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 های تشخیصی و درمانی و واحدهای پشتیبانفرد در بخش نکات مهم در سنجش کیفیت عملکرد

 است. 110تا  0، امتیازی بین برای کلیه کارکنان غیرپزشک عملکرد کیفی امتیاز -1

 گردد.تعیین می هر سه ماه یک بار، فرد عملکرد کیفی ضریب ارزشیابی -2

 شود.داده میغیرپزشک، توسط مسئول بالفصل برای کلیه کارکنان  عملکرد کیفی امتیاز -3

 از منظور ،این ابزار درد. کنفرد را تعیین می، امتیاز هر فردکننده، براساس عملکرد هر ارزیابی -4

 و دارا بوده کیفیت بهترین به را شده تعیین معیارهای تمام مذکور فرد یعنیامتیاز حداکثر 

 یعنیدرصد از مجموع امتیاز(  00-00از خوب )کسب کسب امتی .دباش  الگویک  عنوان تواند بهمی

 فرد یعنی متوسطو امتیاز  باشددارا می را عالی عملکرد معیارهای درصد 00-00 ،فرد آنکه

و در نهایت کسب حداقل امتیاز به  باشدمی دارا را عالی عملکرد معیارهای درصد 00 مربوطه

از این منظر،  ویباشد و یا عملکرد میفاقد معیارهای عملکرد عالی  فردمعنی این است که 

 باشد.مین مناسب

ارزشیابی ای و رادیوتراپی فرم در واحدهایی همچون آزمایشگاه، رادیولوژی، پزشکی هسته -0

توسط رئیس فرم عیناً همین گردد و مسئول بخش تکمیل میتوسط بخش کارکنان غیرپزشک 

 گردد.بخش برای مسئول بخش تکمیل می

شخیصی و درمانی و واحدهای پشتیبان، های تفرد در بخش یفیت عملکردهای سنجش کفرم -6

 برای کارکنان  مربوطه در ادامه آمده است. 
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 هاي ارزشیابی عملکرد سرپرستارمالك .1جدول 

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
ینی بیمار، تجهیزات بخش، ریزی دقیق جهت تحویل بالبرنامه

 کارینوبتو ... در هر  وهادار
 0-0 مدیر پرستاری

2 
بین کادر پرستاری  Case Methodتقسیم بیماران براساس 

 بخش
 0-6 مدیر پرستاری

3 
 مراقبتی استانداردهای ریزی و نظارت بر اجرایبرنامه

 ریزی جهت ارتقاء مستمر آنبخش و برنامه
 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری استاندارد کنترل عفونت رعایت اصول احتیاطات نظارت بر 4

0 

اری بخش و رعایت تهیه و تنظیم برنامه ماهیانه کادر پرست

صورت چیدمان مناسب براساس توانمندی کارکنان به

 منطقی و عادالنه

 0-0 مدیر پرستاری

6 

ین و سازی افراد جدیدالورود با قوانآموزش القایی و آشنا

ای بخش با همکاری مقررات و استانداردهای حرفه

 آموزشی و کنترل عفونت سوپروایزرهای

 0-4 مدیر پرستاری

0 
سنجی آموزشی کارکنان بخش و ارائه گزارش به نیاز

 سوپروایزر آموزشی
 0-4 مدیر پرستاری

0 

ساعته پرونده بیمار )چارت راند( و  24بررسی گزارشات 

و  کارینوبتاستخراج نقاط قوت و ضعف مسئول 

 اصالحی جهت ارتقاء مستمر ریزیبرنامه

 0-6 مدیر پرستاری

 0-6 مدیر پرستاری همراهان بر اساس نیازارت بر آموزش به بیمار/مددجو/نظ 0

10 

کنترل و نظارت بر سالم و آماده به کار بودن وسایل و 

گزارش  تجهیزات بخش و در صورت هر گونه اختالل ارائه

آن و بررسی گیری جهت اصالح کتبی به مسئول مربوطه و پی

 کمبودهای تجهیزاتی و دارویی بخش

 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری ارزشیابی کارکنان پرستاری بخش 11

12 
های هفتگی مورد نیاز کارکنان پرستاری برگزاری کنفرانس

 در هر بخش
 0-6 مدیر پرستاری
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13 
 ی آموزشی دانشجویان،هاهمکاری و مشارکت در برنامه

 کادر پرستاری بخشکارآموزان و 
 0-0 مدیر پرستاری

14 
موقع و دقیق به نیروهای ای بهمیزان ارائه بازخورده

 زیرمجموعه و سایر همکاران تیم درمان
 0-0 مدیر پرستاری

 0-4 مدیر پرستاری آمادگی جهت ارائه خدمات مناسب در زمان بحران 10

16 
مستندسازی دقیق از فرایندهای مراقبت و عملکردهای 

 ش مربوطهبخ
 0-0 رئیس بخش

10 
برقراری ارتباط موثر و مداوم با تیم درمان و رعایت اخالق 

 ایحرفه
0-4 مدیر پرستاری  

10 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب 

 و آراسته مطابق با استانداردهای ابالغی
0-4 مدیر پرستاری  

بخش رئیس میزان رضایت از عملکرد کلی سرپرستار 10  10-0  

 1-331 جمع کل
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 هاي ارزشیابی عملکرد پرستار مالك .2جدول

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
 و پاسخگو بودن بیمار و همراهانبرقراری ارتباط موثر و مداوم با 

 و رضایتمندی بیمار از پرستار
 0-10 سر پرستار

 0-4 سر پرستار تکمیل فرم ارزیابی اولیه بیمار  2

3 
ثبت تشخیص پرستاری بر اساس مشکالت و نیازهای بیمار مبتنی 

 بر شواهد علمی
 0-4 سر پرستار

4 
مشارکت و همکاری با پزشک در انجام معاینات و پروسیجرهای 

 درمانی )طبی و جراحی(
 0-4 سر پرستار

 0-0 سر پرستار کنترل و پیشگیری از عفونت در بیمار  0

 0-0 سر پرستار زارش اقدامات انجام شده پرستاری ثبت  و گ 6

0 
 و پیشگیری از حوادث احتمالی نجام اقدامات تامین ایمنی بیمار ا

 0-6 سر پرستار

0 
، اکسیژن هی)بهداشت فردی، تغذ تامین نیازهای عمومی بیمار

 جذب و دفع مایعات و...(  ،تراپی، خواب و استراحت
 0-4 سر پرستار

 0-4 سر پرستار عالئم حیاتی  کنترل و پایش 0

 0-4 سر پرستار برقراری خط وریدی و پایش انفوزیون مایعات وریدی 10

 0-4 سر پرستار انجام دستورات دارویی و توجه به عوارض جانبی و گزارش آن  11

12 

های خاص ) دیالیز، وصل کردن به ونتیالتور، جدا اجرای درمان

های آن، شیمی درمانی، فراورده ونتیالتور، تزریق خون و کردن از

 تغذیه کامل وریدی و ...(

 0-0 سر پرستار

13 
سند فولی،  ،EEG ،ECG)و درمانی انجام پروسیجرهای تشخیصی 

 (... و لوله معده
 0-0 سر پرستار

 0-0 سر پرستار مشارکت مسئوالنه و همکاری در تیم احیا  14

 0-4 سر پرستار قال بیمارانجام فرایند پذیرش، ترخیص، ارجاع  و انت 10

0-4 سر پرستار اقدامات پرستاری جهت کنترل درد 16  

0-4 سر پرستار آموزش بیمار و خانواده )از زمان پذیرش تا بعد از ترخیص( 10  

0-4 سر پرستار ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل  10  
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پرستارسر  بررسی نیازهای توان بخشی و ارجاع به مبادی ذیربط 10  3-0  

0-3 سر پرستار مراقبت از بیمار در مراحل انتهای زندگی و مراقبت از جسد 20  

21 
گزارش دهی در مورد بیمار در زمان تحویل و تحول بر بالین 

 بیمار
0-4 سر پرستار  

0-0 سر پرستار  (و... کمک در انجام فرائض دینیمانند) های معنویانجام مراقبت 22  

23 
با تیم درمان و رعایت اخالق ط موثر و مداوم برقراری ارتبا

 ایحرفه
0-0 سر پرستار  

24 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب و 

 مطابق با استانداردهای ابالغیآراسته 
0-0 سر پرستار  

 1-331 جمع کل
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 بهیار هاي ارزشیابی عملکرد مالك .3جدول

 نمره کنندهرزیابیا های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
و پاسخ به  بیمار و همراهانبرقراری ارتباط موثر و مداوم با 

 هاآن
 0-0 سرپرستار

 0-0 سرپرستار   سرپرستارو گزارش به  اعالم تغییرات حال بیماران 2

 0-3 سرپرستار های الزم به بیمار و همکاران زیر گروه ارائه آموزش 3

 0-3 سرپرستار فع مایعات جذب و د ،کنترل عالیم حیاتی 4

0 
تعویض  لگن، انما، استفاده از لوله،تامین نیازهای دفعی مددجو )

 کیسه کلستومی و ... ( 
 0-0 سرپرستار

6 
استفاده از کیف آب ک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن )کم

 پاشویه و ....(  گرم، یخ،
 0-4 سرپرستار

 0-4 سرپرستار ن ترخیص و انتقال بیمارا کمک در امر پذیرش، 0

0 
توانند به تنهایی غذا کمک در غذا دادن به بیمارانی که نمی

 بخورند و تغذیه به وسیله لوله معده 
 0-4 سرپرستار

0 
، مو و تامین بهداشت دهان و کمک به تامین بهداشت پوست

 دندان 
 0-4 سرپرستار

رپرستارس با بیمار و بدون بیمار( و برانکاردآماده نمودن تخت ها ) 10  4-0 

 0-4 سرپرستار کمک به بیمار برای خروج از تخت و راه رفتن   11

 0-4 سرپرستار های آزمایشگاهی شامل مدفوع، ادرار و خلط گرفتن نمونه 12

13 
با حضور پرسنل و گزارش  کارینوبتحضور در زمان تحویل 

 اقدامات انجام شده 
 0-4 سرپرستار

14 
س از عمل جراحی بر اساس های قبل و پانجام آمادگی

 استانداردها 
 0-4 سرپرستار

10 
آماده کردن بیمار جهت انجام معاینات پزشکی با رعایت منشور 

 حقوق بیمار 
 0-4 سرپرستار

 0-4 سرپرستار آماده کردن وسایل جهت استریلیزاسیون  16

10 
حفظ و استفاده صحیح از تجهیزات و لوازم  ،دقت در نگهداری

 پزشکی 
ستارسرپر  4-0  
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10 

، کشیدن ECG، سمانانجام پروسیجرهایی مانند تعویض پان

داخل پوستی و تزریق  ،ه، تزریقات )عضالنی، زیرپوستیبخی

  سرپرستارواکسن( زیر نظر 

0-0 سرپرستار  

0-4 سرپرستار انجام و مشارکت در امور مراقبت از جسد طبق موازین شرعی  10  

0-0 سرپرستار پیشگیری و بروز حوادث احتمالی حفظ امنیت بیمار در رابطه با  20  

21 
برقراری ارتباط موثر و مداوم با تیم پرستاری و رعایت اخالق 

 حرفه ای 
0-0 سرپرستار  

0-0 سرپرستار کنترل و پیشگیری از عفونت در بیماررعایت استانداردهای  22  

رپرستارس و سرپرستار  سرپرستارای طبق دستور انجام سایر امور حرفه 23  4-0  

24 
و پوشش ظاهری مناسب و  رعایت شئونات و موازین اسالمی

 های ابالغی آراسته براساس دستورالعمل
0-0 سرپرستار  

20 
)مانندکمک در انجام فرائض دینی  های معنویانجام مراقبت

 و...(
0-0 سرپرستار  

 1-331 جمع کل
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 بهیار کمکهاي ارزشیابی عملکرد مالك .4جدول

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک دیفر

 0-0 سرپرستار هابرقراری ارتباط موثر و مداوم با بیمار و همراهان و پاسخ به آن 1

 0-4 سرپرستار آن دقیق و شمارش رختشویخانه از البسه و فهملح تحویل 2

3 

 در کمک یا دادن حمام مانند بیمار اولیه بهداشتی تامین نیازهای

 کردن صورت،کوتاه و دست شویه، شستندادن، دهان حمام

 ...و تخت، ماساژ کردن لباس، لوله و لگن، مرتب ها، تعویضناخن

 شده آموخته و صحیح اصول طبق

 0-0 سرپرستار

 0-6 سرپرستار کمک در غذا دادن به بیماران ناتوان  4

0 
 تخت، به انتقال رفتن، خروج از تخت، راه کمک به بیمار در

 ...و  چرخدار صندلی برانکارد،
 0-6 سرپرستار

6 
 وسایل مثل پرستاری خدمات ارایه جهت الزم آماده نمودن وسایل

  استریلیزاسیون و انتقال به بخش شستشو ،آوریو جمع پانسمان
 0-6 سرپرستار

0 
و شستشو  نشده اشغال یا شده اشغال بیماران تعویض ملحفه تخت

 و ضد عفونی تخت بیمار
رستارسرپ  0-0 

 0-4 سرپرستار رار و خلط، ادهای آزمایشگاهی شامل مدفوعتحویل نمونه 0

 0-6 سرپرستار های قبل و پس از عمل جراحی بر اساس استانداردهاانجام آمادگی 0

10 
حفظ و استفاده صحیح از تجهیزات و لوازم  ،دقت در نگهداری

 پزشکی
 0-0 سرپرستار

11 
و  مراقبت از جسد طبق موازین شرعیانجام و مشارکت در امور 

 انتقال جسد
 0-3 سرپرستار

 0-6 سرپرستار حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری و بروز حوادث احتمالی 12

13 
ل شخصی بیمار بر اساس حفظ و نگهداری وسایل و اموا

 های ابالغی بیمارستان دستورالعمل
 0-6 سرپرستار

14 
هایی که نیاز به تخلیه دارند ا و ظرفهلیه ترشحات تمامی کیسهتخ

 ها و ضد عفونی آن
0-0 سرپرستار  

10 
ی و شستشوی گو پاکیزنظم و نظافت بخش  مراقبت در حفظ،

 لوازم بخش 
0-0 سرپرستار  
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0-0 سرپرستار )مانندکمک در انجام فرائض دینی و...( های معنویانجام مراقبت 16  

10 
تیم پرستاری و رعایت اخالق  برقراری ارتباط موثر و مداوم با

 ای حرفه
0-0 سرپرستار  

0-0 سرپرستار کنترل و پیشگیری از عفونت در بیماررعایت استانداردهای  10  

10 
اسب و رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری من

 های ابالغی آراسته بر اساس دستورالعمل
0-0 سرپرستار  

0-0 سرپرستار و سرپرستار سرپرستارستور ای طبق دانجام سایر امور حرفه 20  

 1-331 جمع کل
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 رستار اتاق عمل کاردان/کارشناس اتاق عمل/پهاي ارزشیابی عملکرد مالك .5جدول

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
های و ارائه آموزش یو بیمار و همراهانبرقراری ارتباط موثر با 

 الزم 
 0-4 سر پرستار

2 
از نظر وسایل و  آماده نمودن اتاق عمل طبق لیست عمل جراحی

 لوازم مورد نیاز 
 0-0 سر پرستار

3 
کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن 

 پرونده بیمار 
 0-6 سر پرستار

 0-6 سر پرستار مشارکت و همکاری با پزشک در انجام پروسیجرهای جراحی 4

 0-6 سر پرستار های اتاق عمل نان از استریل بودن لوازم و بستهاطمیرل و کنت 0

6 
ها و تجهیزات مورد نیاز طمینان از سالمت و کارایی دستگاها

 جهت عمل جراحی قبل از شروع عمل 
 0-6 سر پرستار

 0-0 سر پرستار انجام اقدامات تامین ایمنی بیمار و پیشگیری از حوادث احتمالی  0

0 
در اتاق  احیاانجام عملیات رکت مسئوالنه و همکاری در مشا

 عمل
 0-4 سر پرستار

0 
اساس سیاست بیمارستان جهت آوری نمونه برنگهداری و جمع

 ارسال به آزمایشگاه
 0-4 سر پرستار

10 

آوری تمامی وسایل و لوازم مصرف جمع ، کنترل وثبت ،شمارش

و غیره( در  سوزن ،، پنس، قیچیگاز، درننخ، لن شده )گاز،

و به همراه تیم جراحی  ،عملقبل از اتمام /طول عمل و شروع

 هااز آن پس از استفاده 

 0-10 سر پرستار

11 
اساس برحین و پس از پایان عمل /ایفای نقش سیار قبل

 استانداردهای موجود
 0-10 سر پرستار

12 
اساس بر حین و پس از پایان عمل/ایفای نقش سیرکوالر قبل

 های موجوداستاندارد
 0-10 سر پرستار

13 
قبل/حین و و حریم بیمار، رعایت پوشش بیمار با موازین شرعی 

 هنگام انتقال به ریکاوری  
 0-4 سر پرستار

 0-4 سر پرستارنظارت بر رعایت اصول استریل توسط تیم جراحی قبل/حین و  14
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 بعد از عمل   

ر پرستارس مشارکت در برنامه شستشو و ضدعفونی اتاق عمل 10  4-0  

16 
، تجهیزات و لوازم مصرفی و غیرمصرفی تحویل و تحول وسایل

  کارینوبتدر هنگام تغییر 
0-0 سر پرستار  

0-3 سر پرستار مراقبت از بیمار در مراحل انتهای زندگی و مراقبت از جسد 10  

10 
با تیم درمان و رعایت اخالق برقراری ارتباط موثر و مداوم 

 ایحرفه
ارسر پرست  0-0  

10 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب و 

 آراسته بر اساس دستورالعمل های ابالغی
0-0 سر پرستار  

 1-331 جمع کل
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 /کارشناس بیهوشی/پرستار بیهوشی )ریکاوري( کاردانهاي ارزشیابی عملکرد مالك .6جدول

 نمره هکنندارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
بیمار و همراهی بیمار از ابتدا تا برقراری ارتباط موثر با 

 انتهای عمل
 0-4 سر پرستار اتاق عمل

2 
از نظر  آماده نمودن اتاق عمل طبق لیست عمل جراحی

 وسایل و لوازم مورد نیاز جهت بیهوشی
ملسر پرستار اتاق ع  0-0 

3 
از کامل کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان 

 بودن پرونده بیمار 
ملسر پرستار اتاق ع  0-0 

4 
مشارکت و همکاری با پزشک در انجام پروسیجرهای 

 بیهوشی و با سایر اعضاء تیم جراحی
ملسر پرستار اتاق ع  0-0 

0 
بررسی و پایش عالئم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی به 

 پزشک حین عمل و ریکاوری
ملسر پرستار اتاق ع  0-0 

ملسر پرستار اتاق ع برقراری راه وریدی مطمئن جهت بیمار 6  0-0 

0 
تامین و پیش بینی دارو، خون و ... مورد نیاز و امکانات 

 بیهوشی
ملسر پرستار اتاق ع  0-0 

0 
ها و تجهیزات مورد نیاز طمینان از سالمت و کارایی دستگاها

 بیهوشی قبل از شروع عمل
ملسر پرستار اتاق ع  0-0 

0 
و پیشگیری از حوادث م اقدامات تامین ایمنی بیمار نجاا

 احتمالی
ملسر پرستار اتاق ع  4-0 

10 
در اتاق  احیاانجام عملیات مشارکت مسئوالنه و همکاری در 

ملسر پرستار اتاق ع عمل  4-0 

11 
ثبت دقیق تمام دستورات شفاهی پزشک بیهوشی در فرم 

 مربوطه 
ملسر پرستار اتاق ع  4-0 

12 
ها ازهای بیهوشی جهت جلوگیری از استفاده آنکنترل گ

 جای یکدیگربه
ملسر پرستار اتاق ع  4-0 

13 
حین و بعد سیجرهای استاندارد بیهوشی در قبل/رعایت پرو

 از بیهوشی
ملسر پرستار اتاق ع  0-0 

ملپرستار اتاق عسر رعایت پوشش بیمار با موازین شرعی و حریم بیمار،  14  4-0 
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 قبل/حین و هنگام انتقال به ریکاوری  

10 
عفونی /حین و بعد از عمل، ضدرعایت اصول استریل در قبل

 و آماده نمودن وسایل برای  عمل بعدی
ملسر پرستار اتاق ع  0-0  

16 
ها و ها و رفلکسالعملکنترل بیمار از نظر بازگشت عکس

 ورود به مرحله هوشیاری
ملسر پرستار اتاق ع  4-0  

10 

های مربوط به گزارشات، دارو و موارد تکمیل و تحویل فرم

کتبی الزم در مراحل قبل/حین و بعد از بیهوشی به مسئول 

 ذیربط

ملسر پرستار اتاق ع  4-0  

ملسر پرستار اتاق ع مشارکت در برنامه شستشو و ضدعفونی اتاق عمل 10  4-0  

10 
، تجهیزات و لوازم مصرفی و غیر تحویل و تحول دارو، وسایل

  کارینوبتام تغییر مصرفی در هنگ
ملسر پرستار اتاق ع  4-0  

20 
محافظت از سر و اندام و تنفس فوقانی حین انتقال از تخت 

 عمل به برانکارد و کمک به حفظ پوزیشن در ریکاوری
ملسر پرستار اتاق ع  4-0 

21 
کنترل سطح هوشیاری بیمار، کنترل راه هوایی و جذب و 

 ر پرونده بیمار دفع در ریکاوری و ثبت کلیه موارد د
ملسر پرستار اتاق ع  6-0 

22 
با تیم درمان و رعایت اخالق برقراری ارتباط موثر و مداوم 

 ایحرفه
ملسر پرستار اتاق ع  4-0 

23 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب 

 های ابالغیتورالعملو آراسته بر اساس دس
ملسر پرستار اتاق ع  0-0 

 1-331 جمع کل
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 /گردشیهاي ارزشیابی عملکرد سوپروایزر بالینیمالك .7جدول

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
های بیمارستان در بازدید و بررسی وضعیت بخش

 با اولویت بخش اورژانس کارینوبت
 0-0 مدیر پرستاری

2 
کان بیمارستان، پزش کارکنان غیاب و نظارت دقیق بر حضور

 مقیم و آنکال و ارائه گزارش به مافوق
 0-6 مدیر پرستاری

3 
نظارت و کنترل بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر 

 شواهد 
 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری برقراری ارتباط مناسب با همکاران در حوزه پرستاری 4

0 
م و جهت اعزا مقصد مرکز یا درمانی مراکز هماهنگی با سایر

 ارجاع بیماران
 0-0 مدیر پرستاری

6 
 نیاز و توانایی براساس پرستاری گروه کارکنان توزیع

 بر حسب مورد مختلف هایکارینوبت در هابخش
 0-6 مدیر پرستاری

0 

 ارائه گزارشات مکتوب در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان

ها و بیمارستان به مدیر پرستاری، مسائل و مشکالت بخش

 ریپرستا

 0-6 مدیر پرستاری

0 

 داشتن بودن، سالم نظر از هاکنترل و نظارت آمبوالنس

 در آن داخل امکانات بودن موجود و سالم و اضافی الستیک

 کارینوبت هر

 0-0 مدیر پرستاری

 0-6 مدیر پرستاری  و انتقال بیماران ترخیص نظارت بر فرایند پذیرش، 0

10 
احدهای مختلف بخشی وبخشی و بینهماهنگی درون

 بیمارستان
 0-4 مدیر پرستاری

 0-4 مدیر پرستاری همکاری و مشارکت در ارزشیابی کارکنان پرستاری 11

12 
 بروز زمان در ...و  امکانات و تجهیزات و انسانی تامین نیروی

  ها فوریت و حادثه
 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری بکارگیری تدابیر الزم در مواجهه با بیماران اورژانس  13

14 
ارزیابی کیفیت ارائه خدمات درمانی، تشخیصی و مراقبتی به 

 منظور جلب رضایت بیماران و همراهان
 0-0 مدیر پرستاری
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10 
نویسی صحیح اقدامات پرستاری ارزیابی ثبت و گزارش

 ها به صورت موردیده بیمار در بخشانجام شده در پرون
 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری جهت ارائه خدمات مناسب در زمان بحرانآمادگی  16

10 
مستندسازی دقیق از فرایندهای مراقبت و عملکردهای 

 بخش مربوطه
 0-4 مدیر پرستاری

10 
مشارکت و ارزیابی عملکرد تیم احیاء و ارائه گزارش به 

 مدیر پرستاری 
 0-0 مدیر پرستاری

10 
درمان و رعایت اخالق  با تیمبرقراری ارتباط موثر و مداوم 

 ایحرفه
0-0 مدیر پرستاری  

20 
اسب رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری من

 های ابالغیو آراسته بر اساس دستورالعمل
0-0 مدیر پرستاری  

 1-331 جمع کل
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 هاي ارزشیابی عملکرد سوپروایزرآموزشیمالك .8جدول

 نمره کنندهابیارزی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
اساس ارزیابی سنجی آموزشی کارکنان پرستاری برنیاز

 عملکرد آنان 
 0-0 مدیر پرستاری

 0-6 مدیر پرستاری های پژوهشیهمکاری در انجام طرح 2

3 
یان ارتباط مناسب با کادر آموزشی دانشکده و دانشجو

 منظور حل مشکالت آموزشی دانشجویانبه
 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری راری ارتباط مناسب با همکاران در حوزه پرستاریبرق 4

0 

های آموزشی در خصوص فرایندهای کلیدی برگزاری دوره

)ثبت و گزارش نویسی، آموزش به بیمار، قوانین و مقررات 

...( جهت ارتقاء مستمر عملکرد بالینی و CPRپرستاری، 

 پرستاری

 0-10 مدیر پرستاری

6 
الورود پرستاری با قوانین و مقررات اد جدیدآشناسازی افر

 بیمارستان
 0-10 مدیر پرستاری

0 
 های آموزشی مورد نیاز کمک بهیارانبرگزاری دوره

 0-4 مدیر پرستاری

 0-6 مدیر پرستاری آموزش و پژوهش طبق نیازهای راهبردی تشکیل کمیته 0

0 
های هفتگی مورد نیاز هماهنگی در برگزاری کنفرانس

 نان پرستاری در هر بخشکارک
 0-0 مدیر پرستاری

10 
بخشی و ارزشیابی ارائه گزارشات مکتوب در خصوص اثر

 آموزشی کارکنان پرستاری به مدیر پرستاری
 0-0 مدیر پرستاری

0-0 مدیر پرستاری ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو 11  

12 
آموزشی  کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط

 بیمارستان
0-0 مدیر پرستاری  

13 
ها و زش در تهیه جزوات، پوسترها، فیلمهدایت و آمو

 های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان پمفلت
 0-0 مدیر پرستاری

14 
و درمان و  برقراری ارتباط موثر و مداوم با تیم آموزش

 ایرعایت اخالق حرفه
 0-0 مدیر پرستاری
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10 
موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب رعایت شئونات و 

 اساس استانداردهای ابالغیبر و آراسته
 0-0 مدیر پرستاری

 1-331 جمع کل
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 هاي ارزشیابی عملکرد سوپروایزرکنترل عفونت مالك .9جدول

 نمره *کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

 0-0 مدیر پرستاری بر طبق نیاز عفونت کنترل هایدستورالعمل تدوین 1

 0-6 مدیر پرستاری  بیمارستانی هایعفونت بررسی و تشخیص منابع 2

3 

 هایعفونت با ارتباط در آموزشی هایبرگزاری دوره

با  ،های مرتبطو حمایت در انجام پژوهش بیمارستانی

 همکاری سوپروایزر آموزشی 

 مدیر پرستاری

0-0 

4 
نظارت  و بیمارستان کارکنان رایب بهداشتی تشکیل پرونده

 کارکنان  واکسیناسیون بر

 مدیر پرستاری
0-0 

0 
 بهداشت و ضدعفونی هایروش اجرای نظارت بر نحوه

  موجود استانداردهای طبق بیمارستان هایبخش

 مدیر پرستاری
0-0 

6 

 و نظارت بر عفونت کنترل کمیته جلسات شرکت فعال در

و ارائه گزارش  عفونت کنترل کمیته پیشنهادات دقیق اجرای

 مکتوب نتایج به مدیر پرستاری  

 مدیر پرستاری

0-0 

0 
 موارد در هامکان و افراد از بردارینمونه درخواست انجام

 (Needle Stickهای ناشی از سوزن )و آسیب مشکوک

 مدیر پرستاری
6-0 

0 

ها برای کشف موارد جدید احتمالی و بازدید روزانه از بخش

موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و عالئم  پیگیری

 بالینی و ثبت و ارائه گزارش الزم به کمیته کنترل عفونت 

 مدیر پرستاری

10-0 

0 
 وجود نظر عفونی و مشکوک از بیماران هایبررسی پرونده

  عفونت

 مدیر پرستاری
0-0 

 0-0 مدیر پرستاری  عفونی بیماران سازی نظارت در زمینه جدا 10

11 
های موقع در زمینه نظام مراقبت عفونتارائه گزارش به

 بیمارستانی و ...

 مدیر پرستاری
0-0 

12 
های های مراقبتی بیماریمشارکت در تدوین دستورالعمل

 عفونی نوپدید و بازپدید

 مدیر پرستاری
0-0  

13 
 کنترل عفونت طبق هایروش اجرای نظارت بر نحوه

 ای مختلفهموجود در بخش استانداردهای

 مدیر پرستاری
0-0  
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14 
آموزش و درمان و برقراری ارتباط موثر و مداوم با تیم 

 ایرعایت اخالق حرفه

 مدیر پرستاری
0-0 

10 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب 

 و آراسته بر اساس استانداردهای ابالغی

 مدیر پرستاری
0-0 

 1-331 جمع کل

بیمارستان تکمیل  د کنترل عفونت مستقل باشد، این فرم توسط معاون درمان* در صورتی که واح

  گردد.می
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 هاي ارزشیابی عملکرد مدیر پرستاريمالك .11جدول

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
های بیمارستان و بررسی بازدید روزانه از تعدادی از بخش

 ها وضعیت بخش
 0-6 مارستانرئیس بی

 0-6 رئیس بیمارستان برقراری ارتباط موثر با کارکنان پرستاری بیمارستان 2

3 
ارزیابی کیفیت برقراری ارتباط مناسب پرستاران با بیماران 

 نو همراها
 0-0 رئیس بیمارستان

4 
های پرستاری به منظور جلب ارزیابی کیفیت ارائه مراقبت

 رضایت بیماران و همراهان 
یمارستانرئیس ب  0-0 

0 
صورت های پرستاری بهزشیابی اثربخشی مراقبتار

 موردی
 0-0 رئیس بیمارستان

6 

های پرستاری انجام ظارت بر اطمینان از تطبیق مراقبتن

های پرستاری طراحی شده به های مراقبتشده با برنامه

 صورت موردی

 0-0 رئیس بیمارستان

0 
امات پرستاری نویسی صحیح اقدارزیابی ثبت و گزارش

 0-0 رئیس بیمارستان ها به صورت موردیم شده در پرونده بیمار در بخشانجا

 0-6 رئیس بیمارستان ها د کیفیت و مداخالت اصالحی در بخشپایش برنامه بهبو 0

0 

گیری، های عملکردی اختصاصی قابل اندازهپایش شاخص

منی های ایبندی به ویژه شاخصبینانه و دارای زمانواقع

 بیمار

 0-0 رئیس بیمارستان

 0-4 رئیس بیمارستان و سرپرستاران بیمارستان نظارت بر عملکرد سوپروایزرها 10

11 
های مختلف پرستاری به برگزاری جلسات ماهیانه با رده

  منظور حل مشکالت آنان
 0-4 رئیس بیمارستان

12 
ارتباط مناسب با کادر آموزشی دانشکده و دانشجویان به 

 ور حل مشکالت آموزشی دانشجویانمنظ
 0-4 رئیس بیمارستان

 0-4 رئیس بیمارستان های توانمند سازی کارکنان پرستارینظارت بر برنامه 13

14 
های یدمان مناسب نیروی انسانی در بخشنظارت بر چ

 بیمارستان
 0-4 رئیس بیمارستان
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10 
های مختلف بخشی واحدبخشی و بینهماهنگی درون

  بیمارستان
 0-0 رئیس بیمارستان

16 
اتخاذ تصمیمات مناسب در زمینه تشویق و تنبیه کارکنان با 

 توجه به عملکرد آنان
0-4 رئیس بیمارستان  

10 
ها و رسانی و تاکید بر اجرای بخشنامهاطالع

 های جدید در خصوص حوزه پرستاریدستورالعمل
0-4 رئیس بیمارستان  

0-4 رئیس بیمارستان آموزش به بیمار های نظارت و تاکید بر برنامه 10  

10 
گزارش مکتوب وضعیت نیروی انسانی گروه پرستاری به 

  ریاست بیمارستان
0-4 رئیس بیمارستان  

20 
اتخاذ تصمیمات عادالنه و منطقی در انتخاب، انتصاب، 

 جابجایی و مرخصی کارکنان پرستاری
0-4 رئیس بیمارستان  

21 
و درمان و  م با تیم آموزشبرقراری ارتباط موثر و مداو

 ایرعایت اخالق حرفه
0-0 رئیس بیمارستان  

 1-331 جمع کل
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 ارزشیابی عملکرد ماما مسئول  در بلوك زایمان مالك هاي .11جدول

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 

تهیه و تنظیم برنامه ماهیانه پرسنل مامائی بخش  با رعایت 

اسب کارکنان با سابقه و جدید در هر شیفت و توزیع من

 ها بین کارکنان رعایت عدالت در توزیع شیفت

 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری ها زی و نظارت بر تقسیم کار در شیفتبرنامه ری 2

3 
ها   نظارت بر تحویل بالینی مددجو، تجهیزات بخش، دارو

 ... در هر شیفت و
 0-0 مدیر پرستاری

4 

کنترل و نظارت بر سالم و آماده به کار بودن وسایل و 

رائه گزارش کتبی به مسئول مربوطه در اتجهیزات بخش و 

صورت هر گونه اختالل و یپیگیری جهت اصالح آن و بررسی 

 کمبودهای تجهیزاتی و دارویی بخش

 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 دیر پرستاریم  رعایت اصول احتیاطات استاندارد کنترل عفونت  نظارت بر 0

6 

و حمایت عاطفی او در مراحل  نظارت بر تکریم مادر باردار

مختلف زایمان با استفاده از ابزار بررسی کیفیت ارائه 

دهندگان خدمت در بلوک زایمان و ارائه بازخورد به ارائه

 خدمت 

 0-10 مدیر پرستاری

0 

ا لف لیبر و زایمان بی مراحل مختهاام مراقبتنظارت بر انج

ئه خدمت در بلوک ابزار بررسی کیفیت ارااستفاده از 

 ریزی جهت ارتقاء مستمر آن زایمان و برنامه

 0-20 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری های ساعت اول تولد نظارت بر انجام مراقبت 0

0 

ساعته پرونده بیمار )چارت راند( و  24بررسی گزارشات 

ریزی ت و برنامهط قوت و ضعف مسئول شیفاستخراج نقا

 اصالحی جهت ارتقاء مستمر

 0-0 مدیر پرستاری

10 
نظارت بر ثبت اطالعات زایمان در دفتر زایمان و سامانه 

 مادر و نوزاد ایرانیان
 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری وری آمار سزارین و زایمان طبیعی و مداخالت زایمانی گردآ 11
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12 

بلوک زایمان  و ارائه گزارش نیاز سنجی آموزشی کارکنان 

های به سوپروایزر آموزشی، مشارکت در برگزاری دوره

نظارت بر آموزش  ،آموزشی مورد نیاز برای کارکنان بلوک

 کارآموزاندانشجویان و 

 0-0 مدیر پرستاری

 0-0 مدیر پرستاری نظارت بر آموزش مددجو  13

14 

ا قوانین و آموزش القایی و آشنا سازی افراد جدید الورود ب

ای بخش با همکاری رفهمقررات و استانداردهای ح

 آموزشی و کنترل عفونت  سوپروایزرهای

 0-0 مدیر پرستاری

10 
ارزشیابی کارکنان مامائی بخش و ارائه بازخورد برمبنای 

 نتایج ارزشیابی 
 0-0 مدیر پرستاری

16 
سایر کارکنان و رعایت برقراری ارتباط موثر و مداوم با 

 ایق حرفهاخال
0-0 مدیر پرستاری  

10 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب 

 و آراسته مطابق با استانداردهای ابالغی
0-0 مدیر پرستاری  

 1-331 جمع کل
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 ارزشیابی عملکرد ماما در بلوك زایمان مالك هاي .12جدول

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
و حمایت عاطفی  های معنویمراقبتتکریم مادر باردار، انجام 

 او در مراحل مختلف زایمان
 0-10 ماما مسئول

2 
اساس های مراحل مختلف زایمان برراقبتانجام م

 دستورالعمل کشوری
 0-20 ماما مسئول

 0-2 ماما مسئول رعایت احتیاطات همه جانبه در پیشگیری از عفونت 3

4 
پیشگیری از نوزاد و  و مادرت تامین ایمنی انجام اقداما

 حوادث احتمالی 
 0-4 ماما مسئول

0 
انجام دستورات دارویی و توجه به عوارض جانبی و گزارش 

 آن 
 0-3 ماما مسئول

6 
مانیتورینگ، انجام خاص )وصل کردن به  پروسیجرهایاجرای 

NST، OCT ،های آن و ...(تزریق خون و فراورده 
 0-4 ماما مسئول

0 
و ثبت اطالعات زایمان  و گزارش اقدامات انجام شده ثبت

 در دفتر زایمان و سامانه مادر و نوزاد ایرانیان
 0-0 ماما مسئول

0 
انجام معاینات مهبلی، کنترل عالیم حیاتی، انقباضات رحمی و 

 سمع قلب جنین بر اساس دستورالعمل کشوری 
 0-4 ماما مسئول

0 
دارویی دارویی و غیر هایروش برقراری امکان استفاده از

 زایمان دردکاهش 
0-0 ماما مسئول  

 0-0 ماما مسئول انجام زایمان به روش فیزیولوژیک با حداقل مداخالت 10

 0-2 ماما مسئول های زایماناطمینان از استریل بودن لوازم و بستهکنترل و  11

12 
 زمان ویزیت و موارد زایمانمشارکت و همکاری با پزشک در 

 پرخطر
 0-0 ماما مسئول

 0-3 ماما مسئول ی مادر و نوزادمشارکت مسئوالنه و همکاری در احیا 13

 0-3 ماما مسئول اقدامات مربوط به تعیین هویت نوزاد 14

 0-0 ماما مسئول های ساعت اول تولد نوزادمراقبت 10

 0-0 ماما مسئول مادرو انتقال  انجام فرایند پذیرش، ارجاع 16

0-3 ماما مسئول پس از زایمان به مادروزش آم 10  
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0-2 ماما مسئول های قبل از عملمراقبت انجام 10  

0-0 ماما مسئول مادردهی در زمان تحویل و تحول بر بالین گزارش 10  

20 
با تیم درمان و رعایت اخالق برقراری ارتباط موثر و مداوم 

 ایحرفه
0-10 ماما مسئول  

21 
زین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب و رعایت شئونات و موا

 آراسته مطابق با استانداردهای ابالغی
0-0 ماما مسئول  

 1-331  جمع کل 
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 هاي ازشیابی عملکرد منشی. مالك13جدول 

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکرد مالک ردیف

 0-4 سرپرستار ای بخشمشارکت فعال در جهت کاهش کسورات بیمه 1

 0-0 سرپرستار به موقع در محل کار حضور 2

3 
مدیریت )تکمیل و تنظیم مرتب و منظم( امور اداری و دفتری 

 مربوط به پذیرش، بستری و ترخیص بیماران بخش
 0-0 سرپرستار

 0-3 سرپرستار پذیرش انتقادات و پیشنهادات دیگران 4

 0-3 سرپرستار احترام به حقوق همکاران 0

 0-12 سرپرستار هاآمیز و رعایت حقوق بیماران و همراهان آنبرخورد احترام 6

0 

، یشگاهیآزما هایگزارشات بخشروزانه  الصاقو  یلتکمنحوه 

 ی و خدمات تشخیصی تخصصی بیمارانپاتولوژیولوژی، راد

(EKG)... اکوکاردیوگرافی، اسپیرومتری و ، 

 0-12 سرپرستار

0 
جهت اخذ نوبت برای بیماران مشارکت فعال در هماهنگی 

 تصویری-بستری جهت انجام خدمات پاراکلینیکی تشخیصی
 0-0 سرپرستار

 0-12 سرپرستار مشارکت فعال در پیگیری و تسهیل فرایند ترخیص بیماران بخش 0

 0-4 سرپرستار داشتن روحیه کار تیمی و انجام کار به صورت مشارکتی 10

11 
ی هاییبخش و انجام راهنما یتلفنهای تماسبه  ییپاسخگو

 مرتبط
 0-0 سرپرستار

12 

شامل  یمارانآمار روزانه ب یمو تنظ یهتههمکاری و مشارکت فعال 

 یانتقال یا ی، اعزامی، فوتیص، ترخیرش، پذیبستر یمارانتعداد ب

 ( یگرد یمارستانببه  یا ها )به بخش

 0-0 سرپرستار

رستارسرپ پذیری در انجام وظایفمیزان مسئولیت 13  0-0 

 0-4 سرپرستار میزان دقت در انجام وظایف 14

10 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب و 

 آراسته مطابق با استانداردهای ابالغی
0-0 سرپرستار  

 0-14 سرپرستار میزان رضایت کلی از عملکرد فرد 16

 1-331 جمع کل
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 هاي خدماتینیرو. مالك هاي ازشیابی عملکرد 14جدول 

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
مشارکت فعال و همکاری در برنامه کنترل عفونت )مانند 

 های آموزشی و سایر موارد مشابه(شرکت در کالس
 0-0 سرپرستار

 0-3 سرپرستار حضور به موقع در محل کار و رعایت نظم و انضباط اداری 2

 0-0 سرپرستار کارت بهداشتو داشتن  یضرور ناسیونیمنظم واکس انجام 3

 0-3 سرپرستار پذیرش انتقادات و پیشنهادات دیگران 4

0 
آغشته به  یمارانالبسه ب یبهداشت یآورجمع مشارکت فعال در

 آلودهعفونی و مواد 
 0-6 سرپرستار

 0-3 سرپرستار حسن همکاری، انجام کار گروهی و احترام به حقوق همکاران 6

 0-4 سرپرستار احترام به حقوق بیماران و ارباب رجوع 0

0 
ها، کف و ها و پنجرهدربنمودن منظم  یزتمو شستشو 

 های بیمارانو اتاق بخش یوارهاید
 0-10 سرپرستار

0 
همکاری همه جانبه با بخش در حیطه وظایف شغلی به منظور 

 حل مشکالت
 0-4 سرپرستار

10 
و حمام  یبهداشت یسوسرنمودن منظم  یزتمو شستشو 

 بیماران
 0-10 سرپرستار

 0-4 سرپرستار داشتن روحیه کار تیمی و انجام کار به صورت مشارکتی 11

12 

آشنایی با مخاطرات شغلی و میزان اطالعات فنی در زمینه 

 NEEDLEپیشگیری از آسیب رساندن به خود )مانند

STICK ،SAFTY BOX رعایت بهداشت فردی استفاده از ،

 ه، دستکش و غیره(چکم

 0-4 سرپرستار

13 
ی هازباله یکتفک و یآورجمع میزان دقت و مشارکت در

 یداز محل تول یعفونی و غیرعفون
 0-0 سرپرستار

 0-4 سرپرستار پذیری در انجام وظایفمیزان مسئولیت 14

10 
 میزان دقت در انجام وظایف

 
 0-4 سرپرستار

0-4 سرپرستارپوشش ظاهری مناسب و رعایت شئونات و موازین اسالمی و  16  
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 آراسته مطابق با استانداردهای ابالغی

 0-10 سرپرستار تعطیل روزهای و شب و عصر کاری نوبت در فعال حضور 10

 0-10 سرپرستار میزان رضایت کلی از عملکرد فرد 10

 1-331 جمع کل
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 زمایشگاهآ/ کاردان/ کارشناس . مالك هاي ازشیابی عملکرد تکنسین15جدول 

ف
دی

ر
 

های ارزشیابی عملکردمالک هکنندارزیابی   نمره 

1 

 

آشنایی کامل با اصول تضمین کیفیت در آزمایشگاه، اجرای کامل 

های کنترل کیفیت داخلی و شرکت در برنامه ارزیابی خارجی برنامه

کیفیت و توانایی تفسیر و استفاده از نتایج این برنامه در جهت برطرف 

 کردن مشکالت

سوپروایزر 

 آزمایشگاه
13-0 

2 
آشنایی کامل با اصول مستندسازی و اجرای الزامات مربوط به تهیه و 

 کنترل مدارک و سوابق آزمایشگاه

سوپروایزر 

 آزمایشگاه
13-0 

3 
به اجرا درآوردن الزامات استاندارد تخصصی آزمایشگاهی در کلیه 

 های محولهفرآیندهای آزمایشگاهی مطابق با شرح وظایف و مسئولیت

سوپروایزر 

 آزمایشگاه
13-0 

4 

مشارکت فعال در برنامه مدیریت عدم انطباق شامل شناسایی، 

یابی، ثبت، برطرف نمودن خطاهای آزمایشگاهی و ارائه راهکار ریشه

 مناسب به منظور جلوگیری از تکرار خطاها

سوپروایزر 

 آزمایشگاه
13-0 

0 
م مدیریت کیفیت و افزایش انجام خدمات برجسته در جهت بهبود سیست

 رضایتمندی مراجعین آزمایشگاه

سوپروایزر 

 آزمایشگاه
13-0 

6 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب و آراسته 

 مطابق با استانداردهای ابالغی

سوپروایزر 

 آزمایشگاه
0-0  

0 
ت سازی نتایج با سرعانجام به موقع امور آزمایشگاهی )تخصصی( و آماده

 و دقت باال

سوپروایزر 

 آزمایشگاه
13-0 

0 
سوپروایزر  تعطیل روزهای و شب و عصر کاری نوبت در فعال حضور

 آزمایشگاه
13-0 

0 
سوپروایزر  رضایت کلی از عملکرد فرد

 آزمایشگاه
14-0 
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 يهاسینکنها و تیستتکنولوژاي )هاي ارزشیابی عملکرد کارکنان پزشکی هسته. مالك16جدول 

 (پرتوکار

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 

رفتار مودبانه و پاسخگویی سریع و دقیق به نیازها و 

های مراجعان/بیماران و کوشش و پیگیری در خواسته

 جهت رفع مشکالتشان

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
0-0 

2 

مسائل  قانونی در کاربردی و ارائه راهکارهای مناسب،

 مربوط به محیط کار

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
4-0 

3 

حضور به موقع در محل کار و رعایت نظم و انضباط 

 اداری

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
4-0 

4 
نان سوپروایزر کارک دقت در انجام وظایف )تالش در جهت کاهش خطا(

ایپزشکی هسته  
10-0 

0 

باط مؤثر با همکاران و کمک به ایجاد فضای برقراری ارت

 اعتماد و تفاهم متقابل بین همکاران

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
6-0 

6 
های تحول شغلی یا مشارکت مؤثر در اجرای برنامه

 اداری

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
4-0 

0 

های مدیریتی واحد گیریمشارکت مؤثر در تصمیم

 مربوطه

نان روایزر کارکسوپ

ایپزشکی هسته  
4-0 

0 

پذیری و گوش دادن دقیق به داشتن روحیه انتقاد

 سخنان دیگران

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
3-0 

0 
داشتن تعهد اخالقی و رعایت شئونات اسالمی در محیط 

 کار

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
3-0 

10 

در  و تعهد و احساس مسئولیتپاسخگویی  در سرعت

 محوله انجام امور

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
0-0 



های تشخیصی و درمانی و واحدهای پشتیبانفرد در بخش عملکرد کیفی : نحوه محاسبه و اعمال ضریب4پیوست شماره    

31 

 

11 

جدیت و پیگیری یادگیری مداوم در موارد وجود نقص 

 دانش و مهارت

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
6-0 

12 

نان سوپروایزر کارک ای بخشمشارکت فعال در کاهش کسورات بیمه

ایپزشکی هسته  
4-0 

13 

نان سوپروایزر کارک ای بخشستفاده بهینه از تجهیزات سرمایهمراقبت و ا

ایپزشکی هسته  
4-0 

14 
مشارکت فعال در دستیابی به استانداردهای 

 اعتباربخشی در بخش مربوطه

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  
0-0 

10 
نان سوپروایزر کارک مشارکت فعال در برنامه کنترل عفونت

ایپزشکی هسته  
0-0 

16 
 روزهای و شب و عصر کاری نوبت در فعال حضور

 تعطیل

نان سوپروایزر کارک

ایپزشکی هسته  14-0 

10 
نان سوپروایزر کارک میزان رضایت کلی از عملکرد فرد

ایپزشکی هسته  
14-0 

 331 جمع کل
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 یعزو تو یفیکنترل ک ید،تول يهایشگاهآزماهاي ارزشیابی عملکرد کارکنان شاغل در مالك .17جدول 

 ياهسته ی( در پزشکHot Lab و یوشیمیآزمایشگاه راد یکلوترون،پرتوداروها )س

 نمره کنندهارزیابی های ارزشیابی عملکردمالک ردیف

1 
 سوپروایزر کارکنان ارائه خدمات ایمن و استاندارد در چارچوب شرح وظایف

 ایپزشکی هسته
0-0 

2 
 سوپروایزر کارکنان باط اداریحضور به موقع در محل کار و رعایت نظم و انض

 ایپزشکی هسته
4-0 

3 
استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت اصول ایمنی در برابر 

 اشعه

 سوپروایزر کارکنان

 ایپزشکی هسته
0-0 

4 
مشارکت فعال در روند مدیریت و دفع ایمن پسماندهای 

 رادیواکتیو

 سوپروایزر کارکنان

 ایپزشکی هسته
0-0 

0 
 سوپروایزر کارکنان ی و انجام کار گروهی و احترام به حقوق همکارانحسن همکار

 ایپزشکی هسته
4-0 

6 
 سوپروایزر کارکنان ثبت خطا و گزارش خطاهای آزمایشگاهی

 ایپزشکی هسته
6-0 

0 
 سوپروایزر کارکنان ای بخشمراقبت و استفاده بهینه از تجهیزات سرمایه

 ایپزشکی هسته
3-0 

0 
له و تالش مداوم در جهت نی با وظایف محوتناسب دانش ف

 های الزمروزرسانی دانش و مهارتکسب و به

 سوپروایزر کارکنان

 ایپزشکی هسته
0-0 

0 
 سوپروایزر کارکنان پذیری در امور محولهمیزان مسئولیت

 ایپزشکی هسته
4-0 

10 
 سوپروایزر کارکنان دقت در انجام وظایف محوله )کاهش خطاهای فنی(

 ایی هستهپزشک
0-0 

11 
مشارکت فعال در روند پیشگیری از آسیب به بیماران در 

 های مرتبط آزمایشگاهیحوزه

 سوپروایزر کارکنان

 ایپزشکی هسته
0-0 

12 
گزارش فوری نتایج بحرانی، توجه ویژه به کیفیت ارائه خدمات 

 آزمایشگاهی

 سوپروایزر کارکنان

 ایپزشکی هسته
0-0 
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13 
 سوپروایزر کارکنان عال در مواقع اضطرار و آماده باشهمکاری و حضور ف

 ایپزشکی هسته
4-0 

14 
های رفتار مودبانه و پاسخگویی سریع به نیازها و خواسته

 مراجعان/بیماران 

 سوپروایزر کارکنان

 ایپزشکی هسته
0-0 

10 
مشارکت فعال در دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی در 

 بخش مربوطه

 کارکنانسوپروایزر 

 ایپزشکی هسته
0-0 

16 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب و 

 آراسته مطابق با استانداردهای ابالغی

 سوپروایزر کارکنان

 ایپزشکی هسته
3-0 

10 
 سوپروایزر کارکنان تعطیل روزهای و شب و عصر کاری نوبت در حضور مشارکت و

 ایپزشکی هسته
10-0 

10 
 سوپروایزر کارکنان ایت کلی از عملکرد فردمیزان رض

 ایپزشکی هسته
10-0 

 1-331 جمع کل    
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 هاي رادیولوژيهاي ارزشیابی عملکرد تکنسین. مالك18جدول 

ف
دی

ر
 

 نمره کنندهارزیابی ارزشیابی عملکرد هایمالک

1 
یزر کارکنان سوپروا ارائه راهنمایی الزم، پاسخگویی سریع و رفتار مودبانه با بیماران

 رادیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

6-0 

2 

مسائل مربوط به  قانونی در کاربردی و ارائه راهکارهای مناسب،

 محیط کار

ان سوپروایزر کارکن

 رادیولوژی
4-0 

3 
ان سوپروایزر کارکن حضور به موقع در محل کار و رعایت نظم و انضباط اداری

 رادیولوژی
0-0 

4 
ان سوپروایزر کارکن چارچوب شرح وظایفارائه خدمات ایمن و استاندارد در 

 رادیولوژی
10-0 

0 
ان سوپروایزر کارکن برقراری ارتباط مؤثر با سایر همکاران

 رادیولوژی
0-0 

6 

استفاده بهینه از تجهیزات و مشارکت فعال در روند کنترل و 

 نگهداری پیشگیرانه تجهیزات بخش

ان سوپروایزر کارکن

 رادیولوژی
0-0 

0 
ان سوپروایزر کارکن های مدیریتی واحد مربوطهگیریدر تصمیممشارکت مؤثر 

 رادیولوژی
4-0 

0 
ان سوپروایزر کارکن پذیریداشتن روحیه انتقاد

 رادیولوژی
4-0 

0 

ان سوپروایزر کارکن همکاری و حضور فعال در مواقع اضطرار و آماده باش

 رادیولوژی
4-0 

10 

ان سوپروایزر کارکن کوشش و پیگیری در جهت رفع مشکالت بیماران

 رادیولوژی
0-0 

11 

جدیت و پیگیری یادگیری مداوم در موارد وجود نقص دانش و 

 مهارت

ان سوپروایزر کارکن

 رادیولوژی
0-0 

 0-4ان سوپروایزر کارکن ای بخشمشارکت فعال در کاهش کسورات بیمه 12
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 رادیولوژی

13 
در مشارکت فعال در دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی 

 بخش مربوطه

ان سوپروایزر کارکن

 رادیولوژی
0-0 

14 
سوپروایزر کارکنان  مشارکت فعال در برنامه کنترل عفونت

 رادیولوژی
6-0 

10 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب و 

 آراسته مطابق با استانداردهای ابالغی

 سوپروایزر کارکنان

 ایپزشکی هسته
0-0 

16 
ان سوپروایزر کارکن تعطیل روزهای و شب و عصر کاری نوبت ضور درح مشارکت و

 رادیولوژی
10-0 

10 
سوپروایزر کارکنان  میزان رضایت کلی از عملکرد فر د

 رادیولوژی
10-0 
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 هاي رادیوتراپی و سایر کارکنان فنی غیرفیزیسیستهاي ارزشیابی عملکرد تکنسین. مالك19 جدول

ف
دی

ر
 

 نمره کنندهارزیابی مالک حیطه

1 

ی
ار

فت
ر

 

سوپروایزر کارکنان  پاسخگویی سریع و دقیق به نیازهای بخش و بیماران

 0-3 رادیوتراپی

2 

سوپروایزر کارکنان  حضور به موقع در محیط کار و رعایت نظم و انضباط اداری

 0-3 رادیوتراپی

3 

تر درمان دقت و احساس مسئولیت در اجرای هر چه دقیق
 راحی شده برای بیمارط

سوپروایزر کارکنان 

 0-0 رادیوتراپی

4 

سوپروایزر کارکنان  برقراری ارتباط موثر با سایر همکاران

 0-3 رادیوتراپی

0 

های ارتقای مشارکت فعال و مسئوالنه در اجرای طرح
 کیفیت درمان

سوپروایزر کارکنان 

 0-0 رادیوتراپی

6 

سرپرست و پزشک ها و جلب رضایت توجه به خواسته
 مربوطه در جهت ارتقاء درمان

سوپروایزر کارکنان 

 0-4 رادیوتراپی

0 

سوپروایزر کارکنان  ای در محیط کاررعایت شئونات اسالمی و پوشش حرفه

 0-3 رادیوتراپی

0 

رفتار مودبانه با مراجعان و بیماران و همراهان و ارائه 
 های الزمراهنمایی

سوپروایزر کارکنان 

 0-3 تراپیرادیو

0 

ی
الق

اخ
 

داشتن روحیه انتقادپذیری و توجه به راهنمایی کادر 
 پزشکی و فیزیک پزشکی

سوپروایزر کارکنان 

 0-3 رادیوتراپی

10 

سوپروایزر کارکنان  داشتن تعهد اخالقی و حفظ اسرار بیمار

 0-3 رادیوتراپی

11 

صداقت در گزارش درمان انجام شده و خطاهای احتمالی 
 مسئول درمانبه پزشک 

سوپروایزر کارکنان 

 0-3 رادیوتراپی

ع 12 م ل ک ر د ی
 

 0-6سوپروایزر کارکنان استفاده درست و مستمر از وسایل دوزیمتری شخصی و 
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 رادیوتراپی عمومی بخش

13 

ها و تجهیزات مراقبت پیشگیرانه و استفاده بهینه از دستگاه
 جانبی برای درمان

سوپروایزر کارکنان 

 0-0 رادیوتراپی

14 

آشنایی با مخاطرات شغلی و پیشگیری از آسیب دیدن 
 بیمار

سوپروایزر کارکنان 

 0-6 رادیوتراپی

10 

وجود آمده در  گزارش به موقع عوارض و خطاهای به
 درمان بیماران به پزشک مسئول درمان

سوپروایزر کارکنان 

 0-0 رادیوتراپی

16 

های تالش در جهت افزایش اطالعات مربوط به دستگاه
 های آنانها و تواناییجانبی و محدودیتمختلف و تجهیزات 

سوپروایزر کارکنان 

 0-3 رادیوتراپی

10 

های عملیاتی در جهت ارتقاء ارائه راهکارهای ابتکاری و ایده
 کیفیت اجرای درمان بیمار

سوپروایزر کارکنان 
 0-3 رادیوتراپی

10 
اعتباربخشی مشارکت فعال در دستیابی به استانداردهای 

 در بخش مربوطه
سوپروایزر کارکنان 

 0-0 رادیوتراپی

10 
سوپروایزر کارکنان  ای بخشمشارکت فعال در کاهش کسورات بیمه

 0-3 رادیوتراپی

20 

سوپروایزر کارکنان  های مختلف درمانیتوانایی کار با سیستم

 0-4 رادیوتراپی

21 
 زهایرو و شب و عصر کاری نوبت حضور در مشارکت و 

 تعطیل
سوپروایزر کارکنان 

 0-12 رادیوتراپی

22 
سوپروایزر کارکنان  رضایت کلی از عملکرد فرد 

 0-13 رادیوتراپی

 1-331 جمع کل
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 رادیوتراپی هاي ارزشیابی عملکرد فیزیسیست:  مالك21جدول 

ف
دی

ر
طه 

حی
 

 نمره کنندهارزیابی مالک

1 

ی
الق

اخ
و 

ی 
ار

فت
ر

 

نیازهای فنی بخش و نیازهای  پاسخگویی سریع و دقیق به

 تکنولوژیک پزشکان

سوپروایزر کارکنان 

 رادیوتراپی
3-0 

2 

سوپروایزر کارکنان  حضور به موقع در محیط کار و رعایت نظم و انضباط اداری

 رادیوتراپی
3-0 

3 

دقت و احساس مسئولیت در انجام هر چه دقیق امور 

 مربوط به دوزیمتری و طراحی درمان

کارکنان  سوپروایزر

 رادیوتراپی
4-0 

4 

سوپروایزر کارکنان  برقراری ارتباط موثر با سایر همکاران

 رادیوتراپی
3-0 

0 

سوپروایزر کارکنان  های ارتقای بخشمشارکت فعال و مسئوالنه در اجرای طرح

 رادیوتراپی
3-0 

6 

ها و جلب رضایت سرپرست و پزشکان توجه به خواسته

 مسئول

ان سوپروایزر کارکن

 رادیوتراپی
3-0 

0 

رعایت پوشش مناسب فردی و رعایت شئونات اسالمی در 

 محیط کار

سوپروایزر کارکنان 

 رادیوتراپی
3-0 

0 

سوپروایزر کارکنان  حفظ حریم خصوصی بیماران

 رادیوتراپی
3-0 

0 

داشتن روحیه انتقادپذیری و توجه به راهنمایی کادر پزشکی 

 هاو گزارشات تکنسین

زر کارکنان سوپروای

 رادیوتراپی
2-0 

10 

صداقت در گزارش محاسبات انجام شده و خطاهای 

 احتمالی به پزشک مسئول
سوپروایزر کارکنان 

 رادیوتراپی
3-0 
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11 

ی
رد

لک
عم

 

استفاده درست و مستمر از وسایل دوزیمتری شخصی و 

 هاعمومی بخش و کنترل کیفی آن

سوپروایزر کارکنان 

 رادیوتراپی
2-0 

12 

ها و تجهیزات قبت پیشگیرانه و استفاده بهینه از دستگاهمرا

 جانبی دوزیمتری و طراحی درمان

سوپروایزر کارکنان 

 رادیوتراپی
3-0 

13 

های طراحی درمان و مهارت کافی در استفاده از سیستم

ها در جهت های آنها و تواناییشناخت کافی از محدودیت

 لتامین نیازهای تکنولوژیک پزشکان مسئو

سوپروایزر کارکنان 

 رادیوتراپی
6-0 

14 

وجود آمده درمحاسبات فیزیکی موقع خطاهای بهگزارش به

 و طراحی درمان به پزشک مسئول

سوپروایزر کارکنان 

 رادیوتراپی
0-0 

10 

های روزرسانی اطالعات مربوط به دستگاهتالش در جهت به

ای هر هها و تواناییمختلف و تجهیزات جانبی و محدودیت

 هایک از این دستگاه

ان سوپروایزر کارکن

 رادیوتراپی
3-0 

16 

های عملیاتی در جهت ارتقاء ارائه راهکارهای ابتکاری و ایده

 های طراحی درمان و محاسبات فیزیکیکیفیت دستگاه

ان سوپروایزر کارکن

 رادیوتراپی
3-0 

10 

های توانایی و انجام تست قبولی و کنترل کیفی دستگاه

 ختلف رادیوتراپی و تجهیزات جانبیم

ان سوپروایزر کارکن

 رادیوتراپی
4-0 

10 
توانایی و انجام محاسبات فیزیکی برای طراحی بونکرهای 

 رادیوتراپی

ان سوپروایزر کارکن

 رادیوتراپی
4-0 

10 

المللی دانش و آگاهی در زمینه استانداردهای کشوری و بین

نجام اقدامات حفاظتی حفاظت در برابر اشعه، توانایی و ا

صحیح در مواردی که احتمال نشت اشعه و یا آلودگی 

 محیطی با مواد رادیواکتیو وجود دارد

ان سوپروایزر کارکن

 رادیوتراپی
4-0 

20 
ان سوپروایزر کارکن توانایی و انجام محاسبات فیزیکی پیشرفته کانفرمال

 رادیوتراپی
0-0 

 0-4ان سوپروایزر کارکنهای رادیوتراپی و ستگاهانجام دقیق و به موقع دوزیمتری د 21
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 رادیوتراپی های طراحی درمانانتقال آن به سیستم

22 

مراقبت از میزان تشعشع موجود در بخش و تنظیم 

 گزارشات الزم و ارائه آن به رئیس بخش و مراجع ذیصالح

ان سوپروایزر کارکن

 رادیوتراپی
4-0 

23 
تانداردهای اعتباربخشی مشارکت فعال در دستیابی به اس

 در بخش مربوطه

سوپروایزر کارکنان 

 رادیوتراپی
0-0 

24 
سوپروایزر کارکنان  ای بخشمشارکت فعال در کاهش کسورات بیمه

 رادیوتراپی
2-0 

20 
برای تعیین میزان  in vivoهای توانایی و انجام دوزیمتری

 خطرآفرین بودن بیماران درمان شده با رادیوایزوتوپ

روایزر کارکنان سوپ

 رادیوتراپی
4-0 

26 
 روزهای و شب و عصر کاری نوبت حضور در مشارکت و 

 تعطیل

سوپروایزر کارکنان 

 رادیوتراپی
10-0 

20 
سوپروایزر کارکنان  رضایت کلی از عملکرد فرد 

 رادیوتراپی
12-0 

 1-331 جمع کل
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)کارکنان واحدهاي اداري، مالی و  نکارکنان واحدهاي پشتیباهاي ارزشیابی عملکرد . مالك21جدول 

 پشتیبانی(

ف
دی

ر
 

 نمره کنندهارزیابی ارزشیابی عملکرد هایمالک

1 
های به نیازها و خواسته مناسبرفتار مودبانه و پاسخگویی 

 مراجعان و کوشش و پیگیری در جهت رفع مشکالتشان
0-0 مسئول واحد  

2 

 ط اداریحضور به موقع در محیط کار و رعایت نظم و انضبا
0-0 مسئول واحد  

3 
آشناسازی افراد جدیدالورود با محیط کار )کارکنان و 

 دانشجویان(
0-3 مسئول واحد  

4 
برقراری ارتباط مؤثر با همکاران و احترام به حقوق آنان و کمک 

 به ایجاد فضای اعتماد و تفاهم متقابل بین همکاران
0-0 مسئول واحد  

0 
0-4 مسئول واحد  گوش دادن دقیق به سخنان دیگرانپذیری و داشتن روحیه انتقاد  

6 
0-3 مسئول واحد داشتن روحیه کار تیمی و انجام کار به صورت مشارکتی  

0 
0-0 مسئول واحد و تعهد در انجام امور محولهمیزان مسئولیت پذیری   

0 
های مرتبط و تالش برای عملیاتی نمودن مشارکت فعال در کمیته

 هامصوبات آن
0-6 واحد مسئول  

0 

مشارکت فعال در دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی در 

 بخش مربوطه
 0-0  

10 
جانبه با سازمان در حیطه وظایف شغلی به منظور همکاری همه

 مشکالت حل
0-6 مسئول واحد  

0-3 مسئول واحد مربوطهای واحد استفاده بهینه از تجهیزات سرمایهمراقبت و  11  

0-6 مسئول واحد سازی الکترونیکی فرایندهای کاریثبت و مستند 12  
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13 
 خالقیت و  نوآوری در انجام وظایف محوله

0-0 مسئول واحد  

0-4 مسئول واحد نظم و انضباط در انجام وظایف محوله 14  

10 
تمیزی و آراستگی ظاهر و حفظ شئونات اسالمی و رعایت پوشش 

 اداری

0-4 مسئول واحد  

16 
گیری مداوم در موارد وجود نقص مهارت و جدیت و پیگیری یاد

 دانش
0-4 مسئول واحد  

10 
   تعطیل روزهای و شب و عصر کاری نوبت حضور در مشارکت و

 حسب نیاز واحد
0-14 مسئول واحد  

0-10 مسئول واحد میزان رضایت از عملکرد فرد 10  

 1-331 جمع کل 
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)شامل کلیه مسئولین واحدهاي  پشتیبان واحدهاي مسئولینهاي ارزشیابی عملکرد . مالك22جدول 

 اداري، مالی و پشتیبانی(

ف
دی

ر
 

 نمره کنندهارزیابی ارزشیابی عملکرد هایمالک

1 
ریزی عملیاتی سالیانه و ارزیابی برای رسیدن به اجرای برنامه

 اهداف در بخش مربوطه در راستای تحقق اهداف بیمارستان 

0-13 مدیر بیمارستان  

2 

های ها و رویهبه مقررات، دستورالعملو پایبندی  میزان رعایت

 مربوطه در انجام کلیه فعالیت های واحد
0-0 مدیر بیمارستان  

3 
چیدمان مناسب نیروهای تحت نظارت در راستای استفاده 

 اثربخش و کارآمد از کارکنان متبحر

0-0 مدیر بیمارستان  

4 
رکت میزان همکاری و حمایت از کادر تحت سرپرستی جهت ش

 های آموزشیدر دوره

0-0 مدیر بیمارستان  

0 

های تالش در جهت ارتقا دانش، مهارت، کارآمدی و صالحیت

 عملکردی نیروهای زیرمجموعه
0-12 مدیر بیمارستان  

6 

میزان دقت و نظارت اثربخش بر عملکرد نیروهای زیرمجموعه و 

 ارائه بازخوردهای اثربخش
0-0 مدیر بیمارستان  

0-10 مدیر بیمارستان ش تخصصی از واحد تحت سرپرستیمیزان دان 0  

0-0 مدیر بیمارستان احترام به حقوق همکاران و پذیرش انتقادات و پیشنهادات آنان 0  

0 

های مرکز درمانی و تالش برای عملیاتی مشارکت فعال در کمیته

 هانمودن مصوبات آن
0-10 مدیر بیمارستان  

0-10 مدیر بیمارستان وظایف محولهخالقیت و  نوآوری در انجام  10  

11 
0-10 مدیر بیمارستان میزان رضایت از عملکرد فرد  

 1-331 جمع کل
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 بیمارستان هاي ارزشیابی عملکرد کارکنان داروخانه. مالك23جدول 

ف
دی

ر
 

 نمره کنندهارزیابی ارزشیابی عملکرد هایمالک

1 

نطبق با ان )مبرآورد نیاز دارو و ملزومات مصرفی بیمارست

ها( جهت خرید از های درمانی بخشفارماکوپه و پروتکل

ها و جلوگیری از بروز کمبود داروئی )به شرط آنکه شرکت

 کمبود کشوری نباشد(

 0-0 مدیر بخش داروئی

 0-0 مدیر بخش داروئی ها با فارماکوپه بخشانطباق درخواست داروئی بخش 2

3 
ها و استوک ومات به بخشکنترل  نحوه وشرایط توزیع دارو و ملز

 هاآن

 

 0-0 مدیر بخش داروئی

4 

کنترل شرایط زنجیره سرد )باتکمیل فرم کنترل روزانه و ادواری 

در داروخانه،  (Data Loger)دما و رطوبت یخچال و سردخانه با 

 انبار و محل نگهداری دارو در بخش ها(

 

 0-0 مدیر بخش داروئی

0 
لزومات از طریق مراجع ذیربط پیگیری و اعالم نیاز دارو و م

 منظور رفع کمبودها (ای )بهاستانی،کشوری و منطقه

 

 0-0 مدیر بخش داروئی

6 

اقدامات اجرائی مربوط به تبادل داروهای تاریخ نزدیک و تاریخ 

 (Changing)های بستری و سایر بخش هاکوتاه با بخش

 

 0-0 مدیر بخش داروئی

0 

ری داروهای تاریخ گذشته اقدامات اجرائی درخصوص جمع آو

و مشارکت در کاهش  Recalling)وبرنامه ریزی برای امحاء آنها)

 میزان اقالم دارو و ملزومات تاریخ گذشته

 0-2 مدیر بخش داروئی

0 

ها و عودت به آوری داروهای غیر قابل مصرف از بخشجمع

  (Recall Drug)مراکز مربوطه 

 

 0-3 مدیر بخش داروئی

0 

، یا مشخصات بیمار ثبت مشخصات بخش، تاریخ ،برچسب گذاری

 روش مصرف                    
 0-0 مدیر بخش داروئی

10 
 0-4 مدیر بخش داروئی  ( Packing)انجام بسته بندی دارو به ازاء هر بیمار  
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11 

پذیرش و ثبت الکترونیکی اطالعات داروی نسخه بیمار و اطالعات 

 ت مصرفیای دارو و ملزوماریالی و بیمه
 0-4 مدیر بخش داروئی

12 
ای مشارکت در کاهش کسورات و مستندسازی کسورات پرونده

 دارو و ملزومات مصرفی 
 0-3 مدیر بخش داروئی

13 

ثبت اطالعات نسخ مخدر در دفاتر، کنترل و ممیزی و انطباق 

 0-4 مدیر بخش داروئی صحت تجویز و .... در سیستم

14 
ناد داروهای خریداری شده شامل ثبت اطالعات مربوط به اس

 فاکتورهای ورودی ، حواله های خروجی 
 0-4 مدیر بخش داروئی

10 
انجام انبارداری داروها و ملزومات مصرفی مطابق با مقررات 

 جاری و اصول فنی سازمان غذا و دارو
 0-0 مدیر بخش داروئی

16 
پیچی صحیح با رعایت اصول فنی و مشارکت برای جلوگیری نسخه

 از اشتباهات داروئی
 0-10 مدیر بخش داروئی

10 
برخورد صحیح و پاسخگوئی مناسب و رفتار درست با مراجعین و 

 همکاران
 0-3 مدیر بخش داروئی

 0-2 مدیر بخش داروئی ها با رعایت اصول فنیچیدمان صحیح داروها در قفسه 10

10 
مشارکت فعال در دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی در 

 بخش داروئی
 0-4 مدیر بخش داروئی

20 
   تعطیل روزهای و شب و عصر کاری نوبت حضور در مشارکت و

 حسب نیاز واحد
 0-12 مدیر بخش داروئی

 0-12 مدیر بخش داروئی فردرضایت کلی از عملکرد  21

 1-331 جمع کل
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 هاي ارزشیابی عملکرد کارکنان شاغل در مرکز دندانپزشکی. مالك24جدول 

رد
ف

ی
 

 نمره کنندهارزیابی ارزشیابی عملکرد هایمالک

1 
 ارائه جهت بیمار و یونیت بخش، شرایط مناسب سازی آماده

 دندانپزشکی باکیفیت خدمات

0-0 مسئول واحد  

2 

 مراجعین با مودبانه رفتار و سریع پاسخگویی الزم، راهنمایی ارائه
0-0 مسئول واحد  

3 
 شرح چارچوب در بیمار هب استاندارد و ایمن مراقبت ارائه

 بیمار به وظایف
0-0 مسئول واحد  

4 
0-0 مسئول واحد همکاران سایر و همراهان بیماران، با ای حرفه ارتباط برقراری  

0 

 ایحرفه پوشش و اخالق اسالمی، شئونات رعایت و تعهد
0-0 مسئول واحد  

6 

 اداری انضباط و نظم رعایت و کار محل در موقع به حضور
0-0 احدمسئول و  

0-0 مسئول واحد کار مراحل کلیه در علمی معتبر شواهد و اصول  کاربرد 0  

0 
 ارباب تکریم و بیماران مشکالت رفع جهت در پیگیری و کوشش

 رجوع
0-6 مسئول واحد  

0 

 در مشارکت و دندانپزشکی تجهیزات از بهینه استفاده و مراقبت

 هاآن پیشگیرانه نگهداری
0-0 مسئول واحد  

10 
 نوین هایفناوری مناسب کاربرد و استقرار طراحی، در مشارکت

 مرکز در
0-6 مسئول واحد  

0-0 مسئول واحد مرکز در ممیزی فرایند در مشارکت 11  

12 
 کاهش) مصرفی مواد از بهینه استفاده زمینه در فعال مشارکت

 (شده ریخته دور دندانپزشکی
0-12 مسئول واحد  
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0-6 مسئول واحد مربوطه واحد یفیتک بهبود در مؤثر مشارکت 13  

14 
 در (Patient Safety) بیمار ایمنی مبانی و اصول اجرا در مهارت

 (دندانپزشکی تجهیزات استریلیزاسیون رعایت مانند)مرکز 
0-10 مسئول واحد  

10 
 منظور به شغلی وظایف حیطه در سازمان با جانبه همه همکاری

 مشکالت حل
0-0 مسئول واحد  

0-10 مسئول واحد رضایت کلی از عملکرد فرد میزان 16  

 1-331 جمع کل
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  هاي ارزشیابی عملکرد سوپروایزراورژانس: مالك25جدول

های ارزشیابی عملکردمالک ردیف دهکننارزیابی   نمره 

1 
مدیر  نظارت و کنترل مستمر بخش اورژانس

 پرستاری
10-0  

2 
مدیر  جهت اعزام و ارجاع بیماران مقصد هماهنگی با سایر مراکز درمانی یا مراکز

 پرستاری
10-0  

3 
استخراج  مسائل و مشکالت بخش اورژانس و ارائه گزارشات مکتوب به 

 مسئولین

مدیر 

 پرستاری
6-0  

4 
نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی جهت توانمند سازی کارکنان بخش 

 اورژانس

مدیر 

 پرستاری
6-0  

0 
مدیر  الم و آماده به کار بودن در هر شیفت  بررسی وضعیت آمبوالنسها از نظر س

 پرستاری
10-0  

6 
مدیر  نظارت بر فرایند پذیرش،ترخیص، انتقال  و اعزام بیماران

 پرستاری
0-0  

0 
مدیر  هماهنگی درون بخشی و بین بخشی واحد های مختلف بیمارستان

 پرستاری
0-0  

0 
مدیر  ژانسهمکاری و مشارکت در ارزشیابی کارکنان پرستاری بخش اور

 پرستاری
0-0  

0 
در زمان  ...همکاری در تامین و توزیع نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات و 

 بروز حادثه و فوریت ها
مدیر 

 پرستاری
0-0  

10 
ارزیابی کیفیت ارائه خدمات درمانی، تشخیصی و مراقبتی به منظور جلب 

 رضایت بیماران و همراهان د ر بخش اورژانس
مدیر 

 پرستاری
0-0  

11 
ارزیابی ثبت و گزارش نویسی صحیح اقدامات پرستاری انجام شده در 

 پرونده بیمار در بخش اورژانس به صورت موردی
مدیر 

 پرستاری
0-0  

12 
مدیر  آمادگی جهت ارائه خدمات مناسب در زمان بحران

 پرستاری
0-0  
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13 
مدیر  اریمشارکت و  ارزیابی عملکرد تیم احیاء و ارائه گزارش به مدیر پرست

 پرستاری
0-0  

14 
مدیر  مشارکت فعال در تعیین تکلیف بیماران بخش اورژانس 

 پرستاری
0-0  

10 
مدیر  همکاری و تسهیل پروژه های تحقیقاتی مرتبط با اورژانس

 پرستاری
4-0  

16 
مدیر  برقراری ارتباط موثر و مداوم با تیم درمان و رعایت اخالق حرفه ای

 پرستاری
0-0  

10 
شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب و آراسته بر رعایت 

 اساس دستورالعمل های ابالغی

مدیر 

 پرستاری
0-0  

331 جمع کل

-1  
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 هاي ارزشیابی عملکرد سوپروایزر اتاق عمل. مالك26جدول

های ارزشیابی عملکردمالک ردیف کنندهارزیابی   نمره 

یمدیر پرستار های عملبازدید مستمر اتاق 1  0-0  

یمدیر پرستار های عملنظارت جدی بر رعایت حریم شخصی بیماران در اتاق 2  10-0  

یمدیر پرستار و ... ینی بیمار، تجهیزات بخش، داروها نظارت بر نحوه تحویل بال 3  0-0  

4 
نظارت بر اجرای استانداردهای مراقبتی اتاق عمل و برنامه 

 ریزی جهت ارتقاء مستمر آن
یمدیر پرستار  0-0  

یمدیر پرستار رعایت اصول احتیاطات استاندارد کنترل عفونت  نظارت بر 0  0-0  

6 
نظارت بر توزیع و چیدمان کارکنان اتاق عمل از نظر تناسب 

 توانمندی آنان با نوع اعمال جراحی به صورت منطقی و عادالنه 
یمدیر پرستار  0-0  

0 
ازی نیاز سنجی  و برنامه ریزی آموزشی جهت توانمند س

یمدیر پرستار کارکنان اتاق عمل   0-0  

0 

ساعته پرونده بیمار )چارت راند( و  24بررسی گزارشات 

استخراج نقاط قوت و ضعف مسئول شیفت و برنامه ریزی 

 اصالحی جهت ارتقاء مستمر به صورت موردی

یمدیر پرستار  6-0  

0 

کنترل و نظارت بر سالم و آماده به کار بودن وسایل و 

،  ارائه گزارش نواقص  CSRهای عمل، ریکاوری واتاقتجهیزات 

 و پیگیری رفع آنها نبه مسوولی

یمدیر پرستار  0-0  

یمدیر پرستار همکاری در ارزشیابی کارکنان اتاق عمل  10  6-0  

11 
ها ی آموزشی دانشجویان،کارآموزان و کادر نظارت بر برنامه

 پرستاری اتاق عمل 
یمدیر پرستار  0-0  

12 
بازخوردهای به موقع و دقیق به تیم درمانی و سایر ارائه 

یمدیر پرستار  CSRهای عمل/کارکنان اتاق  0-0  

یمدیر پرستار آمادگی جهت ارائه خدمات مناسب در زمان بحران 13  0-0  

14 
مستندسازی و نظارت بر مستند سازی دقیق از فرایندهای 

 های عمل عملکردی  و مدیریتی اتاق
یمدیر پرستار  0-0  

0-0 سر پرستاربا تیم درمان و رعایت اخالق برقراری ارتباط موثر و مداوم  10  
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 ایحرفه

16 
رعایت شئونات و موازین اسالمی و پوشش ظاهری مناسب و 

 آراسته مطابق با استانداردهای ابالغی
0-0 سر پرستار  

 331-1  

 

 

 

 


