
 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 هاشیوه نامه انتخاب مددکار اجتماعي نمونه مراکز درماني و بیمارستان

و همچنیین رو  فروردین هر سال (  11اسفند تا  11) مددکار اجتماعیبا توجه به تعیین ماه مارس به عنوان ماه جهانی 

بیه منویور المرجی ( رجی  13)مصادف با  )ع(ملی مددکاری اجتماعی سالرو  میالد مولی الموحدین امیرالمومنین علی 

نمونه به شرح  یر قابل مددکار اجتماعی انتخاب  شیوه نامهمتعهد، خالق و کارآمد، مددکار اجتماعی شناسایی و تقدیر ا  

 اجرا می باشد.

 تحصییلی جهی  و که ضمن دارا بودن خصوصیات و ویژگی های اخالقیی تعریف: مددکار اجتماعی نمونه فردیست

و کوشش نماید سا مانی دستگاه  ارتقای اهداف حرفه ای و هرچه بیشتر انضباط اجتماعی و تقوی  وجدان کاری، رعای 

 گردد. بدین لحاظ رفتار و عملکرد او به عنوان الگو برای سایر همکاران تلقی می

 واجید شیرای در کتاب طبقه بندی مشاغل رسته بهداشیتی درمیانی  شرایط: کلیه فارغ التحصیالن رشته های مصوب

و ییا  طرحیی ، شیرکتی،قیراردادی ،در مقاطع مختلف تحصیلی که شاغل رسمی، پیمیانیمددکار اجتماعی پس  احرا  

های علوم پزشکی مورد تایید و ارت بهداشی  باشیند مشیمول عناوین مشابه  تمام وق  در مراکز درمانی تابعه دانشگاه

 این طرح خواهند بود.

مشمول ایین شییوه نامیه  که در مراکز درمانی نیز شاغل هستندشکده دانمددکاری اجتماعی دانشگاه/ ینمسئول: تبصره

 نمی گردند.

الیی  1/9/99فقی  مسیتندات مربیوط بیه بیا ه  میانی یکسیاله ا  تیاری   مستندات قابل ارزیابی از لحاظ بازه زمانی:

 (. قابل بررسی و محاسبه می باشد )به استثنای مدارک هفتگانه کامپیوتر و  بان انگلیسی 1/9/1400

 

  های قابل سنجش مددکار اجتماعي نمونه:روش 

 نور خواهی ا  سرپرس  مستقیم و مسئولین ذیرب ، همکاران، مراجعین و ... .1

 مشاهده مستقیم رفتار و کردار .2

 قاالت و آثار ارائه شدهم ، طرح ها،رسی مدارک، گواهی نامه ها، گزارشات مربوطبر .3
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 ریوفرایند  انتخاب مددکار اجتماعي نمونه کش 

)خوداظهیاری( توسی  میددکار اجتمیاعی مرکیز  1فرم شیماره  تکمیل و ارسال فرم خوداظهاری به دانشگاه: -1 گام

تکمیل و پس ا  تایید مسئول مددکاری اجتماعی مرکز/ رییس مرکز درمانی برای مسئول مددکاری اجتماعی دانشیگاه 

کاری اجتماعی فرم شماره یک می باید به تاییید ریییس ارسال گردد. به عبارت دیگر در مراکز درمانی فاقد مسئول مدد

کنید. مرکز درمانی برسد و در مراکز دارای مسئول مددکاری اجتماعی تاییید مسیئول میددکاری اجتمیاعی کفایی  می

 همچنین فرم شماره یک مسئول مددکاری اجتماعی مرکز می باید به تایید رییس مرکز درمانی برسد.

مسئولی  بررسیی میدارک، مسیتندات و انتخیاب  مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه: بررسی مدارک توسط -2گام 

 .مددکار اجتماعی نمونه مراکز درمانی به عهده مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده می باشد

میاعی درصورتیکه تعداد مددکاران اجتماعی متبوع دانشگاه بیش ا  ده نفر باشید مسیئول محتیرم میددکاری اجت نکته: 

تواند جه  ار یابی مدارک کمیته ای شامل مدیر درمان و حد اکثر دو کارشناس مددکاری اجتماعی با سابقه دانشگاه می

را تشکیل داده و مدارک همکاران را بررسی و نمر ات داده شده را اصالح و تایید نماید. ال م اس  پس ا  انتخاب سیه 

برای آنها یک نفر که باالترین امتییا  را  (2و تکمیل فرم )شماره س  نموده اند و باالتر ک 60که امتیا  نفر اول دانشگاه 

بیه اداره میددکاری اجتمیاعی و ارت ا  طریی  اتوماسییون  ان مددکار اجتماعی نمونه دانشگاهکس  نموده اس  به عنو

 نماید.بهداش  معرفی 

ددکاران اجتماعی دانشگاه و جدول امتیا  بندی جدول نمرات کل م تعیین مددکاران اجتماعی نمونه دانشگاه:  -3گام 

) و درصیورت  دانشکده /به امضای مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه و باالتر شده اس  60که امتیا شان  سه نفر اول

 تشکیل کمیته ، سایر اعضای کمیته( برسد.

موظف اسی   دانشگاه/ دانشکده رت:برای وزانفر اول  تقدیر از مددکاران اجتماعی نمونه و ارسال مستندات  -4گام 

باالترین نمره بین همکیاران خیود آورده انید را بیه نحیوی  و باالتر شده اس  و 60که امتیا شان  سه نفر اول دانشگاه

نمونیه و برتیر محسیوب     60بدیهی اس  نمیرات  ییر  شایسته تقدیر و در پرونده پرسنلی درج و به و ارت اعالم گردد.

 نمی شوند.

اداره مددکاری اجتماعی و ارت بهداش  ا  بین افرادی که ا سوی  انتخاب مددکاران اجتماعی نمونه کشوری: -5گام 

شوند مددکار اجتماعی نمونه کشوری را پس ا  ار یابی مستندات انتخاب و اسامی کلیه دانشگاه/ دانشکده ها معرفی می
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تیی  دانشیگاه و نمونیه هیای کشیوری  در انتخاببدیهی اس  آنها را متعاقبا به دانشگاه/ دانشکده متبوع اعالم نماید )

 شد(. جمعی  مددکاراجتماعی تح  پوشش  نیز درنور گرفته خواهد

 شاخص های انتخاب مددکار اجتماعي نمونه: 

گانه انتخاب مددکاران اجتماعی نمونه مراکز درمانی سراسر کشور )در سه دسیته کلیی قابیل  22 در ادامه شاخص های

 امتیا  می باشد.  4بودند( اشاره می شود. ال م به توضیح اس  حداکثر امتیا  برای هر شاخص  دسته بندی

 شاخص های عمومي

 رعایت مقرارت و انضباط اداریالف(  *

حضور به موقع در محل کار و ترغی  و تشوی  دیگران به رعای  نوم و ترتی   :حضور به موقع و مؤثر در محل کار -1

 شد.می با در محی  کار

شامل رعای  کامل قوانین و مقررات و سلسیله  رعایت کامل قوانین، مقررات، انضباط اداری و سلسله مراتب اداری: -2

 در انجام وظایف و اقدامات منوور می باشد.  مرات  اداری،

انین و رعایی  کلییه قیو منویور حرفه ای )نظیر تعامل مناسب با همکاران و مراجعین مراکز(: اصول اخالقرعایت  -3

  می باشد. ای در کلیه ابعاد خدمتی در حیطه شرح وظایف مربوطهمقررات اخالقی و حرفه

 های اداریی توانمندب(  *

شیامل ارائیه طیرح،  :مات شامل ارائه طرح، پیشنهاد، راه حل و نظاایردخ ارتقاِ کیفیت به منظورخالقیت و نوآوری  -4

) تصادفی نبیودن( بیوده و بیه  نو بودن، مفید بودن و قابل تکرار بودن پیشنهاد، راه حل و نوایر آن که دارای سه صف 

 منوور ارتقای کیفی  ارائه خدمات و رفع مشکالت به کار گرفته شود.

 تسلط به زبان انگلیسي )رونوشت مدارک ارسال شود(: -5

  = امتیا  4دارا بودن مدرک رسمی تخصصی  بان مورد تایید و ارت علوم و یا و ارت بهداش 

 (دارا بودن مدرک رسمی  بان پیشرفتهAdvance = )3  امتیا 

 ( دارا بودن مدرک رسمی  بان متوسIntermediate =)2  امتیا 

  =امتیا  1تسل  نسبی فاقد مدرک رسمی 
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 سطح تسلط بر مهارت های هفتگانه کامپیوتر  )رونوشت مدارک ارسال شود( : -6

 امتیا  4سمی(= تسل  کافی بر مهارتهای هفتگانه )با مدرک ر 

 )امتیا  3=  تسل  نسبی بر مهارت های هفتگانه )با مدرک رسمی 

 =)امتیا  2تسل  کافی بر مهارتهای هفتگانه )بدون مدرک رسمی 

 )امتیا  1=  تسل  نسبی بر مهارت های هفتگانه )بدون مدرک رسمی 

 ای: ماموریت ها حرفه یاولویت دار واحد در راستا یساماندهي سایر فعالیت ها -7

 دانشکده /مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه /مسئول واحد در مرکز/ رئیس مرکز ارتباط مستمر و فعال با  

 سیامانه هیای  پورتال اداره مددکاری اجتماعی و سایراستفاده و بهره وری و مشارک  در بهبود کیفی  عملکرد

 مرتب 

  ا  جمله ایجاد بانک های اطالعاتی ا  منابع  واحد مددکاری اجتماعی محل خدم  امورات مرتب  باساماندهی(

 اجتماعی، مستندسا ی فعالی  ها، ایجاد گروه های مجا ی کاری و ...(

 تخصصيشاخص های 

 انجام به موقع تعهدات حرفه ای الف(  *

  همکاری در اجرای برنامه عملیاتي دانشگاه و ارائه به موقع مستندات: -8

 یاتیمشارک  موثر در تدوین برنامه عمل -

 برنامه عملیاتی و با کیفی  اجرای مناس  -

 ارائه گزارش دقی  و به موقع برنامه عملیاتی -

/ پروتکل ها، شایوه  بیمارستان ها و مراکز آموزشي و درمانيدر  مددکاری اجتماعي جامع خدماتاجرای پروتکل  -9

عملکرد یکمااه ماددکار  )فایل اکسل: 19-کووید بحران ها  نظیراز ستاد بویژه در ي نامه ها و دستورالعمل های ابالغ

 اجتماعي مرکز برای نمونه  ارسال شود(

 پروتکل های ابالغی و با کیفی  اجرای مناس  -

 ارائه گزارش دقی  و به موقع پروتکل های ابالغی -
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 ارائه پیشنهادهای اصالحی در خصوص پروتکل های اجرایی به منوور تقوی  آنها -

 متقنبا ذکر دالیل  به نامه ها و با دق  به موقع پاس منوور قع با تمرکز بر پاسخگویي:انجام مکاتبات اداری به مو -10

 نیز در ایین بخیش هیم پپگیری مکاتبات اداری مرتب  با مشکالت بیماران و همراهان آنانهمچنین  و منطقی اس  و

 مسیئولین ذییری  در راسیتایا  طری  مکاتبه و انتقال موضوع به  مدنور اس . نکته دیگر احساس مسئولی  اجتماعی

پاسخگویی به نگرانی ها بیماران بر اساس شرح وظایف و حدود اختیارات مددکاری اجتماعی برای سنجش این شاخص 

 به آن توجه شود. 

یکی ا  ویژگی هیای مهیم  ارائه گزارشات منظم عملکردی و تحلیلي از اقدامات و موضوعات مرتبط: مستندسازی و -11

نفعان با هیدف حرفه ای و ارائه به مسئولین و ذیمستندسا ی فعالی  ها و گزارش نویسی در چارچوب مددکار اجتماعی 

در این  مینه اسناد مرتب  با گزارش های تهیه شیده در  آشنایی با خدمات و اثربخشی خدمات حو ه اجتماعی می باشد.

 قابل مشاهده و ار یابی باشد. لمی و غیرهمجله های ع بیمارستانی، HIS قال  اتوماسیون، سای  های اطالع رسانی،

های ال م و کار گروهی تا ارائه همکاری شامل: تعامل و  همکاری درون بخشي و کارتیمي در راستای وظایف حرفه -12

حد ممکن با همکاران، مسئولین و انجام وظایف شغلی محوله در اوقات اداری و خارج ا  آن در صورت لزوم و نیز تالش 

 .می باشد ل مشکالت فردی، اجتماعی و شغلی همکاراندر جه  ح

 توانمندی های حرفه ای ب(  *

)از جمله حمایات یاابي از طریا   همکاری و حضور بین بخشي در سایر سازمان ها در راستای وظایف حرفه ای -13

اساس نوع نیا  و مشکل  تمرکز بر منابع و ظرفی  های داخلی بربر مددکار اجتماعی عالوه :  مذاکره با مسئولین بومي(

همکار برون سا مانی برای افیزایش رضیایتمندی بیمیاران و های به سم  جذب و استفاده ا  ظرفی  نهادها و سا مان 

خانواده های آنان و کاهش هزینه های سالم  حرک  می کنند. ا  مصادی  آن می توان حمای  یابی ا  طری  مذاکره 

 د بطوری که این نوع همکاری  در قال  انعقاد تفاهم نامه مشترک شکل می گیرد.با مسئولین سایر سا مان ها نام بر

 ارائه طرح های بومي و جدید به دانشگاه و ستاد به منظور حل مشکالت بیمارستان و جامعه )بر حسب ضرورت(: -14

  ثر و بیومی در و پیشینهاد میداخالت می  به مداخله موجود، استخراج  اولوی  های نیا  بررسی یا تعیین وضعی

 حل مشکالت بیماران و مراقبین آنان و پرسنل یا ارتقاء وضعی  موجود راستای 

  ( دانشیگاه علیوم پزشیکی مرکیز درمیانی/) بومی منطقه تح  پوشش ها و منابعی ظرفی ریکارگبهشناسایی و

  مشکالت اجتماعیبررسی و مداخله در پیشگیری، کنترل و کاهش  منووربه
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منوور ا  این  :یم ساز منطقه ای، دانشگاهي و ستادیمکت فعال در گروه های  تصمیم گیر و تصعضویت و مشا -15

شاخص، عضوی  رسمی یا غیر رسمی مددکار اجتماعی در سا مان ها و موسسات دولتی و غیردولتی )درون سا مانی یا 

 برون سا مانی( مرتب  با گروه های هدف مددکاری اجتماعی می باشد.

 امتیا  1مرتب  با حو ه سالم   شهرستانیح سا مانها و انجمن های عضوی  در سط

 امتیا  2عضوی  در سطح سا مانها و انجمن های استانی مرتب  با حو ه سالم  

 امتیا  4عضوی  در سطح سا مانها و انجمن های کشوری مرتب  با حو ه سالم  

یکی ا  فعالی  های مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی حمای   جذب آورده های اقتصادی برای محل خدمت: -16

مشخص و شفاف بر  فرایند و اقتصادی ا  گروه های هدف بویژه گروه های آسی  پذیر می باشد. لذا ایجاد ساختار

 شاخص مناسبی برایتهیه بانک اطالعات برو  ا  خیرین ،مستند سا ی آورده های اقتصادی  ،تعامالت حرفه ای اساس

 آورده های اقتصادی می باشد. و نوع هزینه کرد جذبار یابی عملکرد مددکار اجتماعی در حیطه 

 4ی در مراکز درماني/ آموزشي/ دانشگاه حداکثر گر يو مرب سیتدرمرتبط با حرفه ) فعال بودن در امر آموزش -17

ود به دیگیران بیه اشیکال مختلیف، ارائیه شامل استقبال ا  افزایش دانش دیگران، انتقال دانسته های شغلی خامتیاز(: 

متناس  با امکانات و شرای  موجیود بیر اسیاس  ، همکاران و...دانشجویان ،های دقی  به مددجویان، مراجعینراهنمایی

 . محاسبه سواب  آمو ش بر اساس  یر محاسبه گردد:وظایف شغلی محوله

  یا امت 1ساع   5سابقه تدریس در دانشگاه/ دانشکده به ا ای هر 

 5ی بیه ا ای هیر مددکار اجتماعی اجتماعسایر مراکز مرتب  با  مراکز درمانی وسابقه تدریس و مربی گری در 

 امتیا  1ساع  

شیامل ارائیه  امتیااز(: 4و تولید محتوا )نظیر کتاب، مقاله، پوستر، پمفلت و... حداکثر  فعال بودن در امر پژوهش -18

کاربردی به  -های علمیقاتی و نوایر آن، راهنمایی، مشارک  در انجام پژوهشهای تحقیپیشنهاد، انجام و اجرای طرح

 منوور رفع مسائل و مشکالت موجود و متناس  با امکانات و شرای  موجود

  نویسنده اول و نویسنده مسئول مقاله التینISI , Scopus, PubMed   4 2متیا  سایر نویسندگان امتیا  و ا 

 امتیا 

 1امتیا  سایر نویسندگان امتیا  و  3یسنده مسئول مقاالت علمی و پژوهشی فارسی و التین نویسنده اول و نو 

 امتیا 

  امتیا  1نگارش مقاالت علمی ترویجی و ترجمه مقاله برای همه نویسندگان 



 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 یه دو پمفل / پوستر نیم امتیا  به ا ای ته 

  امتیا  1استانی طرح تحقیقاتی  امتیا ، همکار مجری 3مجری طرح تحقیقاتی استانی 

  امتیا  2ار طرح تحقیقاتی کشور امتیا ، همک 4مجری طرح تحقیقاتی کشوری 

  امتیا  2عد تالیف کتاب دانشگاهی امتیا ، نویسنده دوم به ب 4نویسنده اول تالیف کتاب دانشگاهی 

   امتیا  1گاهی الیف کتاب غیردانشامتیا ، نویسنده دوم به بعد ت 3نویسنده اول تالیف کتاب غیردانشگاهی 

 امتیا  1تاب برای همه نویسندگان ترجمه ک 

 

شامل تالش در جه  کس  مهارتهای شغلی و ي: و فرهنگ يعلم یارتقا یو تالش در راستا یریادگیبه  یعالقمند -19

های علمیی، فنیی، مطالعیه خود به موا ات پیشیرف  افزایش تبحر حرفه ای، توسعه و به رو  رسانی دانسته های شغلی

هیای هیا، کارگاههای علمی مربوط به حرفه مددکاری اجتماعی، نکته: شیرک  در کالسستمر کت ، نشریات و بولتنم

 ها و...برای امتیا  دهی به این بخش به شکل  یر عمل شود:آمو شی، سمینارها، کنفرانس

  برگزار شده  با آمو ی های آمو شی ودرصد کالس 100تا  75شرک  در امتیا  برای مطالعات مستمر و  4 –عالی

)مرتب  با فیلد کاری( توس  و ارت متبوع و دانشگاه/ دانشکده، سا مان یا مرکز مربوطه که امکان شیرک  در آن 

 وجود داشته باشد.

  های آمو شی و با آمو ی درصد کالس  75تا  50امتیا  برای مطالعات نسبتا مستمر و شرک  در  3 –خیلی خوب

فیلد کاری( توس  و ارت متبوع و دانشگاه/ دانشکده، سا مان یا مرکز مربوطیه کیه امکیان برگزار شده )مرتب  با 

 شرک  در آن وجود داشته باشد.

 های آمو شی و با آمو ی برگزار شیده درصد کالس 50تا  25امتیا  برای مطالعات مقطعی و شرک  در  2 -خوب

ده، سا مان یا مرکز مربوطه که امکان شیرک  در آن )مرتب  با فیلد کاری( توس  و ارت متبوع و دانشگاه/ دانشک

 وجود داشته باشد.

  های آمو شی و بیا آمو ی برگیزار درصد کالس 25 کمتر ا  برای مطالعات مقطعی و شرک  درامتیا   1 -متوس

در شده )مرتب  با فیلد کاری( توس  و ارت متبوع و دانشگاه/ دانشکده، سا مان یا مرکز مربوطه که امکان شرک  

 آن وجود داشته باشد

 

 :، سمینار و غیره در حوزه مددکاری اجتماعيمشارکت در راه اندازی کارگاه، کنگره -20

  امتیا  4کمیته علمی = دبیر 

  امتیا  3=  اجراییکمیته دبیر 

  امتیا  2 =علمیکمیته همکار 

  امتیا  1 =کمیته اجراییهمکار 



 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 )در سطح کشوری، استاني یا منطقه ای( در حیطه حرفه:همکاری در اجرای پروژه های پایلوت  - 21

دارند، لذا با توجه به اینکه برخی مراکز و دانشگاه ها همکاری موثر در پروژه های پایلوت کشوری، استانی و منطقه ای 

د و اجرای پروژه های پایلوت شاخص مناسبی برای ار یابی عملکرد مددکار اجتماعی در استقبال ا  فعالیی  هیای جدیی

 تالش برای اجرای مطلوب آنها در کنار افزایش حجم کاری می باشد.

مهمی غیر ا  موارد بیاال، آن فعالی   اس ، در صورت داشتن نمونه معرفی شدهبه عنوان  مددکار اجتماعیاگر  -1تبصره

 ارائه نماید.جداگانه را به صورت 

فوق فعالیتی نداشته باشد، نمیره ای دریافی  نخواهید درصورتیکه مددکار اجتماعی درمورد هریک ا  بند های -2تبصره

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 

 
  1399نمونه در سالاجتماعي انتخاب مددکار   1شماره خود اظهاری فرم  

  دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  

               :لیسانس  شته تحصیلی:                   رنام و نام خانوادگی 
 :محل خدمت

  :وضعیت استخدام           

شاخص های 
 عمومی

  عالی مصادیق
 امتیاز 4 

 خیلی خوب
 امتیاز 3 

 خوب
 امتیاز 2 

 متوسط
 امتیاز 1  

فاقد 
 فعالیت

 امتیاز 0    

  رعایتتتت
مقتترارت 
و انضباط 

 اداری

      حضور به موقع و م ثر در محل کار 1

      اط اداری و سلسله مرات  اداریرعای  کامل قوانین، مقررات، انضب 2

   مراکز(: نیتعامل مناس  با همکاران و مراجع ری)نو یاصول اخالق حرفه ا  یرعا 3
 

 
 

  توانمندی
هتتتتای 

 اداری

خالقی  و نوآوری به منوور ارتقاءکیفی  خدمات شیامل ارائیه طیرح، پیشینهاد، راه  4
   حل و نوایر 

 
 

 

      تسل  بر  بان انگلیسی 5

      (ICDLسطح تسل  بر مهارت های هفتگانه کامپیوتر  ) 6

      حرفه های ی  دار واحد در راستای ماموری اولوساماندهی سایر فعالی  های  7

تخصصهایشاخص
 ی

  عالی مصادیق
 امتیاز 4 

 خیلی خوب
 امتیاز 3 

 خوب
 امتیاز 2 

 متوسط
 امتیاز 1  

فاقد 
 فعالیت

 امتیاز 0    

  بیه انجام
موقیییییع 
تعهییدات 

 ایحرفه

   همکاری در اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه و ارائه به موقع مستندات  8
 

 
 

خدمات مددکاری اجتماعی / پروتکیل هیا، شییوه نامیه هیا و  جامعاجرای پروتکل  9
   19-دستورالعمل های ابالغ ا  ستاد بویژه در دوران شیوع کووید

 
 

 

         موقع با تمرکز بر پاسخگویی انجام مکاتبات اداری به 10

ارائه گزارشات منوم عملکردی و تحلیلیی ا  اقیدامات و موضیوعات مستندسا ی و  11
   مرتب 

 
 

 

      و کارتیمی در راستای وظایف حرفه تعامل و همکاری درون بخشی  12

 
 
 
 توانمندی

هیییییای 
 ایحرفه

ی )ا  در راستای وظیایف حرفیه اهمکاری و حضور بین بخشی در سایر سا مان ها  13
   ذاکره با مسئولین بومی(جمله حمای  یابی ا  طری  م

 
 

 

ارائه طرح های بومی و جدید به دانشگاه و ستاد به منوور حل مشکالت بیمارستان  14
   و جامعه )بر حس  ضرورت(

 
 

 

، یم سیا  منطقیه ایمعضوی  و مشاک  فعال در درگروه های  تصمیم گییر و تصی 15
   دانشگاهی و ستادی

 
 

 

      جذب آورده های اقتصادی برای محل خدم  16

ی در مراکز آمو شی/ گر یو مرب سیتدرمرتب  با حرفه ) فعال بودن در امر آمو ش 17
   دانشگاه(

 
 

 

      و تولید محتوا )نویر کتاب، مقاله، پمفل  و...( فعال بودن در امر پژوهش 18

      یو فرهنگ یعلم یارتقا یو تالش در راستا یریادگیبه  یعالقمند 19

      مددکاری اجتماعی سمینار و غیره در حو ه ک  در راه اندا ی کارگاه، کنگره،مشار 20

همکاری در اجرای پروژه های پایلوت )در سطح کشور، استانی و یا منطقیه ای( در  21
     حیطه حرفه

 
  

 

      جمع

 

 تاریخ و امضاء:                              وادگی مددکار اجتماعی نام و نام خان

 تاریخ و امضاء:                  نام و نام خانوادگی مسئول مددکاری اجتماعی مرکز درمانی/مقام مسئول در مرکز درمانی                



 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 

 
  1399لنمونه در سااجتماعي انتخاب مددکار   2شماره  امتیاز بندیفرم  

  دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  

               :لیسانس  شته تحصیلی:                   رنام و نام خانوادگی 
 :محل خدمت

  :وضعیت استخدام           

  عالی مصادیق شاخص های عمومی
 4 

 امتیاز

خیلی 
 خوب

 امتیاز 3 

 خوب
 2 

 امتیاز

 متوسط
  1 

 امتیاز

فاقد 
 فعالیت

0  
 امتیاز

  رعایتتتتتتت
مقتتتترارت و 
انضتتتتتتباط 

 اداری

   حضور به موقع و م ثر در محل کار 1
 

 
 

   رعای  کامل قوانین، مقررات، انضباط اداری و سلسله مرات  اداری 2
 

 
 

 نیتعامیل مناسی  بیا همکیاران و میراجع ریی)نو یاصول اخالق حرفه ا  یرعا 3
   مراکز(:

 

 

 

 ی توانمنتتتتد
 های اداری

خالقی  و نوآوری به منوور ارتقاءکیفی  خدمات شامل ارائه طرح، پیشینهاد، راه  4
   حل و نوایر 

 

 

 

   تسل  بر  بان انگلیسی 5
 

 
 

   (ICDLسطح تسل  بر مهارت های هفتگانه کامپیوتر  ) 6
 

 
 

   حرفه  یهاماموری ی اولوی  دار واحد در راستای ساماندهی سایر فعالی  ها 7
 

 
 

یتخصصهایشاخص   عالی مصادیق 
 4 

 امتیاز

خیلی 
 خوب

 امتیاز 3 

 خوب
 2 

 امتیاز

 متوسط
  1 

 امتیاز

فاقد 
 فعالیت

 امتیاز 0

  انجیییام بیییه
موقع تعهدات 

 ایحرفه

   همکاری در اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه و ارائه به موقع مستندات  8
 

 
 

ی اجتماعی / پروتکل ها، شیوه نامیه هیا و خدمات مددکار جامعاجرای پروتکل  9
   19-دستورالعمل های ابالغ ا  ستاد بویژه در دوران شیوع کووید

 

 

 

     انجام مکاتبات اداری به موقع با تمرکز بر پاسخگویی 10
 

  
 

ارائییه گزارشییات میینوم عملکییردی و تحلیلییی ا  اقییدامات و مستندسییا ی و   11
   موضوعات مرتب 

 

 

 

   امل و همکاری درون بخشی و کارتیمی در راستای وظایف حرفه تع 12
 

 
 

 
 
 
 های توانمندی

 ایحرفه

 

ی همکاری و حضور بین بخشی در سایر سا مان ها در راستای وظیایف حرفیه ا 13
   ذاکره با مسئولین بومی()ا  جمله حمای  یابی ا  طری  م

 

 

 

تاد بیه منویور حیل مشیکالت ارائه طرح های بومی و جدید بیه دانشیگاه و سی 14
   بیمارستان و جامعه )بر حس  ضرورت(

 

 

 

یم سا  منطقیه ای، معضوی  و مشاک  فعال در درگروه های  تصمیم گیر و تص 15
   دانشگاهی و ستادی

 

 

 

   جذب آورده های اقتصادی برای محل خدم  16
 

 
 

ی در مراکیز گیر یو مربی سیتیدرمیرتب  بیا حرفیه ) فعال بودن در امر آمو ش 17
   آمو شی/ دانشگاه(

 

 

 

   و تولید محتوا )نویر کتاب، مقاله، پمفل  و...( فعال بودن در امر پژوهش 18
 

 
 

   یو فرهنگ یعلم یارتقا یو تالش در راستا یریادگیبه  یعالقمند 19
 

 
 

مییددکاری  سییمینار و غیییره در حییو ه ک  در راه انییدا ی کارگییاه، کنگییره،مشییار 20
   اعیاجتم

 

 

 

همکاری در اجرای پروژه های پایلوت )در سطح کشور، استانی و یا منطقیه ای(  21
     در حیطه حرفه

 

  

 

      جمع

 

 تاریخ و امضا:    نام و نام خانوادگی  مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده:   

 -3                                  -2                                   -1      نام و نام خانوادگی اعضای کمیته ارزیابی حسب ضرورت:          


