سازمان بهزیستی کشور
معاونت امور توانبخشی

ارزشیابی وضعیت مراکز شبانه روزی سالمندان
نام مرکز :
نام استان :
تاریخ تأسیس / :

نام شهر  /روستا :

نام شهرستان :
/

سایر فعالیت های مرکز  :روزانه 
نوع مدیریت  :خصوصی 

ارائه خدمات در منزل 
واگذاری ( ماده  ) 24

هیئت امنایی 

تعاونی 

خیریه 

نوع ملکیت ساختمان مرکز  :شخصی 

استیجاری 

واگذاری ( ماده  ) 28

سایر ( با ذکر نوع ) 

جنسیت سالمندان مرکز  :زن 

مرد 

مختلط 
کمترین تعد اد  ..................نفر

ظرفیت اتاقها و بخش ها  :بیشترین تعد اد  ..................نفر

مساحت کل  ............................متر مربع

مساحت  :زیر بنای مفید  ............................متر مربع
آدرس مرکز 1 :

.............................................................................. .............................................................................................................................
کد شهرستان :

تلفن مرکز :

فاکس :

مشخصات دارنده پروانه فعالیت :

 نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی: نام موسسه (شخصیت حقوقی ): -نام و نام خانوادگی:

مشخصات مسئول فنی:

 آخرین مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:تاریخ انقضاء پروانه فعالیت :
ظرفیت :

/

اسمی  ..................نفر

تع داد سالمندان مرکز:

/
موجود  ..................نفر

آزاد  ..................نفر

یارانه ای  ..................نفر

رایگان  ..................نفر

تعداد سالمندان مجهول الهویه مرکز .................. :نفر
تعداد سالمندان دارای بیمه:
تعداد پرسنل مرکز:

درم انی (پایه)  ..................نفر

پزشک  ..................نفر

مراقب  ..................نفر
اجتماعی  ..................نفر

مکمل  ..................نفر

پرستار  ..................نفر

فیزیوتراپیست  ..................نفر
کارشناس تغذیه  ..................نفر

بهیار  ..................نفر

کاردرمانگر  ..................نفر
سایر  ..................نفر
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روانشناس  ..................نفر مددکار

نیروی انسانی و خدمات تخصصی :
عنوان
 تیم پرستاری و مراقبتی  ،ارائه خدمات مراقبتی و تناسب فضا و تجهیزات





دامنه امتیاز

امتیاز کسب شده

0-23.5

........

0-15.5

تیم پرستاری و مراقبتی
خدمات مراقبتی

0-5

تناسب فضا و تجهیزات

0-3

تیم توانبخشی  ،ارائه خدمات توانبخشی  ،تناسب فضا و تجهیزات





امتیاز کل 52.5:امتیاز کسب شده.......... :

0 -18

تیم توانبخشی

0-4

خدمات توانبخشی

0-9

تناسب فضا و تجهیزات

0-5

 تیم پزشکی  -ارائه خدمات پزشکی و تغذیه

0-11





..........

.......

0-2.5

تیم پزشکی و تغذیه
خدمات پزشکی

0-3

خدمات تغذیه ای

0-5.5
0-52.5

جمع :

وضعیت فیزیکی مرکز:

امتیاز کل 28.5 :امتیاز کسب شده.......... :

دامنه امتیاز

امتیاز کسب شده

فضاهای عمومی :

0-8.5

........

 بهداشت عمومی :

0-5

........

 سرمایش ،گرمایش  ،نور و تهویه :

0-6

........

مناسب سازی :

0-4

........

 ایمنی مرکز:

0-4

........

محل مرکز و موقعیت جغرافیایی آن :

0-1

........

عنوان

0-28.5

جمع :
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وضعیت سالمند:

امتیاز کل 8.5 :امتیاز کسب شده.......... :

دامنه امتیاز

امتیاز کسب شده

 بهداشت فردی :

0-2.5

........

 حریم شخصی و فضا و ملزومات :

0-4.5

........

 خدمات رفاهی و تفریحی :

0-1.5

........

عنوان

0-8.5

جمع :

جنبه های مدیریتی:

امتیاز کل 10.5 :امتیاز کسب شده.......... :

دامنه امتیاز

امتیاز کسب شده

0-2.5

........

 برخورداری کارکنان از خدمات پرسنلی:

0-3

........

 انطباق فرآیند پذیرش و ترخیص با دستورالعمل :

0-2

........

 فضا و تجهیزات اداری:

0-2

........

 تعامل و همکاری مرکز و سازمان بهزیستی:

0-1

........

عنوان
 مسئول فنی :

0-10.5

جمع :

تبصره  :درجه بندی مراکز استان بر اساس نمره ارزشیابی به شرح ذیل می باشد:


درجه  %20 : 1مراکز با فعالیت ارائه خدمات توانبخشی در منزل معلوالن جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی که
باالترین نمرات ارزشیابی را در استان کسب کرده اند.



درجه  %20: 3مراکز با فعالیت ارائه خدمات توانبخشی در منزل معلوالن جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی که پایین
ترین نمرات ارزشیابی را در استان کسب کرده اند .



درجه  %60: 2باقیمانده مراکز با فعالیت ارائه خدمات توانبخشی در منزل معلوالن جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی
درجه  2می باشند.
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نتیجه ارزشیابی :


امتیاز کسب شده در بخش نیروی انسانی و ارائه خدمات

 ..................نمره



امتیاز کسب شده در بخش وضعیت فیزیکی مرکز

 ..................نمره



امتیاز کسب شده در بخش وضعیت سالمند

 ..................نمره



امتیاز کسب شده در بخش مدیریت و امور اداری

 ..................نمره



جمع کل

 ..................نمره

مالحظات :





مشخصات تیم ارزشیابی:
.1

نام و نام خانوادگی:

سمت :
محل امضا :
تاریخ :
 .2نام و نام خانوادگی:
سمت :
محل امضا :
تاریخ :
 .3نام و نام خانوادگی:
سمت :
محل امضا :
تاریخ :
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