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 کلینیک ویژه مستقل دانشگاهی در  طب ایرانی واحد چک لیست کشوری

 تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:                                :                                                    دانشگاهی کلینیک ویژه مستقل نام

 :                                          پزشکپروانه تاریخ اعتبار                                          :                                                          پزشکنام و نام خانوادگی 

 تلفن همراه :       شماره نظام پزشکی:

          تلفن ثابت مرکز:                                 آدرس پستی  و منطقه شهرداری:                                                          

                                                                                                                 تاریخ و ساعت بازدید :  

 درج در پروانه*من بخش

 محور

 

 عنوان

  شاخص اندازه گیری

 ارزیابی روش
 

 توضیحات

 امتیاز ضریب 2 1 0

 مجوز

 تفعالیدارای مجوز  مستقل ویژه کلینیک
 طب سنتی است

   
4 

 
 مشاهده

 

پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال 
 سایر پرسنل فنی وجود دارد.

   

4 

 

 مشاهده

و مجوز  وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل
 فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی الزامی است

یاز ن دانشگاهی مستقل ویژه کلینیکواحد طب ایرانی در 
 .به مسوول فنی جداگانه ندارد

ی تخصصی طب امدرک دکتر پزشکان دارایفعالیت 
سنتی ایرانی که دارای تعهدات قانونی می باشند با تایید 

گاهی دانش قلت در کلینیک ویژه مستاررانی وزدفتر طب ای
 مجاز می باشد.

سایر  پزشک دوره دیده و فعالیتمجوز 
 وجود دارد  پیراپزشکیپرسنل 

   
3 

 
 مشاهده و بررسی

پزشک  گواهی تایید موفقیت در دوره طب ایرانی برای
از دفتر طب ایرانی وزارت پرسنل پیراپزشکی دوره دیده و 

 بهداشت

وضعیت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان و 
 گاهیدانش مستقل ویژه کلینیکشاغلین در 

 طبق آیین نامه مربوطه می باشد.  ،

   

3 

 

بررسی مشاهده و  

مدرک دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی  دارای پزشک
  پزشک دوره دیده یا

دارای گواهی مورد  افرادشاغلین در بخش اعمال یداوی: 
 دفتر طب ایرانی وزارت تایید 

افراد فاقد صالحیت اعم از پزشک و پرسنل 
 فعالیت نمی نمایند درمانی  در مرکز

   

2 

 

 مشاهده و بررسی

پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز ، اعضا هیات علمی 
 مهیات علمی تما اعضا -تمام وقت جغرافیایی ، دستیار

 کلینیک نباید در وقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف
 حضور داشته باشند.ویژه مستقل دانشگاهی 

 مراقبت و درمان

  حجامت، جمله از اوىید لعماا تخدما
 لعماا سایر و ژماسا و لکد ،غمز ،کشدبا
 ئهارا قى و حقنه ،فصد از غیر به زمجا اوىید

 شود.  می

   

1 

 

 مشاهده

مترمربع   6ژ وجود اتاق معاینه به تعداد کافی با حداقل مترا
به تفکیک در صورت انجام اعمال یداوی وجود اتاقی 

 -دیوار و کف قابل شستشو -با متراژ مناسب  جنسیت 
 دارابودن تهویه مطلوب و نور مناسب در اتاق ها

ارائه خدمات پزشکی غیرمجاز و خارج از 
 ارائه نمی شود وظایف مرکز

   

2 

 

 مشاهده و بررسی

 یژهو کلینیکحقنه و قی در  ،انجام فصدبرابر آیین نامه 
 مجاز نمی باشد دانشگاهی مستقل

پزشکان دوره دیده عالوه بر موارد فوق مجاز به انجام غمز 
 با سوزن و زالودرمانی نیز نیستند

 های پگ و ها ست جهت استاندارد شرایط
 شود می رعایت استریل

   
2 

مشاهده و  
 مصاحبه

 اندیکاتور تست از استفاده -تاریخ درج

24 



2 
 

 

 

 

 

 آموزش ، 

اطالع ر سانی و 

 مدارک پزشکی

، در معرض دید پزشکمعتبر  طبابت پروانه
 مراجعین نصب می باشند

 

   
2 

 
 مشاهده

 

 یژهو کلینیک اندازه ، تعداد و عناوین تابلوی
 استاندارد می باشد. دانشگاهی مستقل

   

2 

 

 مشاهده

اندازه و تعداد تابلو مطابق با آئین نامه تابلو و سرنسخه  
عناوین مندرج در  -سازمان نظام پزشکی و وزارت متبوع 

 ستقلم ویژه کلینیکتابلو مطابق با پروانه بهره برداری 
 دانشگاهی

ابلو  و سرنسخه ، مطابق با در تعناوین 
موجود در پروانه تاسیس می باشد  بخش

 میمه گردد()سرنسخه ض

   
2 

 
 سیرمشاهده و بر

عناوین مندرج در تابلو و سرنسخه مطابق با بخش های 
 کلینیکطب ایرانی  واحدمندرج در پروانه بهره برداری 

 دانشگاهی مستقل ویژه

پرونده پزشکی وجود  کلیه بیماران برای 
 دارد  

   
2 

 
 مشاهده و بررسی

وعلت تاریخ و ساعت -سن-ثبت نام و نام خانوادگی
نام  -تشخیص بیماری -اقدامات انجام شده-مراجعه
 پزشک

برای بیمارانی که اعمال یداوی انجام می 
ه پروندگرفته در  بایست عمل صورتشود، 

   وی درج گرددپزشکی 

   
2 

 
 مشاهده و بررسی

تاریخ و ساعت وعلت -سن-ثبت نام و نام خانوادگی
و  نام  -تشخیص بیماری -اقدامات انجام شده-مراجعه

 میزان هزینه دریافتی ( پزشک ومهر 

مشخصات کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای 
 مختلف ،در تابلوی اعالنات درج می باشد

 

   
1 

 
 مشاهده و بررسی

 

ه و کسانی ک دفتر ثبت مشخصات بیماران
 فقط برای اعمال یدای مراجعه کرده اند 

 وجود دارد

   
3 

 
 مشاهده و بررسی

علت  تاریخ و ساعت و -سن -ثبت نام و نام خانوادگی
نام و  -تشخیص بیماری  -اقدامات انجام شده -مراجعه

 میزان هزینه دریافتی  مهرپزشک و

 فضای فیزیکی

منطبق بر آخرین پالن و  ساختار فیزیکی
 دفتر منابع فیزیکی دانشگاهتایید شده توسط 

معاونت درمان دانشگاه می باشدو   

   
1 

 
 مشاهده و بررسی

مقایسه ساختار فیزیکی کنونی با نقشه تایید شده فضای 
 یژهو کلینیک واحد طب ایرانیفیزیکی در زمان تاسیس 

 دانشگاهی مستقل

پیشگیری و 

 بهداشت

جهت Bسوابق مصونیت  بر علیه هپاتیت 
 کلیه کارکنان شاغل وجود دارد

   
1 

 
 مشاهده مستندات

  Bبررسی مستندات مربوط به مصونیت  بر علیه هپاتیت 

 وک تیز و برنده)سفتیمدیریت پسماندهای ن
 صحیح صورت می پذیرد. باکس( به شیوه

 
 

   

2 

 

 مشاهده و بررسی

 4/3) پس از پرشدن  safety boxتعویض به موقع  
safety box  )-  درج تاریخ شروع استفاده بر روی
safety box -  نحوهOUT  نمودنsafety box (

 مطابق آیین نامه(

برای تمیز کردن کف و سطوح از محلول 
 ضدعفونی کننده مناسب استفاده می گردد

   
1 

 
 مشاهده و بررسی

 -وجود محلول های ضدعفونی سطوح کوچک و بزرگ 
 -وجود محلول ضدعفونی سریع االثر وسایل و تجهیزات 

 استفاده صحیح از محلولهای ضدعفونی
از ملحفه و روانداز تمیز و یکبار مصرف 

 استفاده می شود
   

1 
 

 مشاهده و بررسی
تمیز بودن بالش و تشک تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه 

تمیز بودن روانداز و  -و روبالشی یکبار مصرف جهت آن 
 در اختیار قراردادن ملحفه  

سطل زباله درب دار و پدال دار با کیسه 
زباله زردرنگ جهت زباله های عفونی وجود 

 دارد

   

1 

 

 مشاهده

 -به تعداد کافی پدالی سطل های زباله درب دار وجود 
استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی 

 -استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی  -
 تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله

شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های 
 استریل رعایت می شود. 

   
1 

 
 مشاهده و بررسی

 مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت متبوع 

دستورالعمل بهداشت دست به طرز صحیح 
 رعایت می شود .

   
2 

 
 مشاهده و بررسی

 مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت متبوع



3 
 

تهویه و سیستمهای ، وضعیت نور 
برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی،  

 مناسب می باشد

   

1 

 

 مشاهده

مناسب بودن   -ی و تهویه مطلوب در فضاهاکافوجود نور 
 - عدم استفاده از المپهای آویزو سیستمهای روشنایی 

وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب )غیر از بخاری 
 گازسوز( 

 دارو و تجهیزات

  ست معاینه در مطب وجود دارد

 
   

2 
 

 مشاهده و بررسی
 ، ،استتوسکوپ سنج فشار  :شامل معاینه ست

 ترمومتر و آبسالنگ ، قوه چراغ

دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته ویا 
 داروی غیراورژانس وجود ندارد

   
1 

 
 مشاهده و بررسی

 ی غیر اورژانسی و تاریخ گذشتهوهاارعدم وجود د

کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و 
 ماسک تمیز وجود دارد

   
2 

 
 مشاهده و بررسی

اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و وجود کپسول 
ماسک  اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل 

         عفونت
جهت استریل کردن وسایل از اتوکالو 

 استاندارد استفاده می شود  
   

1 
 

 مشاهده و بررسی
وجود مستندات مربوط به کالیبراسیون  -وجود اتوکالو  

تست اسپور )هفتگی ( و بوویدیک )  وجود  -اتوکالو 
 روزانه ( و  مستندسازی

حداقل در صورت نیاز به انجام حجامت 
تجهیزات الزم جهت انجام حجامت وجود 

 دارد.

   
2 

 
 مشاهده و بررسی

-تیغ بیستوری-لیوان یکبار مصرف در اندازه های مختلف
مواد -تخت مخصوص-دستگاه ساکشن-جام خونگیری

 وسایل پانسمان-کنندهضدعفونی 

حداقل تجهیزات الزم جهت در صورت نیاز 
 انجام غمز و دلک وجود دارد.

   
1 

 
 مشاهده و بررسی

روغن های -وسایل غمز و دلک-تخت و تشک ماساژ
 گیاهی و حیوانی

حداقل تجهیزات زالودرمانی در صورت انجام 
 الزم وجود دارد.

   
1 

 
 مشاهده و بررسی

-دستگاه ساکشن-جام خونگیری -مناسبزالوی بهداشتی 
 وسایل پانسمان-مواد ضدعفونی کننده

و  اعمال یداویحداقل تخت الزم برای ،
 تحت نظر وجود دارد 

   
1 

 
 مشاهده

 مطابق دستورالعمل ابالغی 

کپسول اطفاء حریق )با شارژ معتبر( وجود 
 دارد

   
1 

 
 مشاهده

  معتبر کیلوگرمی با شارژ 4وجود یک کپسول آتش نشانی  
  متر مربع 50به ازاء هر 

 

 و گیاهی داروی دارویی، گیاه فروش
 ژهوی کلینیکایرانی  طب واحد در تجهیزات

 در اما است ممنوع دانشگاهی مستقل
 دانشگاهی مستقل ویژه کلینیک داروخانه

 باشد.می مجاز
 

   

 

 

 مشاهده

 

رعایت حقوق 

گیرندگان 

 خدمت

، در معرض دید پزشک طبابتپروانه 
 مراجعین نصب می باشند

   
1 

 
 مشاهده

 نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین

پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت 
 شناسایی می باشند

   
1 

 
 مشاهده

 ، انوادگی و سمتخنام  نصب اتیکت شناسایی شامل 
 توسط کلیه کارکنان

تخصص کلیه پزشکان شاغل مشخصات و 
در نوبتهای مختلف ، در تابلوی اعالنات 

 درج می باشد

   
1 

 
 مشاهده

 مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعالنات 

حفظ اصول محرمانگی ، حریم خصوصی و 
 الزامات طرح انطباق رعایت می گردد. 

   
2 

 
 مشاهده

 مطابق دستورالعمل ابالغی

استعمال دخانیات ، دستورالعمل ممنوعیت 
پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی 

 به شکایات نصب می باشد.

   
1 

 
 مشاهده

مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، 
پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در 

 معرض دید مراجعین

تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود 
 ندارد.  

   
2 

 
 مشاهده و بررسی

 -انجام تبلیغات با اخذ مجوز الزم از سازمان نظام پزشکی 
 عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده 



4 
 

 تعرفه

تعرفه های مصوب ابالغی در معرض دید 
 بیماران نصب است 

   
1 

 
 مشاهده

در سالن  در معرض دید مراجعین تعرفه ها رؤیت نصب
 انتظار 

ابالغی ، رعایت می  تعرفه های مصوب
 گردد.

   
2 

 
 مشاهده مستندات

بررسی مستندات)دفاتر پذیرش و...( مبنی بر رعایت تعرفه 
 های مصوب ابالغی

 

 

نظریه 

 کارشناس

 ایرادات مشاهده شده :

 پیشنهاد اصالحی و مداخالت  قابل اجرا:

صورت مکتوب ه ی را بحرطرف نموده و گزارش اقدامات اصالچک لیست فوق را ب ........نواقص تذکر داده شده  طبق مفادضمن  دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدت 

 به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .

 امضا و مهر نام و نام خانوادگی بازدید شونده:

 امضا )ها( نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده  :

 


