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راز  حداقل مهارتهاي عمومی بالینی پرستاران براي اشتغال در بخشهاي بالینی ارزیابی و اح1-1-4الف •
سطح یک .                                                            میشوند

تعیین حداقل مهارتهاي عمومی بالینی کارکنان پرستاري�•

طراحی چک لیست ارزیابی صالحیت مهارتهاي عمومی بالینی پرستاران�•
•
ارشناس خبره  ک/ارزیابی مهارتهاي عمومی بالینی کارکنان پرستاري و تکمیل فرم مربوطه توسط سرپرستار�•

تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی و در صورت لزوم تنظیم برنامه اصالحی�•

بکارگیري کارکنان بر اساس نتایج ارزیابی و تعیین بخش یا واحد خدمت  �•

انجام بکارگیري کارکنان پرستاري بر اساس شرح شغل و شرایط احراز1-4-الف
. میشوند

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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سطح یک.  مهارتهاي تخصصی پرستاران براي اشتغال در بخشهاي بالینی ارزیابی و احراز میشوند2-1-4الف •

تعیین معیارهاي ارزیابی مهارتهاي تخصصی پرستاران در هر یک از بخشهاي بالینی�•

طراحی چک لیست ارزیابی صالحیت و مهارتهاي تخصصی پرستاران  �•

ره  کارشناس خب/ارزیابی مهارتهاي تخصصی پرستاران و تکمیل فرم مربوط توسط سرپرستار�•

تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی و در صورت لزوم تنظیم برنامه اصالحی  �•

بکارگیري کارکنان پرستاري بر اساس نتایج ارزیابی و تعیین بخش یا واحد خدمت  �•

انجام بکارگیري کارکنان پرستاري بر اساس شرح شغل و شرایط احراز1-4-الف
. میشوند
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سطح دو.  حداقل مهارتهاي ارتباطی کارکنان پرستاري ارزیابی و احراز میشوند3-1-4-الف•

تعیین حداقل مهارتهاي ارتباطی کارکنان پرستاري�•

طراحی چک لیست ارزیابی صالحیت و مهارتهاي ارتباطی کارکنان پرستاري  �•

کارشناس خبره  /انجام ارزیابی مهارتهاي ارتباطی کارکنان پرستاري و تکمیل فرم مربوطه توسط سرپرستار�•

تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی و در صورت لزوم تنظیم برنامه اصالحی  �•

بکارگیري کارکنان پرستاري بر اساس نتایج ارزیابی و تعیین بخش یا واحد خدمت  �•

انجام بکارگیري کارکنان پرستاري بر اساس شرح شغل و شرایط احراز1-4-الف
. میشوند

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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ورت توزیع و چینش کارکنان گروه پرستاري با استفاده از روشهاي علمی برآورد کمی و کیفی ص4-1-4-الف•
سطح دو.                                                                                                              میپذیرد

راساس  برآورد کمی و کیفی منابع انسانی گروه پرستاري مورد نیاز هر یک از بخشهاي تشخیصی و درمانی ب�•
معیارهاي معین توسط سرپرستاران

پرستاران هر یک  گزارش برآورد کمی و کیفی منابع انسانی گروه پرستاري مورد نیاز به مدیریت پرستاري توسط سر�•
از بخشها

رستاريجمع بندي منابع انسانی گروه پرستاري مورد نیاز هر یک از بخشهاي تشخیصی و درمانی توسط مدیر پ�•

ک از بخشها توزیع گروه پرستاري در بخشهاي مختلف بر اساس جمع بندي منابع انسانی پرستاري مورد نیاز هر ی�•
توسط مدیریت پرستاري 

مورد نیاز چیدمان گروه پرستاري در نوبتهاي کاري بخشهاي مختلف براساس جمع بندي منابع انسانی پرستاري�•
توسط سرپرستاران

نظارت بر چیدمان گروه پرستاري در نوبتهاي کاري مختلف توسط مدیریت پرستاري �•

انجام بکارگیري کارکنان پرستاري بر اساس شرح شغل و شرایط احراز1-4-الف
. میشوند

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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سهسطح .شیوه هاي اجرایی و نحوه چیدمان کارکنان پرستاري، مانع مراقبتهاي مستقیم پرستاري نمیشوند5-1-4-الف•

ارائه مراقبتهاي پرستاري به شیوه ي بیمار محور از قبیل مراقبت موردي�•

تاري مسئولحضور مستمر پرستاران بر بالین و ارزیابی مستمر وضعیت بالینی بیمار در هر نوبت کاري توسط گروه پرس�•

نظارت بر حضور مستمر پرستاران بر بالین توسط تیم مدیریت پرستاري�•

تندسازیهاي شناسایی اقدامات، فرایندها و امورات غیر مرتبط و مانع مراقبت مستقیم توسط مدیریت پرستاري از جمله مس�•
مازاد یا انجام امور غیر مرتبط

هت تعیین  گزارش اقدامات، فرایندها و امور غیر مرتبط شناسایی شده توسط مدیریت پرستاري به تیم رهبري و مدیریت ج�•
تکلیف و بازنگري آنها

برنامه ریزي جهت حذف مستندسازیهاي مازاد با رعایت ضوابط ابالغی وزارت بهداشت�•

ارزیابی اثربخشی اقدامات اصالحی در زمینه بهبود مراقبتهاي مستقیم پرستاري�•
•
ارائه مراقبتهاي مستقیم پرستاري در سطح انتظار و استانداردهاي مربوط �•

انجام بکارگیري کارکنان پرستاري بر اساس شرح شغل و شرایط احراز1-4-الف
. میشوند

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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طح دوس.       آموزشی پرستاران توسط مدیریت پرستاري تدوین و ابالغ شده استسیاستهاي 1-2-4-الف•

تدوین سیاستهاي آموزشی گروه پرستاري�•

اطالع رسانی سیاستهاي آموزشی به بخشها و واحدها�•

آگاهی کارکنان گروه پرستاري از سیاستهاي آموزشی  �•

.سیاستهاي آموزشی پرستاران و بیماران تدوین و ابالغ شده است2-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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اري  برنامه ریزي آموزشی کارکنان پرستاري در چارچوب سیاستهاي آموزشی مدیریت پرست2-2-4الف•
سطح دو.                                                                                                                      برنامه ریزي و اجرا میشوند

وه پرستارينیازسنجی آموزشی دوره اي کارکنان گروه پرستاري بر اساس سیاستهاي آموزشی کارکنان گر�•

اولویت بندي نیازهاي آموزشی تعیین شده  �•

اجراي برنامه هاي آموزشی بر اساس اولویت بندي انجام شده�•

نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشی  �•

.سیاستهاي آموزشی پرستاران و بیماران تدوین و ابالغ شده است2-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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یماران  سیاستهاي آموزشی بیماران با مدیریت پرستاري متناسب با سطح و نوع مراقبتهاي ب3-2-4-الف•
سطح دو.                                                                                                                         تدوین و ابالغ شده است

تدوین سیاستهاي آموزشی بیماران  �•

اطالع رسانی سیاستهاي آموزشی به بخشها و واحدها  �•

آگاهی کارکنان از سیاستهاي آموزشی بیماران  �•

.سیاستهاي آموزشی پرستاران و بیماران تدوین و ابالغ شده است2-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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مه ریزي  برنامه ریزي آموزشی بیماران در چارچوب سیاستهاي آموزشی مدیریت پرستاري، برنا4-2-4-الف•
سطح دو.                                                                                                   و اجرا میشوند

•

تهاي  شناسایی نیازهاي آموزشی بیماران و همراهان با محوریت سوپروایزر آموزش سالمت بر اساس سیاس�•
آموزشی بیماران  

اولویت بندي نیازهاي آموزشی تعیین شده بیماران�•

اجراي برنامه هاي آموزش به بیمار بر اساس اولویت بندي انجام شده�•

نظارت بر اجراي برنامههاي آموزش به بیمار و همراهان  �•

.سیاستهاي آموزشی پرستاران و بیماران تدوین و ابالغ شده است2-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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هاي آموزشی  نتایج ارزیابی اثربخشی برنامه هاي آموزشی بیماران و کارکنان در بازنگري سیاست5-2-4-الف•
سطح سه.                                            و روشهاي آموزش استفاده میشوند

اريسنجش اثربخشی برنامه اي آموزشی کارکنان پرستاري بر اساس راهنماي ابالغی معاونت پرست�•

تجزیه و تحلیل نتایج اثربخشی برنامه هاي آموزشی کارکنان  �•

برنامه بهبود بر اساس نتایج تحلیلی اثربخشی آموزشی  / طراحی و اجراي اقدامات اصالحی�•

بازنگري سیاستهاي و برنامه هاي آموزشی کارکنان در صورت لزوم  �•

.سیاستهاي آموزشی پرستاران و بیماران تدوین و ابالغ شده است2-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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سی و گزارشهاي بیست و چهار ساعته سوپروایزرها به صورت روزانه توسط تیم رهبري و مدیریت برر1-3-4-الف•
سطح یک.                                                                                    اقدامات اصالحی الزم به عمل میآید

نظارت بر روند مراقبت و درمان در تمامی نوبتهاي کاري توسط تیم مدیریت پرستاري�•

وایزري  ثبت گزارش نتایج نظارت بر روند مراقبت و درمان در فرم گزارش بیست و چهار ساعته نوبت کاري سوپر�•

نهاد اقدام  بررسی گزارشهاي بیست و چهار ساعته سوپروایزرها توسط مدیر پرستاري و در صورت لزوم اقدام یا پیش�•
اصالحی

پیشنهاد اقدام اصالحی به مدیران ذیربط و پیگیري رفع آن  / ارائه گزارش مشکالت�•

يبرنامه ریزي اصالحی جهت مشکالت و رخدادهاي گزارش شده توسط مدیران مربوطه در تیم مدیریت و رهبر�•
•
تفاده از مدیرعامل بیمارستان از گزارشهاي بیست و چهار ساعته سوپروایزرها و اس/آگاهی روزانه ي شخص رئیس�•

این اطالعات در تصمیم گیریهاي تیم رهبري و مدیریت  

.مدیریت پرستاري بر روند مراقبت و درمان، نظارت مؤثر می نماید3-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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الحی  نظارت مستمر بر نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري انجام شده و در صورت نیاز اقدامات اص2-3-4-الف•
سطح یک.                                                                       مؤثر به عمل می آید

نظارت مدون و مستمر بر نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري توسط مدیریت پرستاري�•

برنامه بهبود بر اساس نتایج نظارتها  / طراحی و اجراي اقدامات اصالحی�•

را شده  برنامه هاي بهبود اج/ پایش روند مراقبتهاي پرستاري و ایمنی بیماران بر اساس اقدامات اصالحی�•

.مدیریت پرستاري بر روند مراقبت و درمان، نظارت مؤثر می نماید3-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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صورت مدیریت پرستاري بر نحوه تکمیل پرونده هاي پزشکی در حین بستري نظارت می نماید و در3-3-4-الف•
سطح دو. لزوم اقدامات اصالحی مؤثر به عمل میآورد

و بازنگري مستمر راهنماي ثبت صحیح اقدامات و مراقبتهاي پرستاري در پرونده پزشکی بیمارتدوین •
ت بهداشت  ابالغ راهنماي ثبت صحیح اقدامات پرستاري تدوین شده و توزیع راهنماها و دستورالعملهاي ابالغی وزار�•

به کارکنان و بخشهاي مربوطه

لهاي ابالغی آگاهی کارکنان پرستاري مرتبط از نحوه ثبت صحیح اقدامات پرستاري بر اساس راهنماها و دستورالعم�•

ثبت اقدامات پرستاري در پرونده پزشکی مطابق راهنماها و دستورالعملهاي ابالغی�•

الینی با نظارت و گزارش موارد عدم انطباق در نحوه تکمیل پرونده هاي پزشکی توسط پزشکان و سایر گروههاي ب�•
هماهنگی مدیر پرستاري و رئیس بخش

زوم  برنامه بهبود در کمیته فن آوري و مدیریت اطالعات بر اساس در صورت ل/طراحی و انجام اقدامات اصالحی�•

.مدیریت پرستاري بر روند مراقبت و درمان، نظارت مؤثر می نماید3-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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منی  مدیریت پرستاري بر روند اعزام و ارجاع بیماران برابر ضوابط مربوط و رعایت اصول ای4-3-4-الف•
سطح دو.                                                                                   بیمار نظارت مینماید

اهانه  ارجاع بیماران بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت و اخذ رضایت آگ/مدیریت و انجام اعزام�•
خانواده/ از بیمار

ی بیمار ارجاع در زمینه رعایت اصول ایمن/خدمات سالمت مرتبط با فرایند اعزام/ آموزش کارکنان مراقبت�•
حارجاع توسط افراد ذیصال/به اشتراك گذاري اطالعات کامل بالینی بیمار بین مبدا  و مقصد اعزام�•
تقالوجود آمبوالنس، تجهیزات، داروها و ملزومات مناسب و متناسب با وضعیت بیماران در تمام مراحل ان�•
تطبیق آمادگیهاي و تثبیت وضعیت بیمار قبل از انتقال�•
یاز به خدمات سالمت واجد صالحیت متناسب با میزان وخامت حال بیمار و ن/ استفاده از کارکنان مراقبت�•

مراقبت ویژه بر اساس راهنماهاي بالینی مبتنی بر شواهد
ط کارکنان  ارجاع توس/پایش و مراقبت ایمن بیمار حین انتقال و تحویل کامل و صحیح بیمار به مقصد اعزام�•

خدمات سالمت همراه بیمار / کارکنان مراقبت
شگیري از بروز  ارجاع شده با لحاظ جوانب ایمنی و تحلیل نتایج به منظور پی/ پیگیري سرانجام بیماران اعزام�•

ارجاع  / موارد مشابه عدم انطباق احتمالی در اعزام

.مدیریت پرستاري بر روند مراقبت و درمان، نظارت مؤثر می نماید3-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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دها، برنامه پرستاري براي بهبود روند تعامل بین بخشهاي بالینی و تعامل با سایر واحمدیریت 5-3-4-الف•
سطح دو.                                                                                            ریزي نموده و بر اساس آن اقدام مینماید

نظارت بر روند تعامل بخشهاي بالینی با سایر بخشها  "تدوین روش اجرایی�•

اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط�•

با سایر  آگاهی کارکنان دفتر مدیریت پرستاري از روش اجرایی نظارت بر روند تعامل بخشهاي بالینی�•
بخشها

انطباق عملکرد مدیریت پرستاري با روش اجرایی تدوین شده  �•

.مدیریت پرستاري بر روند مراقبت و درمان، نظارت مؤثر می نماید3-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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تر عملکرد مدیریت پرستاري نشان دهنده استفاده از خرد جمعی و ترویج کارگروهی در دف6-3-4-الف•
سطح سه                                                                                                                             .                         مدیریت پرستاري است

تنظیم جلسات منظم با تیم مدیریت پرستاري به منظور استفاده از خرد جمعی�•

تشکیل گروههاي کاري متناسب با ماموریت بیمارستان و فعالیتهاي پرستاري�•

در تایید کارکنان پرستاري در زمینه استفاده مدیریت پرستاري از خرد جمعی و ترویج کارگروهی�•
بیمارستان

.  مدیریت پرستاري بر روند مراقبت و درمان، نظارت مؤثر می نماید3-4-الف

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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