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 1394رد سال   دااگشنه اموررپستاری دفتر   اهم عملکرد  

 ، سوپروایزر های آموزشی و پرستاران کنترل عفونتپرستاری خدمات مدیران اندیشی هم اتجلستشکیل  -1

با حضور معاونت و مدیریت محترم امور  10/8/94و  94 /28/10 در تاریخ های دانشگاه تابعه های بیمارستان

پیرامون مسائل و مشکالت موجود در حوزه پرستاری و ارائه راهکار حث و بررسی جامع بو    درمان دانشگاه

 های موثر در جهت حل مشکالت.

تهیه و تدوین چک لیست ارزیابی نحوه ارائه مراقبت های پرستاری توسط دفتر پرستاری دانشگاه و اجرای   -2

 و ارزیابی عملکرد ی تابعهیکپارچه آن در سطح استان بعد از جمع آوری نظرات مدیران پرستاری مراکز درمان

 بر اساس چک لیست ها.   خدمات پرستاری
توسط دفتر پرستاری دانشگاه و و ارسال راهنما و آیتم های آن تهیه و تدوین فرم ارزیابی اولیه پرستاری  -3

 در واحدهای تابعه دانشگاه. عملیاتی نمودن آن پس از اخذ نظرات مدیران پرستاری

وعه در خصوص بازنگری و ترمیم میزان صعوبت کاری دفاتر پرستاری مراکز درمانی با مکاتبه با وزارت متب -4

 توجه به وسعت وگستردگی وظایف اختصاصی آنان.

 -دهی ردیف های سازمانی پست های مدیریتی حوزه پرستاری از قبیل مترونبازنگری و سامان اقدام به -5

بیست و چهار مورد مکاتبه با معاونت محترم  و انجام ارومیهان در مراکز آموزشی درمانی سوپروایزر و سرپرستار

 توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص ردیف های سازمانی پیشنهادی واحد های مختلف درمان.

انجام مکاتبات الزم با حوزه ریاست محترم دانشگاه در خصوص برخورداری مسئولین واحدهای بیمارستانی  -6

کارگروه مبتنی بر عملکرد و هیات رئیسه انی ازمزایای حق مسئولیت و طرح موضوع در اعم از درمانی و پشتیب

  دانشگاه.

مکاتبه با وزارت متبوعه در خصوص تبدیل ردیف سازمانی پرستار کنترل عفونت به سوپروایزر کنترل عفونت  -7

 .توسط دفتر پرستاری دانشگاه



ی به بخش رضایت مسئول از کارکنان در پرداخت طرح های مربوط به نحوه نمره دهتعیین ضوابط وآیتم -8

و ارسال به واحد ها جهت  نظرات مدیران پرستاری اخذنوین امور بیمارستانها توسط دفتر پرستاری دانشگاه و 

 واحدهای تابعه دانشگاه.   سطحاجرای یکنواخت در

نیروی انسانی پرستاری به صورت استانی و به تفکیک بخشهای مختلف بیمارستانی توسط استاندارد ارائه نرم  -9

 اجرایی کردن آن توسط مدیران خدمات پرستاری. جهتدفتر پرستاری دانشگاه و  برنامه ریزی اصولی در 

 .1395در سال  تدوین برنامه عملیاتی برای دفتر امور پرستاری دانشگاه -10

 گروه پرستاری در سطح استان به تفکیک مراکز. هایاتی نیروتدوین بانک اطالع -11

مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های  از بخش های مختلف نظارتی و مستمر های جامع بازدید انجام  -12

و ارائه پس خوراند کتبی جهت اصالح استان  شهرستان های تابعه مراکز درمانیو  دولتی و خصوصی ارومیه

و ارزشیابی مجدد از بخش های ویژه بیمارستان های امام خمینی پیرانشهر، امام خمینی  بازدید و موارد مربوطه

 امام خمینی  مهاباد و شهید قلی پور بوکان، شهدا تکاب، عباسی میاندوآب و شهید راثی شاهین دژ.    ،سردشت

و تالش در جهت  نفر از نیرو های مشمول الیحه پرسنل پرستاری  503  تعداد اصولی قسیم و توزیعت -13

 . العمل ها و استاندارد های ابالغی از وزارت متبوعهبر اساس دستور نیروی انسانی  نرم یکسان سازی

بر اساس  انتقاالت دانشگاه نقل و ، در کمیتهانتقال نفر از متقاضیان 405جمع بندی و بررسی درخواست  -14

 اولویت بندی ها.

 .نفر از پرسنل پرستاری مشمولین الیحه در بیمارستان های تابعه دانشگاه199 دوره طرح تعداد   تمدید -15

سال استخراج آمار ماهیانه پرسنل پرستاری و تعیین شاخص نسبت پرسنل پرستاری به تخت فعال که در  -16

 باشد.می 26/1میزان آن   1394

 مورد مرخصی بدون حقوق و نیمه وقت برای کارکنان متقاضی از حوزه درمان. 10با صدور موافقت  -17

و انعکاس آن به  ، شرکتیمکاتبه با واحد ها و جمع بندی نیاز های واحدها جهت جذب نیروهای قراردادی -18

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه.



ارائه آمار و اطالعات درخواستی در خصوص ورت ماهانه و استخراج و بروز کردن آمار پرسنل پرستاری بص -19

 وضعیت موجود نیروهای پرستاری و تعداد نیروهای مورد نیاز به تفکیک مراکز به وزارت متبوعه.

کارگروه مبتنی بر  معاونت امور پرستاری وزارت متبوعه،  اتشرکت مدیر خدمات پرستاری دانشگاه در جلس -20

ستاد واحد خطاهای پزشکی و جلسات کمیته کمیته عفاف و حجاب،  ، نقل و انتقاالت، کمیته عملکرد دانشگاه

 .دانشگاه هدایت

 .گزارش عملکرد عفاف و حجاب حوزه درمان به دبیر محترم عفاف و حجاب ستاد صیانت دانشگاه -21

ارائه  قانون بهره وری واعمال کنترل برنامه های پرسنلی مراکز تابعه دانشگاه از نظر اصول برنامه نویسی و -22

 .راهنمایی های الزم

تشکیل جلسه با مدیر توسعه سرمایه نیروی انسانی دانشگاه در خصوص حل مشکالت نیروهای پرستاری  -23

  .شرکتی

 اجرای کارگاه فرایند پرستاری درمراکز آموزشی درمانی و تعدادی از شبکه های تابعه دانشگاه. -24

 کارشناسان دفتر امور پرستاری دانشگاه در ارزشیابی بیمارستان های تابعه استان.شرکت فعال سرپرست و  -25

های تابعه استان از قبیل بررسی موردی مسائل و مشکالت مربوط به پرسنل پرستاری در بیمارستان -26

و  اعالم پاسخ به سواالت پرداخت های پرسنلی و غیره و همچنینمشکالت مربوط به نحوه برنامه نویسی و 

 .فرایند های کاری مرتبط با حوزه پرستاریاستعالم های مراکز بیمارستانی در خصوص 

 نفر از کارکنان بخش درمان دانشگاه. 36 موافقت با احتساب مدرک تحصیلی  و تغییر عنوان - 27

، تائید بررسیکارکنان حوزه درمان و   94نوان از دوره های مورد نیاز سال ع 36نیاز سنجی و مصوب کردن  -28

 و نظارت بر ورود نتایج و ثبت آموزش ها در سامانه آموزش دانشگاه برای کلیه شرکت کنندگان در واحد ها.

ساعت  60نظارت بر اجرای آموزش های مصوب و غیر مصوب در بیمارستان های تابعه دانشگاه با میانگین  -29

 رسنل پرستاری.ساعت آموزش های عمومی برای هر نفر از پ 20آموزش های شغلی و 

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری جهت راه اندازی و  NICUهماهنگی، مکاتبه و اعزام سرپرستار بخش  -30

 بیمارستان حضرت فاطمه)س( شهرستان نقده.  NICUآموزش عملی به پرستاران تازه تاسیس بخش 



ه معاونت محترم توسعه مدیریت و اعالم نیازهای آموزشی دوره های بهبود مدیریت، مدیران حوزه درمان ب -31

 منابع دانشگاه 

نفر از کارکنان حوزه درمان جهت ادامه تحصیل در رشته های  5موافقت با صدور ماموریت آموزشی برای  -32

 مورد نیاز درمان.

خوی و مرکز آموزشی  –نقده  –میاندوآب  –ماکو  –بازدید از بیمارستان های شهرستان های سلماس  -33

  .ماهه 1-59 کودکان درمانی شهید مطهری و بیمارستان امام رضا)ع( در جهت کنترل اطالعات وارده به نرم افزار

بندی مداخالت پیشنهادی و جمع ماهه 1-59بررسی عملکرد مراکز در خصوص نظام مراقبت مرگ کودکان -34

 از کلیه مراکز درمانی استان.

ماهه به سایت وزارت متبوعه  1-59صورتجلسات کمیته های نظام مراقبت از مرگ کودکان  ارسالو کنترل  -35

 و ارسال آمار ناهنجاری های مادرزادی  به صورت سه ماهه.

ارگاه نرم افزار نظام مرگ کودکان و نوجوانان با حضور کارشناسان بیمارستانی مسئول نظام کتشکیل  -36

 .مراقبت از مرگ کودکان

 .گیردصورت می مرکز درمانیماهه که توسط  1-59اطالعات وارده به نرم افزار کودکان  بر نظارت -37

توسط دفتر پرستاری دانشگاه و  کنترل عفونت های بیمارستانیتهیه و تدوین چک لیست ارزیابی نحوه  -39

ارستانی و استفاده با بهره گیری از راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت بیماجرای یکپارچه آن در سطح استان 

از راهنمای ارزیابی استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان و اخذ نظرات تکمیلی از کارشناسان کنترل عفونت 

 .  مراکز درمانی

پایش عفونت های بیمارستانی بر اساس بیماریابی و میزان مرگ ناشی از عفونت های بیمارستانی و بررسی  -40

 بیماران ناشی از ابتال به عفونت های بیمارستانی.متوسط طول مدت بستری 

 

 منیجه اکبری                                                                                                
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