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به نام خدا
در تمامی کشورهای جهان ، متولیان سالمت همواره در صدد اطمینان از ارائه خدمات اثر بخش و ايمنی هستند که به شكلی عادالنه و با هزينه های قابل قبول، در دسترس همگان قرار گرفته و رضايت گروه های 

اصلی ذی نفعان، به ويژه مراجعین را فراهم آورند و ارتقا سطح سالمت افراد و جوامع را در پی داشته باشند. 
بديهی است تحقق اين امر نیازمند ايجاد زير ساخت ها و شرايطی است که همچون قطعات يک تصوير، در کنار يكديگر هدف آرمانی فوق را خلق نمايند. اجزايی همچون رعايت استانداردهای ايجادی و ساختاری 
در مراحل اولیه ساخت، راه اندازی و بهره برداری، استفاده از فرايندها، استانداردها، راهنماهای طبابت بالینی و شیوه های خدمتی مبتنی بر شواهد علمی روز، هتلینگ مناسب و قابل قبول، تبعیت از قوانین و 
مقررات، رعايت تعرفه های مصوب و همچنین بهره گیری از شیوه های مديريتی نوين و مديرانی که با اختیارات، امكانات، دانش، توانمندی و انگیزه و درايت کافی، هدايت و رهبری اين مراکز را برعهده گیرند. 
روشن است که هیچ يک از اجزای فوق به تنهايی قادر به تامین تمامی دستاوردهای مورد نظر نبوده و تنها پس از تكمیل تمامی بخش ها می توان به نتايج مطلوب دست يافت. اما در اين مسیر دشوار و طوالنی، 
بیش از هر چیز نیازمند ايجاد يكپارچگی و همزبانی در میان تمامی اقدامات انجام شده در حوزه های مرتبط می باشیم. محوری که بتواند شفافیت و استمرار الزم برای چنین حرکت عظیمی را ايجاد نموده و 

دستاوردهای ارزشمندی را که در هر مقطع زمانی با تحمل دشواری ها و مرارت های فراون حاصل می گردد، در قالب سیستم های قوی و ريشه دار، دوام و قوام بخشد. 
اعتبار بخشی ملی با پشتوانه ی سازمانی پنجاه ساله در بیمارستان های کشور و رويكرد علمی و به روز آن، قادر است نقش محوری مذکور را ايفا نموده و عالوه بر ايجاد ضمانت اجرايی برای مطالبات حوزه های 
مختلف ستادی، فرهنگ، دانش، نگرش و رفتار مورد نظر برای به فعلیت در آوردن پتانسیل عظیم نهفته در جای جای کشور عزيزمان را فراهم آورد و عالوه بر ارتقای چشمگیر سطح کیفیت و ايمنی خدمات 

ارائه شده به هموطنان عزيزمان، ايران اسالمی را به قطب پر افتخار گردشگری سالمت در منطقه و جهان، تبديل نمايد. 
از اين رو از تمامی دست اندرکاران به ويژه روسای محترم دانشگاه های علوم پزشكی کشور، انتظار دارم با توجه به اهمیت اين برنامه، از طريق ايجاد هماهنگی و هم افزايي میان معاونت های مختلف دانشگاه، 

تمامی توان خود را در جهت استقرار هرچه کامل تر برنامه به کار گرفته و با انتقال نظرات اصالحی و ارزشمند خود، زمینه ی ارتقای روز افزون آن را، فراهم آورند.
در خاتمه از معاون محترم درمان، جناب آقای دکتر محمد حاجی آقاجانی و همكارانشان در معاونت درمان به ويژه دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، قدردانی نموده و توفیق روز افزون آنان را از درگاه 

احديت، خواستارم. 

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر
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به نام خدا

طی سالیان اخیر، به دنبال مطالبات برحق گروه های مختلف ذی نفعان و در سايه درايت و همت واالی مسئولین و دست اندرکاران، توجه ويژه ای به راهكارهای بهبود خدمات مراکز بیمارستانی کشور مبذول 
شده است که يكی از نمونه های برجسته آن، به کار گیری مدل اعتبار بخشی ملی است. 

اين رويكرد نوين که بنا بر شواهد علمی، يكی از معتبر ترين و مرسوم ترين شیوه های ارزيابی مراکز ارائه خدمات سالمت در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه می باشد، با تاکید بر محوريت کیفیت و 
ايمنی خدمات، مراکز را به سمت اجرای ماموريت اصلی شان هدايت می نمايد. 

شايسته ی تقدير است که اين حرکت، بدون کوچک ترين تعصب و تنگ نظری، در پی اصالح و ارتقای مستمر خود بوده و در سايه همدلی و همراهی صادقانه و خیر خواهانه ی تمامی حوزه های ستادی، اجرايی، 
محیطی و دانشگاهی و همچنین با مساعدت آگاهانه و خردمندانه سازمان های بیمه گر، به دنبال اصالح و ارتقای برنامه می باشد و در اين مسیر، از پتانسیل های بین المللی و منطقه ای نیز غافل نمانده است. 

در دور جديد اعتبار بخشی ملی، با بهره گیری از  پتانسیل اين مدل جهت پاسخ گويی سريع به اولويت های ملی، مصاديق مهم و کلیدی طرح تحول سالمت نیز در آن مورد تاکید ويژه قرار گرفته و عالوه بر آن 
به دنبال فعالیت هاي ارزشمند صورت پذيرفته در خصوص هتلینگ بیمارستانی و تكريم مراجعین، تلفیق اين دو مقوله مهم جهت ايجاد انسجام در روند ارزيابی ها، در دستور کار قرار گرفته است. 

اکنون در دور دوم اعتبار بخشی ملی، ضمن تشكر از تالش های ارزشمند معاونین محترم درمان دانشگاه ها در دور نخست، انتظار دارم اين بار نیز با تالشي مضاعف و با به کار گرفتن تمامی مساعی و پتانسیل های 
موجود و حمايت همه جانبه از تیم هاي اعتباربخشي و ارزيابي، زمینه استقرار هرچه قويتر برنامه اعتبار بخشی را فراهم آوردند. 

در پايان الزم می دانم از زحمات بی دريغ تمامی دست اندرکاران به ويژه جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی و جناب آقای دکتر سید محمد حسین میردهقان در دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و 
همكاران پر تالش شان در اداره ارزشیابی مراکز درمانی، قدر دانی و سپاسگزاری نمايم. 

دکتر محمد  حاجی آقا جانی
معاون درمان
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دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان به عنوان يكی از دفاتر کل زيرمجموعه معاونت درمان وزارت متبوع، ماموريت خطیر اطمینان از بهبود مستمر کیفیت و ايمنی خدمات و رعايت قوانین، مقررات و 
سیاست های حوزه های مرتبط را برعهده داشته و بدين واسطه با بهره گیری از پتانسیل های ادارات زير مجموعه، سعی در انجام اين مهم دارد. 

اداره ارزشیابی مراکز درمانی، به عنوان يكی از بخش های کلیدی اين دفتر، طی چندسال گذشته، فعالیت هاي مهمی را آغاز نموده که نخستین ثمره ی ارزشمند آن، تدوين استانداردهای ملی و راهنمای ارزيابان 
و اجرای دور اول اعتبار بخشی ملی با بهره گیری از تجارب بین المللی و دانش و تجربیات داخلی است که موجبات آشنايی دست اندرکاران را با ادبیات اعتبار بخشی نوين جهانی فراهم آورده است. 

خشنودم که دور دوم اعتبار بخشی ملی با تاکید بر اولويت های اصلی همچون طرح تحول سالمت و ارتقای خدمات هتلینگ بیمارستانی، آغاز شده است و  با استفاده از ديدگاه ها و نظرات اصالحی ارزشمند 
دست اندرکاران و صاحب نظران، اصالحات مهمی در آن صورت پذيرفته است که ازآن جمله می توان به کاهش تعداد سنجه ها و تاکید بر اجرايي شدن استانداردها، اشاره نمود که موجبات تسهیل و تسريع 
روند اعتبار بخشی و ارتقاي کیفیت و ايمني خدمات را فراهم خواهد آورد. شايان ذکر است که توجه ويژه به ارتقای فرايندهای درمانی و استفاده از راهنماهای طبابت بالینی و اطمینان از ارتقاي شاخص هاي 
درماني و مراقبتي، بخش هاي ديگری است که پرداختن به آن در فرآيند اعتبار بخشی بیمارستانی، ضروری مي باشد و اين دفتر موارد مذکور را در اولويت کاری خود قرار داده است و از اين رو انتظار می رود 

دانشگاه ها و بیمارستان ها از هم اکنون زمینه های الزم برای پاسخ گويی به اين مطالبه ی کشوری را فراهم آورند. 
باعث افتخار است که بار ديگر شاهد حرکتی ملی برای اعتالی سالمت مردم عزيز کشورمان می باشیم و اين امر میسر نمی شد مگر با تالش های خالصانه و متواضعانه ی همكاران محترم اداره ارزشیابی مراکز 

درمانی به سرپرستی سرکار خانم دکتر مژده رمضانی و همچنین زحمات ارزشمند تمامی دست اندرکاران در جای جای میهن عزيزمان.
 از اين رو الزم م  دانم مراتب تشكر صمیمانه خود از اين عزيزان را اعالم دارم.

 در پايان از تمامی صاحب نظران خواهشمندم ما را از پیشنهادات و انتقادات سازند ه ی خود محروم ننموده و در مسیر ارتقای نظام اعتبار بخشی ملی، ياريگر ما باشند. 
 

دکتر سید محمد حسین میر دهقان
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان
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راهنمای استفاده از کتاب

کتاب های راهنمای ارزيابی استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان، به منظور شفاف و عینی شدن سنجش استانداردهای مذکور تدوين شده است اما در عین حال يک راهنمای گام به گام و دقیق برای اجرای 
استانداردها در بیمارستان ها نیز به شمار می رود. برای استفاده هرچه بهتر از اين کتاب به موارد ذيل توجه فرمايید:

در اين کتاب برای هر استاندارد يک يا چند سنجه برای سنجش اجزای آن، تدوين شده است و در ذيل هر سنجه يک جدول راهنمای امتیازدهی قرارگرفته که شامل چهار ستون اصلی مستندات،   .1
مشاهدات، مصاحبه و امتیازات است و نشان می دهد ارزيابان برای بررسی میزان اجرايی شدن سنجه ی مربوطه، بايد چه مستنداتی را بررسی نموده، چه مواردی را مشاهده نمايند و با چه کسانی مصاحبه کنند 

و براساس يافته ها، چه امتیازی به آن سنجه بدهند. درکنار هر ستون از حروفی استفاده شده است که به ترتیب نشان دهنده ی موارد ذيل هستند:
ستون مستندات

الف: چه مستنداتی بررسی شود
ب: با چه مشخصاتی

ج: در کجا
د: به چه تعداد

ستون مشاهدات
ه: چه چیزی مشاهده شود

و: در کجا
ز: به چه تعداد

ح: چگونه مشاهده شود
ط: چه مدت زمانی رعايت شده باشد1 

ستون مصاحبه
ی: با چه فرد يا افرادی مصاحبه شود

ک: چه چیزی پرسیده شود
ل: در کجا

م: از چند نفر

1  . حرف »ط« بیانگر آن است که سنجه مذکور برای چه مدتی اجرا شده است. به عنوان مثال يک خط مشی و روش ممكن است از يک ماه قبل از انجام ارزيابی، اجرايی شده باشد. با توجه به نوپا 
بودن برنامه اعتباربخشی، در حال حاضر، اين مورد بررسی نمی شود.
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مثال:

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012
يهالف

کوب

لزج

محد

ط

بايد توجه داشت که الزم نیست برای هر سنجه تمام ستون ها و رديف ها تكمیل شده باشند؛ چرا که ممكن است برای ارزيابی يک سنجه فقط مشاهده کافی باشد و بررسی مستندات و انجام مصاحبه،   .2
موضوعیت يا ضرورت نداشته باشد که در اين صورت ستون های مربوط به مستندات و مصاحبه، خالی خواهند بود.

مثال:
سنجه . رسالت بیمارستان با خط خوانا که از فاصله 2 متري قابل خواندن باشد، ، تايپ، قاب يا لمینیت شده است.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012
يهرسالت بیمارستانالف

موارد مندرج در قسمت 
مستندات را نداشته باشد

قسمتی از موارد مندرج 
در قسمت مستندات 

را داشته باشد

موارد مندرج در قسمت 
مستندات را به طور 

کامل داشته باشد

ب
با خط خوانا که از فاصله 2 

متري قابل خواندن باشد، تايپ، 
قاب يا لمینیت شده است

کو

لزدر اين بخشج

محد

ط
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در قسمت امتیازات، امتیاز های صفر، يک، دو و غیر قابل ارزيابی "غ.ق.ا" در نظر گرفته شده اند1. برای امتیازدهی صحیح ابتدا به ستون "غ.ق.ا" نگاه می کنیم و اگر با توجه به موارد مندرج در آن،   .۳
 سنجه قابل ارزيابی بود، ستون های امتیازات را از راست به چپ، از صفر به سمت يک و دو، نگاه می کنیم. به اين ترتیب که اگر يكی از حالت های مندرج در ستون صفر وجود داشته باشد، امتیاز صفر داده 
می شود حتی اگر هم زمان، حالتی از ستون يک يا دو هم ديده شود. به عنوان مثال اگر در جدول ذيل براساس مستندات برای 1-۰ نفر برنامه توسعه فردی تدوين شده است اما در مصاحبه ۳-2 نفر اظهار 

می کنند که در تدوين برنامه توسعه خود مشارکت نموده اند، امتیاز صفر داده خواهد شد.
مثال:

سنجه . شواهد و مستندات نشان می دهند براساس نیاز سنجی آموزشی انجام شده مطابق سنجه 1 برای تمامی کارکنان اين بخش با مشارکت آنان برنامه توسعه فردی تدوين شده است.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012
برنامه توسعه فردی از کارکنان در رده های مختلف شغلیيهبرنامه توسعه فردی کارکنانالف

از الگوی مورد نظر 
تبعیت نمی کند

يا
براساس مستندات برای 
1-۰ نفر برنامه توسعه 
فردی تدوين شده است

يا
1-۰ نفر اظهارمی کنندکه 
درتدوين برنامه توسعه 
خود مشارکت نموده اند

برنامه توسعه فردی 
از الگوی مورد نظر 

تبعیت می کند
و

براساس مستندات  
برای ۳-2 نفر 

برنامه توسعه فردی 
تدوين شده است

يا
۳-2 نفر اظهار می کنند 

که درتدوين 
برنامه توسعه خود 
مشارکت نموده اند

برنامه توسعه فردی 
از الگوی مورد نظر 

تبعیت می کند
و

براساس مستندات  
برای ۵-۴ نفر 

برنامه توسعه فردی 
تدوين شده است

و
۵-۴ نفر اظهار می کنند 

که در تدوين 
برنامه توسعه خود 
مشارکت نموده اند

ب
مشخصات مطابق الگوی برنامه توسعه 

فردی مورد اشاره در محور آزمون 
صالحیت و توانمندی کارکنان

آيا شما در تدوين برنامه توسعه کو
فردی خود مشارکت داشته ايد؟

اين بخشلزدر پرونده پرسنلی کارکنان اين بخشج

مح۵ پرونده از رده های مختلف شغلید
۵ نفر ترجیحاً کسانی که مستندات آن ها 

 کنترل شده است 
)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط

1  . ستون غیر قابل ارزيابی در مواردی تكمیل شده است که سنجه مورد نظر در آن بخش/ واحد يا بیمارستان، موضوعیت نداشته باشد. به عنوان مثال سنجه ای که در مورد بیمارستان های آموزشی است، در 
بیمارستان های غیرآموزشی موضوعیت نداشته و غیرقابل ارزيابی خواهد بود.  
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نكته ديگری که در امتیاز دهی بايد به آن توجه داشت، حروف ربطی است که در جدول امتیازات از آن ها استفاده شده است. به عنوان مثال وقتی بین دو حالت از "يا" استفاده شده است، منظور اين   .۴
است که اگر هر يک از آن دو حالت وجود داشته باشند، امتیاز باالی آن ستون داده می شود. اگر از "و" استفاده شده باشد يعنی بايد هر دو حالت موجود باشند تا امتیاز باالی آن ستون داده شود و اگر از "اما" 

استفاده شود يعنی بخشی از شرايط رعايت شده اما هنوز نقايصی وجود دارد.
مثال:

سنجه. اطالعات مربوط به پرونده پرسنلی به صورت فايل کاغذی/ الكترونیكی در دسترس ريیس اين بخش است.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف

لیست کارکنان اين بخش
و

پرونده پرسنلی کاغذی/
الكترونیک آنان

ريیس/ سوپروايزر يا جانشین اويه
ريیس يا جانشین او 
به آن ها دسترسی 

نداشته باشند
يا

پرونده پرسنلی ۰-1 
نفر موجود باشد

ريیس يا جانشین او 
به آن ها دسترسی 

داشته باشند
اما

پرونده پرسنلی 2-۳ 
نفر موجود باشد

ريیس يا جانشین او 
به آن ها دسترسی 

داشته باشند
و

پرونده پرسنلی ۴-۵ 
نفر موجود باشد

اگر پرونده پرسنلی کارکنان بخش در کوب
دسترس شما هست آن را با هم ببینیم

در اين بخشلزدر دسترس اين بخشج

د
پرونده پرسنلی ۵ نفر از کارکنان 
اين بخش که به طور تصادفی از 
روی لیست کارکنان و از رده های 

شغلی مختلف انتخاب شده اند*
مح

ط

  *تذکر: شامل کارکنان خدمات نمی شود و پرونده ی پرسنلی آنان در واحد بهداشت محیط کنترل می گردد.
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در جداول امتیازدهی در قسمت تعداد مستندات يا مشاهدات يا مصاحبه ها، معموالً به عدد ۵ يا 1۰ اشاره شده است. به عنوان مثال گفته شده با ۵ نفر از کارکنان بخش يا واحد مربوطه مصاحبه   .۵
شده و در صورت دريافت پاسخ صحیح از سوی 1-۰ نفر، امتیاز صفر، از سوی ۳-2 نفر، امتیاز يک و از سوی ۵-۴ نفر، امتیاز دو داده شود. اما ممكن است اين مصاحبه در واحدی صورت بگیرد که کارکنان 
آن در مجموع ۳ نفر هستند. در اين موارد بايد براساس شرايط موجود درصد گرفته شود. به عنوان مثال اگر در واحدی سه نفر مشغول به کار بوده و در مصاحبه دو نفر پاسخ صحیح و يک نفر پاسخ نادرست 

بدهند، در اين صورت 2 تقسیم بر ۳ شده و در 1۰۰ ضرب می شود که حاصل آن 66/66 ٪ می شود. اکنون با توجه به مالک های ذيل امتیازدهی انجام می شود: 
اگر درصد حاصله بین2۰-۰٪ باشد، امتیاز صفر داده می شود. اگر بین6۰-21٪ باشد، امتیاز يک داده خواهد شد و اگر بین 1۰۰-61٪ باشد، امتیاز دو به آن تعلق خواهد گرفت. بنابر اين چون دراين مثال، 

66/66٪ عددی بین 1۰۰-61٪ است، امتیاز 2 به آن داده خواهد شد.
در برخی استانداردها که مربوط به شرايط احراز مسئولین قسمت های مختلف بیمارستان است، نحوه ی امتیاز دهی متفاوت است و برای هر يک از موارد تحصیالت، تجربیات و دوره های آموزشی،   .6

امتیازی در نظر گرفته شده است که با توجه به شرايط مسئول مربوطه در بیمارستان، امتیاز مذکور داده شده و مجموع امتیازات، امتیاز آن سنجه را نشان خواهد داد.
مثال:

سنجه . فردي داراي مدرک تحصیلي و تجربه منطبق با ارجحیت هاي تعیین شده در متن استاندارد سوپروايزر اين بخش است.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

در صورتی که سوپروايزر بخش راديولوژی ابالغ مكتوب با امضای مسئول مربوطه را نداشته باشد 
هیچ امتیازی به اين سنجه تعلق نمی گیرد و در صورتی که ابالغ وجود داشته باشد به روش ذيل 

امتیاز داده می شود:
مدرک کارشناسي راديولوژی يا باالتر )۳ امتیاز(

مدرک کاردانی راديولوژی )2 امتیاز(
دو سال سابقه کار در بخش تصويربرداری برای کارشناسی راديولوژی )2 امتیاز(
چهار سال سابقه کار در بخش تصويربرداری برای کاردان راديولوژی )1 امتیاز(

يهموارد مندرج در متن استانداردالف

کوب

لزدر پرونده پرسنلی سوپروايزر اين بخشج

محد

ط

الزم به ذکر است که روش امتیازدهی اعتباربخشی با ارزشیابی قبلی، متفاوت است و برخالف گذشته که با توجه به مجموع امتیازات کسب شده توسط بیمارستان، درجه مربوطه مشخص می شد،   .۷
در اعتباربخشی براساس درصد امتیاز کسب شده از مجموع امتیازات قابل کسب برای بیمارستان، محاسبه انجام خواهد شد. به اين ترتیب درمواردی که سنجه برای يک بخش يا واحد غیرقابل ارزيابی باشد، 
 بیمارستان مشكلی نخواهد داشت و از بابت آن امتیازی از دست نخواهد داد. در بیمارستان های تک تخصصی نیز، زمانی که يک بخش يا واحد در بیمارستان موجود نباشد، بخش مربوطه در اين بیمارستان 
غیر قابل ارزيابی خواهد بود و از اين بابت از بیمارستان امتیازی کسر نخواهد شد. اما بايد به اين نكته ی مهم توجه داشت که رعايت استانداردهای برخی بخش ها و واحدها برای تمام بیمارستان ها الزامی 

است و اگر بیمارستان، آن بخش ها يا واحدها را نداشته باشد، امتیاز مربوطه را از دست خواهد داد. به عنوان مثال می توان از واحد بهداشت حرفه ای در اين زمینه نام برد.

شايان ذکر است که در مجموعه »راهنمای ارزيابی استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان درايران«، راهنمای بخش داخلی نیز تدوين شده است که بخش هايی مانند گوارش، غدد و روماتولوژی نیز براساس   .۸
آن قابل سنجش هستند. از بخش CCU نیز می توان برای Post CCU استفاده کرد. جراحی نیز مالک سنجش بخش هايی چون چشم، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، جراحی زنان و ارولوژی می باشد.

در رابطه با ساير استانداردها نیز با توجه به بازخوردهای دريافت شده از حوزه های مرتبط ستادی و اجرايی، اصالحاتی جهت تسهیل و تسريع فرايند اجرا، صورت گرفته است. لذا در صورت وجود   .9
تفاوت میان کتاب های »راهنمای ارزيابی استانداردهای اعتباربخشی«  و کتاب » استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ايران«، مالک عمل، کتاب های راهنما )بازنگري اول( خواهند بود.



راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی  بیمارستان در ایران

99

1(  مدیریت مالی
1-1( مدیر مالي )رییس حسابداري در بیمارستان هاي دانشگاهي( با حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي مرتبط با امور مالي*، براي این واحد تعیین شده است.

در  )ريیس حسابداري  مالي  مدير  به عنوان  مربوطه  مسئول  از سوی  واحد طی حكمی  مسئول  به عنوان  تعیین شده  ارجحیت های  با  منطبق  تجربیات  و  معلومات  واجد  فردی  سنجه. 
بیمارستان هاي دانشگاهي( انتخاب شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

غ.ق.اامتیاز

در صورتی که مسئول واحد مديريت مالی بیمارستان ابالغ مكتوب با امضای مسئول مربوطه را نداشته 
باشد، هیچ امتیازی به اين سنجه تعلق نمی گیرد و در صورتی که ابالغ وجود داشته باشد به روش 

ذيل امتیاز داده می شود:
دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط با امور مالی )6 امتیاز(

يهمندرجات استانداردالف

کوب

در پرونده پرسنلی مسئول واحد ج
لزمديريت مالی بیمارستان

محد

ط

* رشته های مرتبط با امور مالی شامل مديريت مالی، حسابداری و اقتصاد با گرايش مالی می باشد. 
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1 -2( لیستي از تمامی كاركنان واحد مدیریت مالی شامل موارد ذیل موجود است:

1-2-1(  نام و نام خانوادگی 

1-2-2( تلفن تماس  

1-2-3( نشانی 

1-2-4( سمت 

سنجه. شواهد و  مستندات نشان می دهند در اين واحد، دسترسی به اطالعات تماس تمامی کارکنان شامل اطالعات خواسته شده در استاندارد، با رعايت اصل محرمانه بودن امكان پذير است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

لیست اطالعات الف
يهتماس کارکنان

يكی از مسئولین اين واحد 
و

 مسئول مربوطه به لیست کارکنان اين واحد
کارکنان دسترسی ندارد

يا
 حتی يكی از کارکنان 

غیر از مسئولین اين واحد 
به لیست دسترسی دارد

 مسئول مربوطه به لیست 
کارکنان دسترسی دارد

و
هیچ يک از ۵ نفر غیرمسئول، 

به لیست دسترسی ندارند
اما

لیست کارکنان، تمام 
اطالعات مندرج در 

سنجه را برای تمامی 
کارکنان اين واحد ندارد

 مسئول مربوطه 
به لیست کارکنان 

دسترسی دارد
و

هیچ يک از ۵ نفر 
غیرمسئول، به لیست 

دسترسی ندارند
و

لیست کارکنان، تمام 
اطالعات مندرج در 

سنجه را برای تمامی 
کارکنان اين واحد دارد

با مشخصات خواسته ب
اگر لیست کارکنان در اختیار کوشده در متن استاندارد

شماست آن را با هم ببینیم

لزدر اين واحدج

۵ نفر از کارکنان که يكی از محد
آنها حتماً از مسئولین باشد

ط
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1-3( از تمام صندوقدان و كارپردازان )در بیمارستان هاي دولتي به جز پرسنل رسمي و پیماني( وثیقه دریافت شده است.

سنجه. شواهد نشان مي دهند از تمامي صندوقدان و کارپردازان )در بیمارستان هاي دولتي  به جز کارکنان رسمي و پیماني( وثیقه به میزان متوسط گردش روزانه صندوق در سال مالي گذشته، 
دريافت شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
نوع قرارداد کارکنان، وثیقه هاي 
دريافتي، متوسط گردش روزانه 

صندوق در سال مالي گذشته
صندوق داران و کارپردازان واجد شرايطيه

حتي از يک نفر وثیقه 
مطابق سنجه دريافت 

نشده باشد

از تمام کارکنان واجد 
شرايط، وثیقه مطابق 
سنجه دريافت شده 

باشد

بیمارستان هاي 
غیردولتي

يا 

عدم وجود 
کارکنان 

غیررسمي و 
پیماني

تطبیق وثیقه دريافتي با میزان گردش ب
متوسط گردش روزانه صندوق و میزان کوصندوق

وثیقه دريافتي

اين واحدلزدر اين واحدج

به تعداد کارکنان واجد شرايطمحبه تعداد کارکنان واجد شرايطد

ط

2( استفاده از فن آوري اطالعات
2-1( نرم افزارهاي مورد استفاده جهت عملیات اداري - مالي موجود است.

سنجه. نرم افزار هاي مورد استفاده جهت عملیات اداري-  مالي حداقل شامل نرم افزار حسابداري بیمارستان، )سجاد، آواب، روزآمد، سامانه ماده 92 مصدومین و HIS( موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

قرارداد تايید شده پشتیباني با الف
کارکنان مرتبطينرم افزارهاي مذکورهشرکت هاي نرم افزاري مذکور

 هیچ يک از نرم افزارهای 
مذکور موجود نیست

 يا 
قرارداد پشتیباني ندارد

برخي از نرم افزارهای 
مذکور موجود است

 يا 
قرارداد پشتیباني دارد

تمامي نرم افزارهای 
مذکور موجودند

و
قرارداد پشتیباني دارند

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

در جريان قرارداد پشتیبانی هستندکومديريت امور مالي ب

به تعداد شرکت هاي ج
اين واحدلزنرم افزار طرف قرارداد

محد

ط
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2-2( زیر سیستم هاي اموال، انبار، جزیي از نرم افزار حسابداري بیمارستان مي باشند.

سنجه. زير سیستم هاي اموال، انبار جزيي از نرم افزار حسابداري بیمارستان مي باشند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

خروجي هريک از زير الف
کارکنان مرتبطيهسیستم هاي مذکور

هیچ يک از 
زيرسیستم هاي مذکور در 

نرم افزار موجود نیست
يا 

هیچ يک از کارکنان 
مرتبط قادر به تهیه 

هیچ يک از گزارش هاي 
مربوطه نیستند 

برخي از زيرسیستم هاي 
مذکور در نرم افزار 

موجود است
يا 

برخي از کارکنان 
مرتبط قادر به تهیه 

برخي  از گزارش هاي 
مربوطه هستند

تمامي زيرسیستم هاي 
مذکور در نرم افزار 

موجود است
و

تمامي کارکنان 
مرتبط قادر به تهیه 
تمامي گزارش هاي 

مربوطه هستند 

کومديريت امور ماليب
در خصوص چگونگی تهیه 

گزارش خروجي از هريک از زير 
سیستم هاي مندرج در سنجه

به تعداد زير سیستم هاي ج
اين واحدلزمندرج در سنجه

محد

ط

2-3( اطالعات آماري نرم افزارها و سامانه هاي  موجود )سجاد، آواب، روزآمد، سامانه ماده 92 مصدومین، HIS ( باهم تطابق دارند. 

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند اطالعات آماري نرم افرارها و سامانه هاي  موجود )سجاد، آواب، روزآمد، سامانه ماده 92 مصدومین، HIS ( باهم تطابق دارند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هیچ يک از اطالعات کارکنان مرتبطيهگزارشات دريافتي از نرم افزار موجود الف
آماري نرم افزارها و 
سامانه هاي موجود 
باهم تطابق دارند

برخی از اطالعات 
آماري نرم افزارها و 
سامانه هاي موجود 
باهم تطابق دارند

تمام اطالعات 
آماري نرم افزارها و 
سامانه هاي موجود 
در بیمارستان هاي باهم تطابق دارند

غیردانشگاهي

کودر يک بازه زماني مشخصب

اين واحدلزج

کارشناسان ورود اطالعات در نرم افزارها مگزارشات نرم افزار هاحد

ط
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2-4( سخت افزار هاي مناسب و به روز جهت استفاده درحسابداري وجود دارد.

سنجه. سخت افزار هاي مناسب و به روز به نحوي که انجام عملیات و گزارش گیري هاي مربوطه امكان پذير باشند، جهت استفاده در حسابداري وجود دارند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هالف
رايانه ها و سخت 

افزار هاي الزم جهت 
رعايت سنجه

ريیس حسابداري و کارکنان مربوطهي

هیچ يک از سخت 
افزار های مورد استفاده 

شرايط مندرج در 
سنجه را ندارند

برخی از سخت 
افزار های مورد استفاده 

شرايط مندرج در 
سنجه را دارند

تمام سخت افزار های 
مورد استفاده 

شرايط مندرج در 
سنجه را دارند

در خصوص  به روز و کافي بودن تعداد کاين واحدوب
رايانه ها و امكانات سخت افزاري 

لزج

محد

ط

)HIS 2-5( امکان تهیه گزارش درآمد بیمارستان به تفکیك هربخش/ واحد وجود دارد )سیستم

)HIS سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند امكان تهیه گزارش درآمد بیمارستان به تفكیک هربخش/ واحد وجود دارد )سیستم

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

گزارش درآمد بیمارستان به الف
يهتفكیک هربخش/ واحد

امكان تهیه گزارش درآمد 
بیمارستان به تفكیک 

بخش وجود ندارد

امكان تهیه گزارش 
درآمد بیمارستان 

به تفكیک برخي از 
بخش ها و واحدها 

وجود دارد

امكان تهیه گزارش 
درآمد بیمارستان به 

تفكیک تمامي بخش ها 
و واحدها وجود دارد

کوب

لزدر بیمارستانج

محد

ط
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3( بودجه بندي
3-1( برنامه بودجه سال جاری بیمارستان موجود است.

سنجه. برنامه بودجه سال جاری بیمارستان*موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهبرنامه بودجه سال جاری بیمارستانالف

برنامه بودجه سال جاری 
بیمارستان موجود نیست

برنامه بودجه سال جاری 
بیمارستان موجود است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط
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3-2( رییس هر بخش/ واحد، در تنظیم بودجه ساالنه مربوط به بخش خود مشاركت فعال دارد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که خط مشي و روش مشارکت روساي بخش ها و واحد ها در تنظیم برنامه عملیاتي بودجه ساالنه تدوين شده افراد دخیل در اجراي خط مشی 
و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
سايرگروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷  مورد مشاهده، 
نشانگر تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
۳-2 مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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3-3( تفاهم نامه بودجه بابت سال جاري با ستاد دانشگاه بسته شده است.

سنجه. تفاهم نامه بودجه بابت سال جاري با ستاد دانشگاه بسته شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
تفاهم نامه بودجه سال

جاري
يه

برنامه بودجه سال جاری 
بیمارستان موجود نیست

برنامه بودجه سال 
جاری بیمارستان 

موجود است

در 
بیمارستان های 
غیردانشگاهی

کوب

لزدراين واحدج

محد

ط

3-4( برنامه بودجه 3 سال گذشته بیمارستان موجود است.

سنجه. برنامه بودجه ۳ سال گذشته بیمارستان موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهبرنامه بودجه ۳ سال گذشته بیمارستانالف

برنامه بودجه ۰-1 
سال از ۳ سال گذشته 

موجود است

برنامه بودجه دو سال 
از ۳ سال گذشته 

موجود است

برنامه بودجه ۳ سال 
گذشته بیمارستان 

موجود است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط
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3-5( برای تمام خدمات یا بخش ها/ واحدهای جدید یا اقدامات توسعه اي و افزایش ظرفیت خدمات بیمارستان، پیش از شروع كار، نتایج مطالعه توجیه اقتصادی ارائه شده  و 
در صورت تصویب، در بودجه ساالنه لحاظ شده است.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند برای تمام خدمات يا بخش ها/ واحدهای جديد يا اقدامات توسعه اي و افزايش ظرفیت خدمات بیمارستان، پیش از شروع کار، نتايج مطالعه توجیه 
اقتصادی ارائه شده و در صورت تصويب، در بودجه ساالنه لحاظ شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

مستندات ارائه مطالعه توجیه اقتصادي الف
يهو تايید و »درج آن« در بودجه ساالنه

مستندات بند »الف« 
موجود نیست

مستندات بند »الف« 
موجود است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط

3-6( صورت تطبیق عملکرد با بودجه مصوب به صورت ساالنه تهیه مي گردد. 

سنجه. صورت تطبیق عملكرد با بودجه مصوب به صورت ساالنه تهیه مي گردد. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

صورت تطبیق عملكرد با بودجه الف
يهمصوب به صورت ساالنه

صورت تطبیق عملكرد 
با بودجه مصوب سال 

جاری بیمارستان 
موجود نیست

صورت تطبیق عملكرد 
با بودجه مصوب سال 

جاری بیمارستان 
موجود است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کومیزان انحراف از بودجهب

لزدراين واحدج

محد

ط
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3-7( میزان تطبیق نتایج گزارش های مالی ساالنه با برنامه استراتژیك بیمارستان، بررسی می شود.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که خط مشي و روش بررسي میزان تطبیق نتايج گزارش های مالی ساالنه با برنامه استراتژيک و برنامه عملیاتي بیمارستان، تدوين شده افراد 
دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه  از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷  مورد مشاهده، 
نشانگر تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
۳-۷ مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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4( درآمد
4-1( در بیمارستان واحد درآمد موجود است.

سنجه. در بیمارستان واحد درآمد با شرح وظايف مشخص وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

شرح وظايف مدون و تايید شده واحد الف
يواحد درآمد*هدرآمد از سوی ريیس بیمارستان

واحد درآمد وجود ندارد
يا

مستندات بند»الف« 
موجود نیست

واحد درآمد 
وجود دارد

و
مستندات بند»الف« 

موجود است

بیمارستان های 
دانشگاهی که 

موظف به رعايت 
شرايط حسابداری 

تعهدی هستند

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط

*تذکر: منظور وجود فضای فیزيكی مجزا نیست بلكه منظور وجود برنامه و مسئول اجرا و پاسخ گويی آن است.

4-2( مسئول درآمد زیر نظر مدیر مالي )رییس حسابداري در بیمارستان هاي دانشگاهي( و داراي ابالغ مي باشد.

سنجه. مسئول درآمد زير نظر مدير مالي )ريیس حسابداري در بیمارستان هاي دانشگاهي( و داراي ابالغ مي باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهحكم يا ابالغ الف

ابالغ مسئول درآمد 
موجود نیست

ابالغ مسئول درآمد 
موجود است

امضاي مدير مالي )ريیس حسابداري ب
کودر بیمارستان هاي دانشگاهي(

لزج

محد

ط
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4-3( اسناد بیمه اي حداكثر با فاصله 30 روزه به سازمان هاي بیمه گر ارسال مي گردد.

سنجه. اسناد بیمه اي حداکثر با فاصله۳۰ روزه به سازمان هاي بیمه گر ارسال مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهاسناد ارسالي به طرف حسابالف

اسناد بیمه اي بیش از  
۳۰ روز به سازمان هاي 
بیمه گر ارسال مي گردد

اسناد بیمه اي حداکثر 
با فاصله ۳۰ روزه  به 
سازمان هاي بیمه گر 

ارسال مي گردد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوشماره و تاريخ رسید طرف حسابب

لزبیمارستان ج

محد

ط

4-4( ثبت درآمد در سیستم هاي حسابداري و سامانه هاي اطالعاتي به روز مي باشد.

 سنجه. ثبت درآمد در سیستم هاي حسابداري و سامانه هاي اطالعاتي به روز مي باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

اطالعات ثبتي هالف
يدرآمد در سامانه ها

هیچ بخشي از اطالعات 
ثبتي درآمد در 

سامانه ها، به روز نیست

بخشي از اطالعات 
ثبتي درآمد در 

سامانه ها، به روز است

تمامي اطالعات ثبتي 
درآمد در سامانه ها، 

به روز است 

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوب

لزج

محد

ط
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4-5( درآمدهاي غیرعملیاتي* در سیستم حسابداري شناسایی  مي گردد.

سنجه. شواهد نشان مي دهند درآمدهاي غیرعملیاتي در سیستم حسابداري شناسايی مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

اطالعات  ثبتي در هالف
يسیستم حسابداري

درآمدهاي غیرعملیاتي 
در سیستم حسابداري 

ثبت نمي گردد

بخشی از درآمدهاي 
غیرعملیاتي در 

سیستم حسابداري 
ثبت مي گردد

تمامی درآمدهاي 
غیرعملیاتي در 

سیستم حسابداري 
ثبت مي گردد

کوب

لزج

محد

ط

*منظور از درآمدهای غیرعملیاتی، درآمدهايی است که در راستای هدف و فعالیت اصلی بیمارستان نمی باشد مثل درآمد حاصل از اجاره بوفه بیمارستان

4-6( روند درآمد )میزان افزایش یا كاهش( در یك سال مورد بررسي قرار مي گیرد. 

سنجه. شواهد نشان مي دهند بیمارستان روند درآمد )میزان افزايش يا کاهش( ساالنه خود را مورد بررسي قرار مي دهد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

نمودار ها و جداول هالف
يمختص بیمارستان 

 نمودار ها و جداول روند 
درآمد )میزان افزايش 
يا کاهش( در يک سال 
بیمارستان موجود نیست

نمودار ها و جداول روند 
درآمد )میزان افزايش 
يا کاهش( در يک سال 
بیمارستان موجود است 

اما 
ساالنه نیست

نمودار ها و جداول روند 
درآمد )میزان افزايش 
يا کاهش( در يک سال 
بیمارستان موجود است

و 
حداقل ساالنه است

کوب

لدر اين واحدزج

محد

ط
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4-7(  وجوه نقدي درآمد، حداكثر ظرف24 ساعت به حساب بانك )در دولتي حساب غیرقابل برداشت( واریز مي شود.  

سنجه. شواهد نشان مي دهند صندوق داران، وجوه نقدي درآمد را حداکثر ظرف 2۴ ساعت به حساب بانک )در دولتي حساب غیر قابل برداشت( واريز مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

فیش واريزي و پرينت هالف
وجوه نقدی حداکثر تا صندوق داران يبانک و عملكرد صندوق 

2۴ ساعت به حساب 
بانک واريز نمی گردد

يا 
در دولتي به حساب 
غیرقابل برداشت، 
واريز نشده باشد

بخشی از وجوه 
نقدی حداکثر تا 2۴ 

ساعت به حساب 
بانک واريز می گردد

تمام وجوه نقدی 
حداکثر تا 2۴ ساعت 

به حساب بانک 
واريز می گردد

درخصوص حداکثر زمان واريز قابل قبولکتمامی صندوق هاوب

لزج

محد

ط

4-8( دریافت تمام درآمدها به صورت مکانیزه )حذف قبوض دستی *( انجام مي گیرد.

سنجه. دريافت تمام درآمدها به صورت مكانیزه )حذف قبوض دستی( انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

واحد صندوق هالف
صندوق دارني)دريافت وجوه(

هیچ دريافتی به صورت 
مكانیزه )حذف قبوض 
دستی( انجام نمي گیرد

دريافت بخشی از 
درآمدها به صورت 

مكانیزه )حذف قبوض 
دستی( انجام مي گیرد 

دريافت تمام درآمدها 
به صورت مكانیزه 

)حذف قبوض دستی( 
انجام مي گیرد

کوب

لزج

محد

ط

*منظور از قبوض دستی، قبوض چاپی مبلغ دار قديمی می باشد، که در حال حاضر د ر بیمارستان از قبوض مكانیزه متصل به بانک)HIS( استفاده می شود.
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4-9( عملکرد صندوقدار براساس واریزي به بانك با پرینت سیستم HIS تطابق دارد.

سنجه. شواهد نشان مي دهند عملكرد صندوق دار درخصوص واريز وجوه به بانک، با پرينت سیستم HIS تطابق دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

پرينت بانک، هالف
HIS يپرينت

حتي در يک مورد 
عملكرد صندوق دار 
براساس واريزي به 

بانک با پرينت سیستم 
HIS تطابق ندارد

در تمام موارد 
عملكرد صندوق دار 
براساس واريزي 
به بانک با پرينت 
 HIS سیستم

تطابق دارد

کوب

لزج

محد

ط

 4-10( در بیمارستان مکانیزم نظام مندي براي قبوض برگشتي و استرداد ودیعه وجود دارد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند، فرايند مشخص و مدوني براي قبوض برگشتي و استرداد وديعه وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهفرايندهاي مندرج در سنجه الف
در بیمارستان 

فرآيند مشخص و 
مدوني براي قبوض 
برگشتي و استرداد 
وديعه وجود ندارد 

در بیمارستان 
فرآيند مشخص و 
مدوني براي قبوض 
برگشتي يا استرداد 

وديعه وجود دارد

در بیمارستان فرآيند 
مشخص و مدوني 

براي قبوض برگشتي
 و

استرداد وديعه 
وجود دارد

کومشخص و مدونب

لزدر اين واحدج

محد

ط
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4-11( تخفیفات براساس بخش نامه هاي ابالغي از وزارت بهداشت توسط مددكاري انجام مي گیرد.

سنجه. تخفیفات براساس بخش نامه هاي ابالغي از وزارت بهداشت و بخش نامه های داخلی توسط مددکاري انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

بخش نامه ابالغي از وزارت بهداشت  
و بخش نامه هاي داخلي و فرآيند 

اعطای تخفیف به بیماران 
و

لیست تخفیفات و 
بخش نامه هاي داخلي

مدد جويان براساس لیست يه
تخفیفات ارائه شده

تخفیفات براساس 
بخش نامه هاي ابالغي 
از وزارت بهداشت و 
بخش نامه های داخلی 

توسط مددکاري 
انجام نمي گیرد

يا 
1-۰ مورد تطابق 

مستندات و مصاحبه 
وجود دارد 

تخفیفات براساس 
بخش نامه هاي ابالغي 
از وزارت بهداشت و 
بخش نامه های داخلی 

توسط مددکاري 
انجام مي گیرد

اما
۳-2 مورد تطابق 

مستندات و مصاحبه ها 
وجود دارد

تخفیفات براساس 
بخش نامه هاي ابالغي 
از وزارت بهداشت و 
بخش نامه های داخلی 

توسط مددکاري 
انجام مي گیرد

و
۵-۴ مورد تطابق 

مستندات و 
مصاحبه ها وجود دارد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

در خصوص میزان تخیف هاي داده شده کوب
و تطابق آن با مستندات بند »الف«

حضوري يا تلفنيلزج

۵ نفرمحد

ط

4-12( ثبت تفاوت تعرفه مصوبه هیات وزیران در سیستم حسابداري وسامانه هاي اطالعاتي انجام مي گیرد.

به  ارسال  و  از سیستم  تعرفه  التفاوت  مابه  اخذ گزارش  و  اطالعاتي  و سامانه هاي  وزيران در سیستم حسابداري  تعرفه هاي مصوب هیات  روز رساني  به  نشان مي دهند،  سنجه. شواهد 
سازمان های بیمه گر طرف قرارداد، انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
تعرفه هاي ابالغي و اخذ گزارش مابه 
التفاوت تعرفه از سیستم و ارسال به 

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد
تعرفه هاي ابالغي و اخذ يگزارشات سامانه ها ه

گزارش مابه التفاوت 
تعرفه از سیستم و 

ارسال به سازمان های 
بیمه گر طرف قرارداد 

به روز نیست

تعرفه هاي ابالغي 
و اخذ گزارش 

مابه التفاوت تعرفه  
از سیستم و ارسال 

به سازمان های 
بیمه گر طرف قرارداد 

به روز است

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي در HIS و سیستم وب

کحسابداری

لدر اين واحدزج

محد

ط
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4-13( ثبت دریافتي از سازمان هاي طرف حساب حداكثر یك هفته از تاریخ صدور چك انجام مي گیرد.

سنجه. ثبت دريافتي از سازمان هاي طرف حساب حداکثر يک هفته از تاريخ صدور چک انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کپي چک دريافتي از الف
هسازمان هاي طرف قرارداد

اخذ گزارشات از سامانه ها  
و تطبیق با چک دريافتي از 

سازمان هاي طرف قرارداد
ي

در هیچ يک از موارد ثبت 
دريافتي از سازمان هاي 
طرف حساب حداکثر 

يک هفته از تاريخ صدور 
چک انجام نمي گیرد

در برخی از موارد ثبت 
دريافتي از سازمان هاي 
طرف حساب حداکثر 

يک هفته از تاريخ صدور 
چک انجام مي گیرد

 در تمامی موارد ثبت 
دريافتي از سازمان هاي 
طرف حساب حداکثر 

يک هفته از تاريخ صدور 
چک انجام مي گیرد

کوب

لزج

محد

ط

5( هزینه 
5-1( تمام هزینه ها به درستي و به موقع فارغ از زمان پرداخت ثبت مي گردد. 

سنجه. تمام هزينه ها به درستي و به موقع فارغ از زمان پرداخت ثبت مي گردد. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هتعهدات ثبت شده در سیستمالف
گزارشات سامانه هاي 

ثبت اطالعات 
حسابداري

ريیس حسابداريي

هزينه ها به درستي و 
به موقع فارغ از زمان 
پرداخت ثبت نمي گردد

برخی از هزينه ها به 
درستي و به موقع 

فارغ از زمان پرداخت 
ثبت مي گردد

تمام هزينه ها به 
درستي و به موقع 

فارغ از زمان پرداخت 
ثبت مي گردد

اداره نظارت و وتجزيه سني* تعهداتب
نسبت جاري و انيکپايش عملكرد

لتمامي تعهداتزاداره نظارت و پايش عملكردج

محتمامي تعهداتد

ط

*منظور از تجزيه سنی تعهدات، زمان ايجاد تعهدات می باشد.
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5-2( آنالیز سرفصل هزینه هاي واحد توسط امور مالي هرماهه اخذ مي گردد.

سنجه. آنالیز سرفصل هزينه هاي واحد توسط امور مالي که شامل حقوق و دستمزد، استفاده از کاال و خدمات و...  هرماهه اخذ مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يمشاهده گزارشات هگزارش سرفصل هزينه ها الف

گزارش سر فصل 
هزينه ها در سطح 
معین موجود نیست

گزارش سر فصل 
هزينه ها در سطح 
معین موجود است

ب
در سطح معین )در صورتي که 

طبقه بندي سرفصل ها در 
حسابداري به صورت گروه، کل، 

معین، جزء معین باشد(
اداره نظارت و و

کپايش عملكرد

لماه هاي سالز اداره نظارت و پايش عملكردج

محد

ط

5-3( موجودي كاالي ثبت شده در سیستم انبار با حسابداري مطابقت دارد*. 

سنجه. موجودي کاالي ثبت شده در سیستم انبار با حسابداري مطابقت دارد. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

گزارش موجودي کاال در الف
گزارشات سامانه هحسابداري و سیستم انبار

يثبت اطالعات

در هیچ موردی 
گزارش موجودی کاال 

منطبق با سیستم 
حسابداری انبار نیست

در برخی موارد 
گزارش موجودی کاال 

منطبق با سیستم 
حسابداری انبار است

در تمامی موارد 
گزارش موجودی کاال 

منطبق با سیستم 
حسابداری انبار است

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

تطبیق مانده پايان دوره ب
اداره نظارت و وسیستم حسابداري و انبار

کپايش عملكرد

لتمامي انبار هازاداره نظارت و پايش عملكردج

محتمامي انبار هاد

ط

*به عنوان مثال ثبت اسناد براساس رسید و حواله های صادره در سیستم حسابداری انجام می گیرد.
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5-4( دفاتر مالي در ابتداي سال پلمپ شده )در بیمارستان دولتي طبق آیین نامه مالي ومعامالتي در بیمارستان هاي خصوصي طبق آیین نامه تنظیم و تحریر دفاتر قانوني( 
ماهانه ثبت مي گردد.

سنجه. دفاتر مالي در ابتداي سال پلمپ شده )در بیمارستان دولتي طبق آيین نامه مالي و معامالتي در بیمارستان هاي خصوصي طبق آيین نامه تنظیم و تحرير دفاتر قانوني( ماهانه ثبت مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

دفتر روزنامه و هدفتر روزنامه و کلالف
يکل پلمپ شده

دفاتر مالي در ابتداي 
سال با توجه به 
مندرجات سنجه 

پلمپ شده سند ماهانه 
ثبت نمي گردد

دفاتر مالي در ابتداي 
سال با توجه به 
مندرجات سنجه 
پلمپ شده سند 

ماهانه ثبت مي گردد

کوامضا مسئولین مربوطهب

لزاداره تامین منابع و اعتبارج

يک جلد دفتر روزنامه و د
محيک جلد دفتر کل

ط

5-5( در سیستم حسابداري هزینه ها براساس مراكز هزینه ثبت مي گردد.

سنجه. در سیستم حسابداري هزينه ها براساس مراکز هزينه ثبت مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

گزارش هزينه براساس هآنالیز هزينه ها براساس مراکز هزينهالف
يمراکز هزينه

هیچ گزارش هزينه ای 
منطبق با مندرجات بند های 

»الف و ب« موجود نیست

برخی از گزارش های 
هزينه منطبق با مندرجات 
بند های» الف و ب« است

تمامی گزارش های هزينه 
منطبق با مندرجات 

 بند های 
» الف و ب« است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

ب
گزارش هزينه براساس مراکز هزينه در 
سطح معین )در صورتي که طبقه بندي 
سرفصل ها در حسابداري در صورتي که 

به صورت گروه، کل، معین، جزء معین باشد(
اداره تامین منابع و

کو اعتبار

لجهت تمامي هزينه هازاداره تامین منابع و اعتبارج

محجهت تمامي هزينه هاد

ط
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5-6( در بیمارستان دولتي حساب تامین و ذخیره اعتبار با سر فصل پیش پرداخت، علي الحساب و تنخواه مطابقت دارد.

سنجه. در بیمارستان دولتي حساب تامین و ذخیره اعتبار با سر فصل پیش پرداخت، علي الحساب و تنخواه مطابقت دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
گزارش مانده سرفصل پیش 

پرداخت، علي الحساب، تنخواه و 
تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار

يه

در بیمارستان حساب 
تامین و ذخیره اعتبار 

با سر فصل پیش 
پرداخت، علي الحساب و 

تنخواه مطابقت ندارد

در بیمارستان حساب 
تامین و ذخیره 

اعتبار با سر فصل 
پیش پرداخت، 

علي الحساب و تنخواه 
مطابقت دارد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي ب

در سطح معین )در صورتي که 
طبقه بندي سرفصل ها در 

حسابداري به صورت گروه، کل، 
معین، جزء معین باشد(

کو

لزاداره تامین منابع و اعتبارج

محد

ط

5-7( كارانه به درستي و در پایان هرماه پس از مشخص شدن درآمد ثبت مي گردد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهندکارانه به درستي ودر پايان هرماه پس از مشخص شدن درآمد ثبت مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

تعدادي از  پرسنل در خصوص يهسیستم و اسناد حسابداري الف
ماه آخرين کارانه دريافت شده

 مستندات بندهای 
»الف و ب« 
موجود نیست

مستندات بندهای 
»الف و ب« 
موجود است

لیست کارانه کارکنان و ب
کواسناد پرداخت آن

لزج

محد

ط
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6( حسابداري وحسابرسي
6-1( تهیه صورت مغایرت بانکي حساب ها )در بیمارستان هاي دولتي حساب غیر قابل برداشت اهمیت ویژه دارد( به صورت ماهانه انجام مي گیرد.

سنجه 1. تهیه صورت مغايرت بانكي حساب ها )در بیمارستان هاي دولتي حساب غیر قابل برداشت اهمیت ويژه دارد( به صورت ماهانه انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

صورت مغايرت هصورت مغايرت بانكيالف
يبانكي ماهانه

تهیه صورت مغايرت 
بانكي حساب ها 
به صورت ماهانه 
انجام نمي گیرد

تهیه صورت مغايرت 
بانكي حساب ها 
به صورت ماهانه 
انجام مي گیرد

حسابداري اداره نظارت وصورت ريز اقالم باز مغايرت بانكيب
کو پايش عملكرد

لبه تعداد ماه هاي سالزحسابداری / تامین منابعج

محبه تعداد ماه هاي سالد

ط

سنجه 2. صورت تطبیق سپرده ماهانه )در بیمارستان هاي دولتي با بانک سپرده يا رابط سپرده ستاد( تهیه مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

گزارش تطبیق بانک سپرده الف
گزارش سپرده هاي هبا سپرده هاي دريافتي

يدريافتي و بانک سپرده

صورت تطبیق 
سپرده ماهانه )در 

بیمارستان هاي دولتي 
با بانک سپرده يا 

رابط سپرده ستاد( 
منطبق با بند »ب« 

تهیه نمي گردد

صورت تطبیق برخی 
سپرده ماهانه )در 

بیمارستان هاي دولتي 
با بانک سپرده يا 

رابط سپرده ستاد( 
منطبق با بند »ب« 

تهیه مي گردد

صورت تطبیق تمامی 
سپرده ماهانه )در 

بیمارستان هاي دولتي 
با بانک سپرده يا 

رابط سپرده ستاد( 
منطبق با بند »ب« 

تهیه مي گردد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

ب

در سطح معین )در صورتي که 
طبقه بندي سرفصل ها در 

حسابداري به صورت گروه، کل، 
معین، جزء معین باشد؛ در 

غیر اين صورت طبقه ماقبل آخر(

حسابداري اداره نظارت و
کو پايش عملكرد

ليک بار در سالزحسابداری / رسیدگیج

محيک بار در سالد

ط
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سنجه ۳. دستورالعمل واريزي هاي نامشخص منطبق با آيین نامه مالی معامالتی دانشگاه های علوم پزشكی کشور اجرا مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

گزارش چک هاي معوق هبررسي چک هاي ارائه نشده به ذ ي نفعالف
ياز صورت مغايرت بانكي

دستورالعمل واريزي هاي 
نامشخص منطبق 
با آيین نامه مالی 

معامالتی دانشگاه های 
علوم پزشكی کشور 

اجرا نمي گردد

دستورالعمل 
واريزي هاي نامشخص 
منطبق با آيین نامه 

مالی معامالتی 
دانشگاه های علوم 

پزشكی کشور 
اجرا مي گردد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

اداره تامین منابع وب
کو اعتبار

لزاداره تامین منابع و اعتبارج

محد

ط

سنجه ۴. براي فروش دارايي ها و يا اموال اسقاط دستورالعمل مدوني از سوی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

دستور العمل فروش و يا الف
هاسقاط دارايي هاي ثابت

دستور العمل 
فروش و يا اسقاط 

دارايي هاي ثابت
ي

فروش دارايی ها منطبق 
 با بندهای 

»الف و ب« نمی باشد

فروش دارايی ها 
 منطبق با بندهای 
»الف و ب« می باشد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي کحسابداري  اداره اموالوبا امضا مسئولین مربوطهب

ليک نسخهزاداره اموالج

محيک نسخهد

ط
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سنجه ۵. مبالغ حاصل از فروش دارايي ها و اموال اسقاط نیز به حساب درآمد )در بیمارستان هاي دولتي حساب غیرقابل برداشت( واريز مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۵

مبالغ حاصل از فروش يهثبت در سیستم و فیش واريزيالف
دارايي ها و اموال اسقاط 
نیز به حساب درآمد )در 
بیمارستان هاي دولتي 

حساب غیرقابل برداشت( 
واريز نمي گردد

يا 
در سیستم ثبت نمی شود

مبالغ حاصل از فروش 
دارايي ها و اموال اسقاط 

نیز به حساب درآمد 
)در بیمارستان هاي 

دولتي حساب غیرقابل 
برداشت( واريز مي گردد

و 
در سیستم ثبت می شود

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط

سنجه 6. کلیه دارايي هاي ثابت ثبت شده در سیستم، سند مالكیت با نام بیمارستان دارند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

6

هبررسي اسناد مالكیت دارايي ها الف
تطبیق گزارش 

دارايي هاي ثبت شده 
در سیستم حسابداري 

با اسناد مالكیت
ي

هیچ کدام از دارايي هاي 
ثابت ثبت شده در 

سیستم، سند مالكیت با 
نام بیمارستان را ندارند

برخی از دارايي هاي 
ثابت ثبت شده 

در سیستم، سند 
مالكیت با نام 

بیمارستان را دارند

تمام دارايي هاي ثابت 
ثبت شده در سیستم، 

سند مالكیت با نام 
بیمارستان دارند

کاداره اموالوب

لتصادفی انتخاب شودزاداره اموالج

محتصادفی انتخاب شودد

ط
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سنجه ۷. صورت مالي مربوط به دوره قبل توسط امور مالي تهیه و به امضا حسابرس مستقل رسیده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۷

يهصورت هاي مالي حسابرسي شدهالف

هیچ کدام از صورت های 
 مالی مشخصات بندهای
» الف و ب« را ندارند

برخی از صورت های 
مالی مشخصات 

 بندهای
» الف و ب« را دارند

تمامی صورت های 
مالی مشخصات 

 بندهای
» الف و ب« را دارند

با امضاي مسولین و گزارش ب
کوو مهر حسابرس

لزحسابداريج

محيک نسخهد

ط

سنجه ۸. حسابرس مستقل در رتبه بندي جامعه حسابدان رسمي داراي رتبه A و *B مي باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۸

پرينت رتبه بندي الف
يهشرکت هاي حسابرسي

حسابرس مستقل 
در رتبه بندي جامعه 

حسابداران رسمي داراي 
رتبه A و *B نمي باشد

حسابرس مستقل 
در رتبه بندي جامعه 
حسابداران رسمي 
داراي رتبه A و 

*B مي باشد

کوب

لزج

محد

ط

*اين رتبه بندی در سايت جامعه حسابداران رسمی موجود می باشد.
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6-2( پیشنهادهاي اصالحي مندرج در گزارش حسابرسی خارجي، در تیم مدیریت ارشد بیمارستان بررسي شده و موارد مورد قبول، تصویب و اجرا مي شوند.

سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند نتايج و پیشنهادهاي اصالحي مندرج در گزارش حسابرسی خارجي، در تیم مديريت ارشد بیمارستان )حاکمیتی و اجرايی يا يكی از آن دو به 
صالحديد بیمارستان( بررسي شده و موارد مورد قبول، تصويب و اجرا مي شوند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

صورت جلسات بررسي موارد مندرج الف
شرکت کنندگان در جلسات مذکور يهدر سنجه در تیم مديريت ارشد

بر مبنای صورت جلسات

صورت جلسات 
موجود نباشند

يا
پاسخ 1-۰ نفر مؤيد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

اما
شامل تمام موضوعات 
مندرج درسنجه نباشند

يا
حتی در يكی از مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص نشده باشد

با
پاسخ 2 نفر مؤيد 

صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

و
شامل تمام موضوعات 
مندرج درسنجه باشند

و
در تمامی مصوبات، 

مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص شده باش

و
پاسخ ۳ نفر مؤيد صورت 

جلسات باشد د

بیمارستان های 
دانشگاهی 

که موظف به 
رعايت شرايط 

حسابداری 
تعهدی هستند

با تعیین مسئول پیگیری و زمان اجرای ب
کومصوبات جلسات تیم مديريت ارشد

آيا نتايج و پیشنهادهاي اصالحي 
مندرج در گزارش حسابرسی خارجي 

به شما ارائه شد و مصوبات اصلی 
جلسه در اين خصوص چه بود؟

لزدر اين واحدج

۳ نفر حضوری يا تلفنیمحد

ط
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سنجه 2. شواهد و مستندات نشان مي دهند پیگیري اجرای مصوبات جلسات تیم مديريت ارشد )مورد اشاره در سنجه1( در زمان تعیین شده، با کمک فرمی که به اين منظور طراحی شده 
است، صورت مي پذيرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

هفرم های پیگیری تكمیل شدهالف
فرم پیگیری صورت 
جلسات وجود ندارد 

يا
تكمیل نمی شود

فرم پیگیری صورت 
جلسات وجود دارد

 و 
تكمیل می شود

اما
مشخصات 

بند»ب«را ندارد

فرم پیگیری صورت 
جلسات وجود دارد 

و
 تكمیل می شود

و
مشخصات 

بند»ب«را دارد

واجد حداقل های تعیین شده برای ب
وفرم پیگیری صورت جلسات

زدر اين واحدج

حد

ط
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