

 ايفاد هي گشدد: هشاجعِ ٍ جْت تػوين گيشی تِ پيَستٍ هشاوض تْذاضت 

 الف(تشسسي ٍضعيت ٍاگزاسيْا ٍ لشاسدادّای هٌعمذضذُ 

 ب( تشسسي ًحَُ ًظاست تش ٍاگزاسيْا ٍ لشاسدادّای هٌعمذ ضذُ 

 ج(تشسسي  اًثاسّاٍٍاحذتذاسوات ٍواسپشداصی

 ٍ ًمليِ  اهَس عوَهي د(تشسسي ٍضعيت خذهات

 ُ(تشسسي ٍضعيت اهَس سفاّي واسوٌاى 

  احذٍ ٍ(تشسسي ٍ ضعيت ولي

 

 

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 2  صفحه :

 

2 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

  گشارش ثبسدیذ هذیزیت ًظبرت ٍتَسؼِ اهَر ػوَهی اس

 ارسیبثی ولی  : 

 اعالػبت ولی

 هطخػبت ػوَهی :)سبل تبسیس ، هىبى جغزافیبیی ، هسبحت ، تؼذاد عجمبت ، تؼذاد پزسٌل(

 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 0  صفحه :

 

3 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 هتَسظ ّشیٌِ هبّبًِ آة هتَسظ ّشیٌِ هبّبًِ ثزق هتَسظ ّشیٌِ هبّبًِ گبس ػٌَاى

    هیشاى

 ثزًبهِ ّبي ػولیبتی در خػَظ وبّص آالیٌذُ ّبي سیست هحیغی

 
 

 ثزًبهِ ّبي ػولیبتی درخػَظ اغالح ٍ یب گستزش فضبي فیشیىی هَرد ًیبس

 

 

 ت پطتیجبًی اس دیذگبُ هذیز ٍاحذبخذهحَسُ هطىالت ػوذُ در 

 

 

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 4  صفحه :

 

4 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 ٍاحذ ّبي ثبسدیذ ضذُ :  شارشگ 

 ٍاحذرفبُ ٍ تؼبٍى :  -

 وضؼيت رفاهي

 هطخػبت راثظ اهَر رفبّی 

 سبثمِ فؼبلیت در اهَر رفبّی سبثمِ وبر پست فؼلی ًَع استخذام رضتِ تحػیلی هیشاى تحػیالت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

       

 ٍضؼیت ولی 

 آيا تَدجِ سالياًِ تِ اهَس سفاّي تخػيع دادُ هي ضَد ؟ هيضاى تَدجِ دسًظش گشفتِ ضذُ چمذس است ؟ 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 5  صفحه :

 

5 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 هىتَتي دس خػَظ اهَس سفاّي تذٍيي ضذُ است ؟ی آيا تشًاهِ 

 چِ تعذاد تشًاهِ تفشيحي ، آهَصضي ، ٍسصضي ٍ اسدٍّای صياستي ٍ سياحتي دس عَل سال تشگضاس هي ضَد ؟ 

 آيا واسوٌاى اص سشٍيس اياب ٍ رّاب تشخَسداس ّستٌذ ؟

 آيا هْذ وَدن دس ٍاحذ ٍجَد داسد ؟

 :دس غَست ٍاگزاسی ، ًام عشف لشاسداد 

 تعذاد وَدن تحت پَضص:                                             هساحت صيشتٌا :

 عثمِ :                                                                     ٍاحذّای هجاٍس : 

 :                                              تعذاد خذهِ : هحَعِ تاصی داسد ؟                                                      تعذاد هشتي 

 دس غَست عذم تشخَسداسی اص هْذ وَدن ، ووه ّضيٌِ هْذ وَدن پشداخت هي ضَد؟                                  هثلغ ووه ّضيٌِ : 

 آيا ٍاحذ تعاًٍي داسد ؟ 

 ًحَُ ی اعالع سساًي اهَس سفاّي : 

 □ (SMSاسسال پيام )                                               □سايت                                  □اتَهاسيَى اداسی                           □تاتلَ اعالًات 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 6  صفحه :

 

6 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 آيا دس خػَظ خذهات سفاّي ًياصسٌجي ٍ ًظش سٌجي غَست هيگيشد ؟ 

 هطىالت هَجَد اص ًظش ساتظ اهَس سفاّي : 

 

 هیشاى استفبدُ اس تسْیالت رفبّی ارائِ ضذُ  اس سَي ستبد 

 استفادُ اص تيوِ تىويلي دسهاى استفادُ اص اهىاًات الاهتي اًَاع ٍام سال

    

 

 تبریخ :                                     تأییذ وٌٌذُ :                                            تْیِ وٌٌذُ :                        

 

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 7  صفحه :

 

7 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 ٍاحذ  اًجبرّب ٍتذاروبت :  -

 ثبسدیذاسوبرپزداسي

 ... ٍ خَاُ تي رلن ٍ ٍثبالدستی هستمین هسئَل:)  اسٍاحذتذاروبت هختػزي ضزح
 

 اسبهی وبرپزداساى

 هذرن ًَع تحػیلی هذرن خبًَادگی ًٍبم ًبم ردیف
سبثمْ

 وبر
 سبسهبًی پست

 ًَع

 استخذام

 ثبآییي آضٌبیی

 ّب ًبهِ

 آهَسضی ّبي دٍرُ

 گذراًذُ ضذُ

1       
  

2       
  

3         



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 8  صفحه :

 

8 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 تذاروبت ٍضؼیت درخػَظ ولیذي سَاالت

  هیجبضذ؟ چگًَِ وٌٌذگبى تبهیي ارسیبثی ًحَُ 1

  تؼذادهیجبضذ؟ چِ وٌٌذگبى تبهیي خزیذتؼذادهتَسظ درّزًَع 2

  است؟ هیشاى خزیذچِ ول ثِ ٍتلفٌی خزیذایٌتزًتی 3

  هیجبضذ؟ ٍاحذدردستزس هختع وٌٌذگبى تبهیي اعالػبت آیبثبًه 4

  هیجبضذ؟ دردستزس وبالّب ٍٍاراًتی ثبگبراًتی اسٌبدهزتجظ 5

6 
هتَسظ سهبى ثیي تحَیل وبال اس فزٍضٌذُ ٍ پزداخت پَل ثِ 

 ؟فزٍضٌذُ در خزیذّبي غیز ًمذي چمذر است
 

7 
ثِ ٍاحذ هتَسظ سهبى ثیي درخَاست خزیذ تب تحَیل وبالّب 

 درخَاست وٌٌذُ چمذر است؟

 
 
 
 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 9  صفحه :
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دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 پیطٌْبد وبرپزداساى

 

 

 

 

 
 

 ثبسدیذاساًجبر

 ....( ٍ هىبًی آًْب،هَلؼیت اًجبر،تؼذاداًجبرّبًٍَع هسبحت:)  اًجبر اسهطخػبت هختػزي ضزح

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 01  صفحه :

 

10 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 اًجبر پزسٌلی هطخػبت

 استخذام ًَع سبسهبًی پست وبر سبثمِ هذرن ًَع تحػیلی هذرن خبًَادگی ًٍبم ًبم ردیف
 اًجبر اًجبرداري،ایوٌی) آهَسضی ٍضؼیت

)...ٍ 

1        

2        

3        

 هبساد اهَال
لیست 

 دارد؟

تفىیه ضذُ 

 است
 ثیطتزیي ًَع الالم  هبساد الذاهبت اًجبم ضذُ

  

 

 

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 00  صفحه :

 

11 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 ثْجَدٍضؼیت جْت فَري راّىبرّبي

 
 
 
 

 

 اًجبر ٍچیذهبى ظبّزي ٍضؼیت ثزرسی

 توضيحات  خير بله موضوع رديف

    آیب در اًجبر دستگبّْبي َّاوص ًػت ضذُ است ؟  1

    ًػت ضذُ است ؟ سیستن خٌه وٌٌذُ ٍ گزم وٌٌذُآیب در اًجبر  2

    آیب تَْیِ در اًجبر ثِ خَثی غَرت هی گیزد ؟ 3

4 
آیب سیستن خٌه وٌٌذُ ٍ گزم وٌٌذُ ثِ گًَِ اي عزاحی ضذُ اًذ وِ هَجت گزم ضذى ٍ سزد ضذى 

 هستمین هَاد اًجبر ًگزدد ؟ 
   

    آیب دهب ٍ رعَثت در اًجبر وٌتزل هی گزدد ؟  5



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 02  صفحه :

 

12 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

    آیب در اًجبر جؼجِ ووه ّبي اٍلیِ ًػت ضذُ است ؟  6

    دخبًیبت هغلمبً هوٌَع ثِ تؼذاد وبفی در هؼزؼ دیذ ٍجَد دارد ؟آیب ػالئن ّطذار دٌّذُ در استؼوبل  7

    آیب فبغلِ هٌبست ثیي سمف اًجبر ٍ هزتفغ تزیي وبالي چیذُ ضذُ رػبیت ضذُ است ؟ 8

    وبالّب ثز اسبس اغَل چیذهبى اًجبرداراي در لفسِ ثٌذیْب لزار گزفتِ اًذ؟آیب  9

    هىؼت هی ثبضٌذ ثِ فزم آجزي چیذُ ضذُ اًذ ؟آیب اجٌبس وِ ثِ فزم وبرتي یب  11

11 
آیب چیذى آّي آالت در اًجبر ثِ گًَِ اي است وِ ثِ ّیچ ٍجِ خغز غلغیذى ٍ افتبدى لغؼبت در ثیي ًجبضذ 

 ؟
   

    آیب وف ٍ عجمبت اًجبر تویش ٍ خطه است ؟  12

    ؟  ّوخَاًی داردتؼذاد لفسِ ثٌذیْب ثب هیشاى وبالّبي هَجَد در اًجبر آیب  13

    آیب دیَارُ ّبي داخلی غبف ٍ غیمل ٍ ػبري اس تزن ٍ لجِ هیجبضذ ؟ 14

    ؟ذ ٌاًجبر داراي وذ ثٌذي هی ثبض یوَجَد درایب وبالّب 15

16 
در غَرت ًگْذاري هَاد ضیویبیی آیب ظزفیت اًجبر ثب هیشاى وبالّب ٍ هَاد ضیویبیی هَرد ًگِ داري هغبثمت 

 دارد ؟ 
   

    آیب هَاد ضیویبیی ٍ سوَهی وِ سویت آًْب ثسیبر سیبد است در لسوتی جذاگبًِ اس اًجبر لزار هی گیزد ؟ 17

    ( در هجبدي ٍرٍدي ّبي اًجبر ٍجَد دارد ؟  RAMPآیب گذرگبّْبي ضیجذار )  18

    آیب دستزسی ثِ اًجبر هستمین ٍ ثذٍى ػجَر اس سبیز سبختوبًْب است ؟  19

    دفتز اًجبر دار جذا اس هحل اًجبر لزار دارد ؟آیب  21

    آیب ػالٍُ ثز درة اغلی درثْبي اضغزاري ًیش در ًظز گزفتِ ضذُ است ؟ 21



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 00  صفحه :

 

13 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

    آیب راُ ّبي ػجَر ثِ ٍضَح ػالهتگذاري ٍ لبثل دستزسی ّستٌذ ؟ 22

    ؟آیب ظزٍف آسیت دیذُ ٍ ًطت ًوَدُ فَراً ثستِ ثٌذي ٍ ثزچست گذاري هی ضًَذ  23

24 
آیب ولیِ وبروٌبى اًجبرّب ، آهَسش ّبي السم در خػَظ حفبظت ٍ ایوٌی ٍ عزس وبر ثب ٍسبیل ایوٌی ٍ آتص 

 ًطبًی را فزا گزفتِ اًذ ؟
   

    دیذُ اًذ ؟  ش ّبي السم را در خػَظ اغَل چیذهبى ٍ سبهبًذّی هحیظ وبروبروٌبى اًجبرّب آهَسآیب  25

    ٍرٍد ٍ خزٍج هَاد ثزچست فزم ّبي استبًذارد هجْش است ؟آیب اًجبر ثِ سیستن ثجت  26

    ؟ لزارگزفتِ اًذ پبلتوبالّبي ثشري هَجَد در اًجبر رٍي آیب  27

    استفبدُ ضذُ است ؟ ٍ وپسَل آتطفطبًی آیب در اًجبر اس فبیز ثبوس 28

    هٌبست ٍ در دستزس هی ثبضذ ؟ ٍ وپسَلْب آیب هحل لزار گیزي فبیز ثبوس ّب 29

    آیب دستگبّْب اػالم ٍ اعفب حزیك خَدوبر در اًجبر ًػت ضذُ است ؟ 31

 

 تبریخ :                                                 تأییذ وٌٌذُ :                                                        تْیِ وٌٌذُ :              

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 04  صفحه :
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دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 : تبتبسیسٍاحذ

                                                   

تبسیسبت اس ثبسدیذ                                                                     

 سیستن ًَع ، ّب هَتَرخبًِ تؼذاد ، هَجَد  تبسیسبتی دستگبّْبي ، هىبًی هَلؼیت ، هسبحت:)    تبسیسبت ٍضؼیت ٍاحذ اس هختػزي ضزح

 هزوشي تلفي سیستن ًَع سبختوبًْب تبسیسبتی ارتجبط ،ًَع فبضالة تػفیِ ًَع ، صًزاتَر دیشل ٍ هزوشي سزهبیطی ٍ گزهبیطی

 

 

 

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 05  صفحه :

 

15 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 گشارش رفغ  هؼبیت سبل گذضتِ

 

 

 

 تبسیسبت پزسٌلی هطخػبت

خبًَادگی ًبم ٍ ًبم ردیف تحػیلی هذرن   
 فٌی هذرن

اي حزفِ  
وبر سبثمِ ضغلی ػٌَاى   

 وبر هیشاى

هبُ در  
  سي

هجلغ 

 دریبفتی

1         

2   
 

   
  



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 06  صفحه :

 

16 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

3       
  

4         

5 
     

   

 ًگْذاري تبسیسبت راّجزي ٍ فزآیٌذ ًظبرت ثز

 اهتیبس هىتسجِ اهتیبس تَضیحبت ضبخع ردیف

  44  آيب هعبيت ٍهَارد ثبسديذ گذشتِ ثز طزف شذُ است ؟   1

2 
ادارُ کبر جْت ثبسديذ دٍرُ ای هَرد ارسيبثی لزار گزفتِ آيب تجْیشات اس طزف 

 اًذ؟

 2  

3 
ثزًبهِ هذًٍی جْت اًجبم ثبسديذ ّبی پیشگیزاًِ درچْبرچَة لَاًیي 

 ٍهمزرات هزثَطِ  ٍجَد دارد  ؟

 2  



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 07  صفحه :

 

17 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

  2  آيب ثزًبهِ هذٍى پیشگیزاًِ ثِ تبيیذهذيزيت هیزسذ؟ 4

  2    هَجَد هیجبشذPMآيب ثزًبهِ ثبسديذ ٍ شٌبسٌبهِ دستگبّْب در لبلت  5

6 
ثبيگبًی  در لبلت چک لیست ّبی پزشذُ آيب اطالعبت هزثَط ثِ  ثبسديذّبی

 هیگزدد؟

 2  

  2  آيب در هَتَرخبًِ ٍسبيل اسمبط ًگْذاری هیشَد 7

8 
در کبرتکس  هبّبًِ طجك ثزًبهِ اس هَتَر خبًِ -ّفتگی -اًجبم ثبسديذ رٍساًِ 

 ثجت هیشَد ؟  هزثَطِ ٍ چک لیست آى

 2  

9 
در هبّبًِ اس سیستن تظفیِ فبضالة -ّفتگی -چگًَگی اًجبم ثبسديذ رٍساًِ

 ثجت هیشَد ؟ کبرتکس هزثَطِ ٍ چک لیست آى

 2  

14 
در  هبّبًِ اس سیستن ّبی خٌک  کٌٌذُ -ّفتگی -اًجبم ثبسديذ ثبسديذ رٍساًِ

 ثجت هیشَد ؟ کبرتکس هزثَطِ ٍ چک لیست آى

 2  

در کبرتکس  هبّبًِ اس دستگبُ صًزاتَر ثزق -ّفتگی -اًجبم ثبسديذ رٍساًِ 11
 ثجت هیشَد ؟  هزثَطِ ٍ چک لیست آى

 2  

12 
اس ٍاحذّبی پزسٌل تبسیسبت  ارائِ شذُ تَسط  کبرکزد ٍخذهبت ًحَُ آيباس 

 ًظز سٌجی ثعول هی آيذگیزًذُ خذهت 

 2  

  1  آيب ًمشِ ٍ جبًوبيی تجْیشات هَتَرخبًِ هَجَد هیجبشذ 13



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 08  صفحه :

 

18 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

14 
درخظَص طزفِ جَيی 91هجوَعِ فعبلیتْبی پیشگیزاًِ در راستبی هجحث 

 در استفبدُ اس آة ٍ ثزق ٍ گبس ٍ تلفي هزکش   ؟
 

3  

15 
آيب ًظز هسئَلیي تبسیسبت را پس اس اًجبم تعویزات هَرد ًیبس تَسط 

 شزکتْبی خبرج اس هجوَعِ تَسط هذيزيت گزفتِ هیشَد

 2  

  2  آيب ًبظز راّجزی ثزای تبسیسبت هشخض گزديذُ است 16

  2  آيب ًبظز تبسیسبت دارای تحظیالت هزتجط هیجبشذ 17

  2  استآيب سیستن رٍشٌبيی هَتَرخبًِ هٌبست  18

  1  آيب اساثشار ايوٌی استفبدُ هیشَد؟  19

  2  تعذاد ٍ ًحَُ ثِ کبرگیزی پزسٌل ًسجت ثِ گستزدگی تبسیسبت کبفی هیجبشذ 24

21 
آيب کیفیت لجبسْبی خزيذاری شذُ ثِ ّوزاُ لَاسم ايوٌی تَسط ًبظز ثزرسی 

 هی گزدد ؟

 1  

  4  هحل اسکبى پزسٌل هٌبست هیجبشذآيب  22

  1  ايب گشارش هبّبًِ اس طزف تبسیسبت ثِ هذيزيت هزکش ارائِ هی گزدد ؟ 23

  3  ٍاحذ تبسیسبت دارای کتبثْبی اطَل ًگْذاری ٍ راّجزی تبسیسبت هیجبشذ؟  24

25 
کالسْبی آهَسشی ٍ  تَجیْی ثزای پزسٌل تحت ًظزش را ثزگشار  ٍاحذ آيب 

 هی کٌذ ؟

 2  



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 09  صفحه :

 

19 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 تبریخ :                                                                 تأییذ وٌٌذُ :تْیِ وٌٌذُ :                                                   

26 
ثب تخویي عوز هفیذ دستگبُ ثِ  ثِ هذيزيتآيب گشارشی اس تجْیشات هعیَة 

 ثزای خزيذ ٍثزًبهِ ريشی در آيٌذُ ارسبل گزديذُ است؟ طَرت سبالًِ

 3  

  3  ايب ًحَُ ًظبفت ٍ اًجبرداری هطلَة هی ثبشذ ؟ 27

  1  آيب هَتَرخبًِ دارای سیستن اعالى حزيك هیجبشذ ؟  28

  1  آيب کپسَل اطفب حزيك هَجَد ٍ در دستزس هیجبشذ   29

ّز چٌذ ٍلت يکجبر هذيزيت اس هَتَرخبًِ ّب ٍ سبيز لسوتْبی تبسیسبت  34
اهتیبس ّز 2ّفتِ 3،ّز 3اهتیبس،ّز دٍ ّفتِ 4ثبسديذ ثعول هی آٍرد؟)ّز ّفتِ 

 اهتیبس( 9هبُ 

 4  

  144 هجوَع

 اهتیبس هىتسجِ

 اهتیبس وست ضذُ سبل گذضتِ 

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 21  صفحه :

 

20 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 ٍاحذ خذهبت ٍ اهَر ػوَهی ٍ ًملیِ :

    

 ثبسدیذ اس خذهبت  

 ًظبفتی ضستطَي هختلف،تؼذاددستگبّْبي درضیفتْبيٍ تطزیفبت  ٍآثذارچی ًظبفتی تؼذادًیزٍّبي:   ٍاحذخذهبت اسٍضؼیت هختػزي ضزح

 ْب.آًٍ ًَع  ٍلذهت غٌؼتی ًٍیوِ غٌؼتی

 

 

  



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 20  صفحه :

 

21 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 يولیذ پزسٌل هطخػبت
 هذرن تحػیلی ًَع استخذاهی وبر سبثمِ پست سبسهبًی سوت ًبم ًبم خبًَادگی ردیف

1       

2       

3       

 ٍاحذخذهبت ارسیبثی لیست چه

 تَضیحبت خیز ثلی ػٌَاى ردیف

   آیب جْت پزسٌل خذهبتی اهَسش ثْذاضتی در ًظز گزفتِ ضذُ است؟ 1
 

   آیبٍاحذداراي وبرضٌبس ثْذاضت هحیظ هی ثبضذ؟ 2
 

   آیب آهَسش السم ثِ وبرگزاى در خػَظ هسبئل ایوٌی وبر دادُ هیطَد؟ 3
 

    هؼیٌی جْت ٍاحذ درًظز گزفتِ ضذُ است؟ثزًبهِ سوپبضی  4

5 
چه لیست ّبي ارسیبثی رٍساًِ یبّفتگی  جْت ثزرسی اًجبم وبرًظبفت 

 هَجَداست؟
  

 

    آیب پزسٌل خذهبتی ٍ اثذارچی داراي لجبس فزم هتحذالطىل هیجبضذ؟ 6



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 22  صفحه :

 

22 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

    آیب ثزاسبس استبًذارد تػفیِ فبضالة غَرت هی گیزد؟ 7

    هجذا اس ّن تفىیه هی ضًَذ؟آیب سثبلِ ّب اس  8

    آیب سیستن اهحبء سثبلِ داریذ؟ 9

 

 ٍاحذ در هَجَد خَدرٍّبي ًَع

 غيرفعال/ فعال خودرو سن خودرو نوع رديف
 مازاد

 طاسقا/
 توضيحات اسنادومدارك

1       

2       

3       

4       

5       
 

 تَضیحبت ػٌَاى ردیف

 خَدرٍّبي اسمبط ضذُ را آیب در سهبى هطخع  1



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 20  صفحه :
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دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 اػالم هی وٌیذ؟

2 
تؼذاد خَدرٍّبي ضوبرُ گذاري ًطذُ ثِ هَلغ 

 گشارش هی ضًَذ؟
 

  جْت اخذ آرم عزح تزافیه چِ رٍیىزدي داریذ؟ 3

4 
آیب خالفی خَدرٍّب ثِ غَرت ّز ضطوبُ یىجبر 

 دریبفت هیگزدد؟
 

5 
آیب خالفی خَدرٍّب تَسظ خَد راًٌذگبى پزداخت 

 هیگزدد؟
 

 لزارداد هفبد رػبیت درخػَظ هَاردولیذي

 تَضیحبت خیز ثلِ ػٌَاى ردیف

    است؟ ضذُ دادُ اختػبغی تغجیك ٍثبضزایظ اخذ خَدرٍّب ثِ هزثَط آیبهذارن 1

    ٍجَددارد؟ خَدرٍّبًظبرتی ثزاي  لیست آیبچه 2

    هیطَد؟ دردفتزثجت راًٌذگبى حضَرٍغیبة ایبسبػت 3

    ارائِ ضذُ در پبیبى ّزهبُ  تَسظ وبرفزهب  وٌتزل هی گزدد؟  آیب غَرت  ٍضؼیت 4



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 24  صفحه :
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دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

    آیب اس استفبدُ وٌٌذگبى خَدرٍّب ًظزسٌجی غَرت هی گیزد؟ 5
 :تبریخ                                           تأییذ وٌٌذُ :                                                           تْیِ وٌٌذُ :           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 25  صفحه :
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دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 ٍاحذ اهَر لزاردادّب :-

 ثزاهَرلزاردادّب ًظبرت

 الذام دردست لزاردادّبيٍ  درهبًی پطتیجبًی،پبراولیٌیىی،ثخطْبي خذهبت تفىیه تؼذادلزاردادثِ،  لزاردادّب ٍضؼیتاس  هختػزي ضزح

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 26  صفحه :
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دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 هطخػبت پزسٌلی راثظ اهَر لزاردادّب                                                                     

ف
دی

ر
 

 رضتِ تحػیلی هذرن تحػیلی ًبم خبًَادگی ًبم 
ًَع استخذام ٍپست 

 سبسهبًی
 سبثمِ وبر

1       

 ی پطتیجبً خذهبت لزاردادّبي

ف
دی

ر
 

 ًمبط ضؼف لزارداد حسي اًجبم وبر ًَع ضوبًت هجلغ لزارداد لزارداد تیپتغجیك  ثب  ًبم پیوبًىبر ًبم  لزارداد

1       

2       

3       

4       

 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 27  صفحه :
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دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 

 ارسیبثی ٍاگذاریْب اًجبم ضذُ

1 

 ای تِ ايي هجَصّا ضذُ است؟ آيا هجَصّای الصم جْت ٍاگزاسی اخز گشديذُ است. ٍ دس لشاسداد اضاسُ
 

 

2 

 لثل اص صهاى ضشٍع،هٌعمذ ٍ تِ اهضای واسفشها ٍ پيواًىاس سسيذُ است؟آيا لشاسداد 

 

3 

 آيا هتون ّای لشاسداد دس صهاى هٌاسة هٌعمذ گشديذُ است؟

 

4 

 دس ٍاگزاسيْايي وِ اص ًيشٍی ضشوتي جْت اًجام لشاسداد استفادُ هيگشدد:

 عشح عثمِ تٌذی هطاغل هيثاضذ؟آيا پشداخت حمَق تِ ايي ًيشٍّا تش اساس لاًَى واس ٍ  -4-الف
 

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 28  صفحه :
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دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 آيا پشداخت تِ پيواًىاس تِ غَست حساب هطتشن هيثاضذ؟ -4-ب
 

 

 آيا وليِ پشسٌل تيوِ هيثاضٌذ ٍ ليست تيوِ تَسظ اهَس هالي ٍاحذ وٌتشل هيگشدد؟  -4-ج
 

 

5 

 غَست هيگيشد؟آيا پشداختْا تا تَجِ تِ ضشائظ ٍ هفاد لشاسداد ٍ ّوچٌيي گضاسش ًاظش لشاسداد 

 

6 

 آيا تشای ّش لشاسداد چه ليست هشتَعِ جْت اسصياتي عولىشد پيواًىاس تْيِ ضذُ است؟

 

7 

 دس غَست تخلف پيواًىاس اص هفاد لشاسداد آيا جشائن هشتَعِ وِ دس لشاس داد روش گشديذُ است اعوال ضذُ است؟

 

8 

 حسي اًجام واس هَجَد دس لشاسداد هيثاضذ؟ آيا ضواًت ًاهِ دسيافتي اص پيواًىاس تش اساس ضواًت

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 29  صفحه :
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دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

9 

 آيا دس هعاهالتي وِ دس اختياس خشج خَد ٍاحذ هيثاضذ اًعماد لشاسدادّا تش اساس ضَاتظ ٍ تخطٌاهِ ّای داًطگاُ هيثاضذ؟

 

11 

 اسصياتي ساتغيي اهَس لشاسدادّا :

 آيا ساتظ ًسثت تِ عشاحي جذٍل صهاًي هٌالػات الذاهي ًوَدُ است؟

 

 آيا ًسخِ ّای لشاسداد تِ ّوشاُ هذاسن هشتَعِ تِ غَست هٌظن تايگاًي هيگشدد؟
 

 

 آيا ساتظ استثاط هستوش ٍ ّواٌّگي هياى ٍاحذ ٍ ستاد تشلشاس ًوَدُ است؟

 

 آيا ساتظ اعالعات هٌاسة ٍ وافي دس خػَظ لَاًيي لشاسدادّا داسد؟

 



 

 

 

(مؼاونت توسؼه مديريت و برنامه ريسي منابغ)

 ػنوان سند:

 چك ليست بازديد  اداره نظارت بر امور ػمومي 

 (و مراکس بهداشت)ويژه دانشكده ها

 FO – LS - 116 شماره سند : 

 10 : بازنگريشماره 

 01 از 01  صفحه :

 

30 

 

دانشگاه ػلوم پسشكي و خدمات 

درماني تهرانبهداشتي   

 وافي داسد ٍ لشاسدادّای هٌعمذُ سا هغالعِ ًوَدُ است؟ آيا ساتظ اص تواهي لشاسداد ّا اعالع

 

 

 تبریخ :                                                            تأییذ وٌٌذُ :                           تْیِ وٌٌذُ :                                     

 

 


