
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 استان آذربایجان غربی وخدمات بهداشتی درمانی معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی

 1395در سال دانشگاه  پرستاری امور  دفتر برنامه عملیاتی جدول تفصیلی

 

وضعیت  شاخص ارزشیابی زمان اجرا محل اجرا مسؤول اجرا نام فعالیت فیرد

 موجود

میزان هدف در 

 1395پایان سال 

بازنگری و سامان دهی ردیف های سازمانی پست های  1

 مدیریتی پرستاری

مطابقت ردیف سازمانی با  طول سال دفتر پرستاری دفتر پرستاری

 پست ابالغی

50/ 100/ 

چک لیست ارزیابی عملکرد پرسنل پرستاری بر  تدوین 2

اساس شاخص های ابالغی وزارتی و اجرای یک پارچه آن 

 در مراکز تابعه دانشگاه

کنترل و نظارت بر عملکرد  طول سال دفتر پرستاری پرستاری دفتر

پرسنل بر اساس چک 

 لیست مدون

10/ 100/ 

3 

پرستاری دفتر پرستاری دفتر عفونت های بیمارستانی ارزیابی لیست چک تدوین سال طول   

 عملکرد بر نظارت و کنترل

 چک اساس بر پرسنل

 مدون لیست

10/ 100/ 

4 
 طول سال دفتر پرستاری پرستاری دفتر تدوین فرم ارزیابی اولیه پرستاری

آن در  و تکمیل بکارگیری

 پرونده بیماران
- 100/ 



 
 
 
 
 
 

های استاندارد سازی نرم نیروی انسانی پرستاری به تخت  5

 بیمارستانی
 طول سال دفتر پرستاری پرستاری دفتر

 به پرستاری کادر نسبت

 فعال تخت
1/1  5/1  

برنامه ریزی و نظارت بر آموزش های ضمن خدمت  6

 پرستاری تخصصی های نیرو آموزشو  پرسنل پرستاری

 برخوردار مراکز در التاسیس جدید های بخش

مراکز درمانی  دفتر پرستاری

 تابعه استان

ت آموزش اساعاجرای  طول سال

 مصوب طی شده به ساعت

 برای هر نفر

50 60 

 برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران خدمات پرستاری 7

کارگاههای آموزشی کنترل  و برگزاریسطح استان 

 ماهه 1-59عفونت و مرگ و میر کودکان 

مراکز درمانی  پرستاری دفتر

 تابعه استان

 تعداد جلسات طول سال

 سه ماههر  -

 (I shiftراه اندازی سامانه جامع مدیریت پرستاری) 8

و نحوه  جهت ثبت برنامه های کاری پرسنل پرستاری

 محاسبه ساعات کاری و شیفت ها

مراکز درمانی  پرستاری دفتر

 تابعه استان

راه اندازی و بکارگیری در  طول سال

 /100 - مراکز

 درمانی مرکزبازدید های جامع کارشناسی از انجام   9

 خدمات پرستاری تابعه در جهت ارزیابی

 

 طول سال دفتر پرستاری پرستاری دفتر
تعداد بازدید های انجام شده 

 در طول سال
 بازدید 60 بازدید 20

 

 


