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سنجه های آموزش در اعتبار بخشی :

 -1پرونده پرسنلی
 -2دوره توجیهی بدو ورود
 -3آزمون صالحیت و توانمندی کارکنان
 -4آموزش و توانمند سازی کارکنان

 -1پرونده پرسنلی ( کاغذی  /الکترونیک )
 .1نام و نام خانوادگی  ،جزئیات تماس  ،سمت سازمانی
در برخی مراکز ممکن است این فرم با فرم سوابق کاری ادغام شده باشد که باید به تایید
کارگزینی رسیده باشد  .نمونه فرم :

پرونده پرسنلی ( کاغذی  /الکترونیک )
 .2شرح وظایف شغلی امضا شده توسط فرد
شرح وظایف ابالغ شده از سوی وزارتخانه که از سوی باالترین مقام
اجرایی بیمارستان ابالغ شده باشد  .تهیه کنندده تاییدد کنندده و
ابالغ کننده مسئول مسدتقی فدرد مددیر و ر دیم بیمارسدتان و
مسئول کارگزینی بوده و کلیه صفحات آن به امضاء فرد رسیده باشد
.
شرح وظایف مسئول واحد بهداشت براساس شرح وظدایف مودو
سال  1386وزارت بهداشت نوشته شده باشد .نمونه شرح وظایف :

پرونده پرسنلی ( کاغذی  /الکترونیک )
 .3چک لیست گذراندن دوره توجیهی بدو ورود  ،مباحث
ایمنی سالمت شغلی و بهداشت محیط امضا شده توسط فرد
چک لیست شامل مباحد کتابهده تدوجیهی بددو ورود
ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط می باشد و دربددو
ورود ( بددین  3تددا  5روز بعددد ) پرسددنل جدیدددالورود بدده
مسئولین مربوط به هدر سسدمت معرفدی شدده و پدم از
گذراندن دوره چک لیست توسط مسئول دوره امضا شده
و در نهایت به امضای خود فرد رسانده مدی شدود  .و طدی
آزمونی که به عمل خواهد آمد نقاط ضعف پرسدنل جدیدد
مشخص شده در جددول انتهدای چدک لیسدت اسددامات
اصالحی با تاریخ اجرا و نوع اسدام ثبت می گردد  .مسدتند
کردن انجام اسدامات اصدالحی و اثدر بخشدی آن تدا رفد
اشکاالت موجود حا ز اهمیت می باشد .نمونه چک لیست :

پرونده پرسنلی ( کاغذی  /الکترونیک )

 .4برنامه توسعه فردی
جدولی شامل چهدار سدتون اسدت کده سدتون اول آن نیازهدای
آموزشی ستون دوم روش پاسخ به نیاز آموزشی سدتون سدوم
زمان برگزاری دوره آموزشی و ستون چهدارم نتیجده ارزیدابی را
مشخص می کند  .موضوعات آن شامل نیازهای سازمانی (  5الزام
اعتباربخشی ) نیازهای شغلی ( بسدته آموزشدی اعدالم شدده از
سوی معاونت درمان یا کالسهای دارای امتیاز ) نیازهای هنجاری
( آن دسددته از نیازهددا کدده از کمیتدده هددا جلسددات آزمونهددای
توانمندی و  ...استخراج شده است ) و نیازهای فردی ( آن دسدته
از نیازهای شغلی یا مرتبط با شغل که بر اسداس یدک نیازسدنجی
 360درجه از سوی خود فرد اعالم شده است ولی در اولویت بندی
نیازهای شغلی سرار نگرفته و از برنامه توسعه فردی حدذ شدده
است به عنوان نیاز فردی در  PDPمطرح می گدردد  ) .مسدتند

نمونه برنامه توسعه فردی :

پرونده پرسنلی ( کاغذی  /الکترونیک )

 .5کپی آخرین مدرک تحصیلی :
مدرک تحویلی معتبر دا یا موست شامل گواهی تعهد به طرح
گواهی پایان طرح برای فارغ التحویالن جدید و کپی مدرک
تحویلی برای پرسنل دارای سابقه

 .6کپی مدرک دوره های آموزشی طی شده
پرینت شناسنامه آموزشی الکترونیکی (برای آموزشهای دارای
امتیاز )
حاوی ( عنوان دوره آموزشی ساعت تاریخ شروع و پایان
نوع آموزش ودر صورت لزوم مجوز)
که به تایید سوپروایزر آموزشی و باالترین مقام اجرایی مرکز
رسیده باشد .

پرونده پرسنلی ( کاغذی  /الکترونیک )

 .7مستتتندات مربتتوب بتته آزمتتون اولیتته و دوره ای توانمنتتدی
آزمون توانمندی اولیه :که در بدو ورود پرسنل جدید و سبل از عهده دار
شدن مسئولیت برگزار می گردد شامل سواالت توانمندی عمومی ( مربوط بده
چک لیست تدوجیهی بددو ورود و مباحد کتابهده تدوجیهی ) و توانمنددی
اختواصی ( شدامل مباحد اختواصدی وحرفده ای بدا توجده بده نقشدها و
مسئولیتهای افراد ) می باشد وداری سواالتی با عنداوین مشدخص باشدد تدا
آزمون را سابل تجزیه وتحلیل نماید و بتوان از آن اسدامات اصالحی را استخراج
نمود.
آزمون توانمندی دوره ای  :که در پایان هر سال برای تمامی کارکنان با توجه به برنامه
توسعه فردی آنان و حداسل سالی یک بار اجرا می گردد .بنابراین آزمون دوره ای باید منطبدق
بر برنامه توسعه فردی طراحی شده در ابتدای سال بوده و پم از اجرای کامل این برنامه یعنی
در پایان سال آزمونی شامل سواالتی با سرفولهای مشخص به نحوی که آزمون سابل تجزیه و
تحلیل و استخراج اسدامات اصالحی باشد اجرا شود .
مستندات مربوط به آزمونهای اولیه و دوره ای سالهای  92و  93موجود باشد ( یا زمان آزمون
سال  93مشخص شده باشد )

پرونده پرسنلی ( کاغذی  /الکترونیک )
 .8مستندات مربوب به سنوات خدمت به تفکیک محل خدمت
برای مراکز دولتی فرم  502که دارای مهر و امضاء کارگزینی باشد و برای سایر مراکز فرم
مشابهی طراحی گردد که زمان استخدام سید شده و به تفکیک محل خدمت باشد .

 .9مستندات مربوب به گروههای خاص شامل موارد زیر :
 .Iتصویر کارت معاینه پزشکی معتبر (از نظر زمان و مرجع
صادر کننده)برای کارکنان دخیل در تهیه و توزیع مواد غذایی
 .IIتصویر گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی برای کارکنان بهداشت
محیط  ،استریلیزاسیون مرکزی  ،مدیریت پسماندها و رختشویخانه

.IIIمستندات مربوب به ارزیابی پزشکی هر  6ماه پرتوکاران
مطابق آیین نامه ضوابط کار با اشعه

نکات قابل توجه در پرونده پرسنلی :
موجود بودن لیست کارکنان و برنامه شیفتهای همان ماه
بررسی ده پرونده پرسنلی که حتما سه مورد آن مربوب به
گروههای خاص ( بهداشت  ،تغذیه  ،رادیولوژی ) باشد .
سطح دسترسی صرفا جهت سرپرستاریا جانشین
اصل محرمانه بودن و رعایت امنیت
پرونده پرسنلی حاوی تمام موارد باال باشد به خصوص پرونده
پرسنل جدیدالورود  ،طرحی  ،شبکار فیکس یا پرسنلی که شیفتهای
خاص دارند کامل باشد .
پرونده پرسنلی کارکنان خدمات در واحد بهداشت

 -2دوره توجیهی بدو ورود :
 در بخشها و واحدها کتابچه توجیهی حداقل شامل موارد زیر موجود باشد :
 .Iکتابچه عمومی شامل  :رسالت  ،چشم انداز  ،ارزشها  ،نقشه ساختمان  ،نمودار و سلسله
مراتب سازمانی  ،حقوق گیرندگان خدمت  ،ایمنی بیمار  ،کنترل عفونت  ،آتش نشانی ،
مدیریت بحران  ،مدیریت خطر  ،ویژگیهای فرهنگی و بومی مردم منطقهه  ،قهوانیو و
استانداردهای پوشش  ،امور اداری ومالی ( مرخصی  ،تاخیر و تعجیل  ،حضور و غیاب ،
حقوق و مزایا  ،پاداش و اضافه کار ) روند ارتقاء شغلی و امکانات رفاهی
 .IIکتابچه اختصاصی شامل :
الف ) لیست آخریو دستورالعملها و آییو نامه یا بخشنامه های خاص ایو بخش  /واحد
ب) زیرمجموعه ای حاوی اطالعات مربوط به تجهیزات اختصاصی هر بخش  /واحد
توجه  :در سنجه مدیریت پرستاری کلیه تجهیزات اختصاصی هر بخش

نمونه کتابچه

چه کسانی باید به کتابچه دسترسی داشته باشند:






کارکنان جدیتدالورود ( کلیته کارکنتانی در طتی یکستای اخیتراز ختارر بیمارستتان یتا
سایر بخشها و واحدها وارد این بخش  /واحد شده اند )
آموزش دهندگان
مربی و دانشجو
آموزش گیرندگان
بر اساس مصاحبه با ده نفر از کارکنان جدیدالورود بخشها و واحدهای مختلف
نمونه گیری به نحوی باشد که حتمتا از کارکنتان شتیفت عصتر وشتب هتد باشتند و
در صورت نیاز از طریق مصاحبه تلفنی اطالعات الزم اخذ گردد .

 -3مستندات مربوط به ارزیابی اولیه توانمندی
لیست تهیه شده در راستای توانمندی های مورد نیاز شغل مورد تصدی 
( برای هر بخش و هر شغل جداگانه جهت کارکنان جدید ) 
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نکات مربوب به آزمون صالحیت و توانمندی و اقدامات اصالحی
توانمندی اولیه :
 .1قبل از شروع به کار یا قبل ازعهده دار شدن مسئولیت جدید
 .2براساس لیست توانمندیهای مورد نیاز ( نقشها و مسئولیتهای فرد در رده شغلی خود )
 .3وجود لیست توانمندیها ضروری است
 .4اولویت بندی نارساییهای شناسایی شده بر اساس آزمون
 .5انجام اقدامات اصالحی بر اساس اولویتهای نارساییهای شناسایی شده
.7مستند نمودن اجرای اقدامات اصالحی ( حداقل  5اقدام اصالحی )
 .8مستند نمودن اثر بخشی اقدامات اصالحی ( برگزاری آزمون بعد از انجام اقدام اصالحی )
 .9اقدامات اصالحی حداکثر در فاصله یک ماه بعد از آزمون اولیه انجام گردد .
 .10بررسی مستندات مربوب به ده نفر از کارکنان جدیدالورود در بخشها و واحدهای مختلف و
انجتتام مصتتاحبه بتتا آنهتتا ( در بتتدو ورود بتته چتته واحتتدهایی معرفتتی شتتدید ،در آزمتتون اولیتته چتته
مشکالتی داشتید و چه اقدامات اصالحی انجام شد و ) ...

نکات مربوب به آزمون صالحیت و توانمندی و اقدامات اصالحی
توانمندی دوره ای :
 .1آزمون دوره ای منطبق با برنامه توسعه فردی باشد.
 .2حداقل سالیانه برگزار شده باشد ( سای  92و ) 93
 .3حداقل شامل آزمونهای برگزارشده براساس عناوین مندرر درمحورآموزش وتوانمند سازی کارکنان باشد.
 .4بررسی برنامه توسعه فردی و آزمون توانمندی ده نفر از کارکنان رده هتای مختلتف شتغلی بته نحتوی
که حتما در نمونه از کارکنان شیفت عصر وشب هد باشتد ومصتاحبه بتا آنهتا ( چته آزمونهتای دوره ای و
در چه فاصله زمانی برای شما برگزار شده است )
 .5آزمون دارای سرفصلهای مشخص و قابل تجزیه و تحلیل باشد و نارساییها استخرار گردد .
 .6انجام اقدامات اصالحی بر اساس اولویتهای نارساییهای شناسایی شده در آزمون دوره ای
.7مستند نمودن اجرای اقدامات اصالحی ( حداقل  5اقدام اصالحی )
 .8مستند نمودن اثر بخشی اقدامات اصالحی ( برگزاری آزمون بعد از انجام اقدام اصالحی )
 .9اقدامات اصالحی حداکثر در فاصله یک ماه بعد از آزمون دوره ای انجام گردد .
 .10بررسی مستندات مربتوب بته ده نفتر از کارکنتان در بخشتها و واحتدهای مختلتف و انجتام مصتاحبه بتا
آنها ( چه اقدامات اصالحی بر اساس آزمون دوره ای برای شما انجام شد) به صورت حضوری یا تلفنی

نمونه فرم اقدامات اصالحی :

ادامه :
 انواعی از آگاهیها و مهارتهای کارکنان ( بخشهای ویژه )که باید به طور منظ
آزمون شوند حداسل شامل :

-1پایش همودینامیک
-2محاسبات دارویی
 -3تحلیل نتایج آزمایش گازهای خون و سایر آزمایشات خونی
 -4آگاهی از پوزیشن مناسب برای بیماران بر حسب مورد
 -5یشگیری و درمان زخ فشاری
-6آگاهی از دستگاه ونتیالتور و تنظیمات ابتدایی
 -7آگاهی از نحوه مراسبت از بیماران بی سرار
 -8کنترل درد

ادامه :
 انواع آگاهیها و مهارتهای کارکنان بخش مراسبت ویژه () ICUکه باید به طور
منظ آزمون شوند حداسل شامل :
 -1ارزیابی سطح هوشیاری
 -2آشنایی کامل با تغذیه و دارو درمانی بیماران دارای سطح هوشیاری پایین

 انواع آگاهیها و مهارتهای کارکنان بخش مراسبت ویژه () CCUکه باید به طور
منظ آزمون شوند حداسل شامل :
 -1دفیبریالسیون  /کاردیوورژن
 -2تشخیص و درمان ریت های سلبی غیر طبیعی

ادامه :
 انواع آگاهیها و مهارتهای کارکنان بخش مراسبت ویژه ()NICUکه باید به
طور منظ آزمون شوند حداسل شامل :
 -1پالم اکسیمتری
-2لوله گذاری تنفسی نوزادان
 -3اکسیژن تراپی و حمایتهای تنفسی
 -4مراسبت از مسیر نافی
-5مراسبتهای حرارتی
 انواع آگاهیها و مهارتهای کارکنان بخش اتاق عمل و بیهوشی که باید به طور
منظ آزمون شوند حداسل شامل :
 -1بیهوشی و آماده سازی کودکان
 -2بی حسی های منطقه ای
 -3مدیریت درد

نکات قابل توجه در آزمونهای مهارتی کارکنان بخشهای ویژه
 -1شواهد و مستندات نشان متی دهتد کته آزمتون دوره ای مهتارت کارکنتان بتالینی در
بخشهای مراقبت ویژه و اتاق عمل و بیهوشی در زمینه موارد فوق الذکر حداقل
سالیانه انجام می شود .
 -2در برنامه توسعه فردی کارکنان رده های مختلف این بخش آمده است .
-3موارد مذکور با سرفصلهای مشخص درآزمون توانمندی دوره ای وجود دارد .
 -4حتتداقل  5ستتوای از هتتر آیتتتد عنتتوان شتتده بتته گونتته ای کتته قابتتل تجزیتته و تحلیتتل و
استخرار نارساییها باشد.
 -5بتترای هتتر یتتک از عنتتاوین چکتتر شتتده چتتک لیستتتی بتته منظتتور ستتنجش مهتتارت و
توانمندی تهیه شده و هر یک از پرسنل بر اساس آن ارزیابی می شوند .
 -6مستندات مربوب به پنج پرونده از هر یک از بخشهای ویژه و اتتاق عمتل بررستی
شتده و مصتاحبه حضتوری یتا غیتتر حضتوری بتا پرستنل بتا طتترح ایتن ستوای کته آیتتا در
زمینه  .....آزمون دوره ای برگزار شده است  ،صورت می گیرد .

ادامه :
 آزمون توانمندی دوره ای جهت کسب اطمینان از مهارت کارکندان مدرتبط در واحدد
تغذیه بر اساس کتا فرآیندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانهای کشدور و
فرمهای ارزیابی تغذیه ای صورت می گیرد :
بررسی مستندات برنامه توسعه فردی و آزمونها ی دوره ای انجام شده مربوط به  5نفر از
کارکنان واحد تغذیه و مواحبه با پرسنل این واحد ( آیا در زمینده فرآینددهای مددیریت
خدمات غذایی آزمون دوره ای برگزار شده )
 آزمون توانمندی دوره ای جهت کسب اطمینان از مهارت کارکندان مدرتبط در واحدد
بهداشت محیط صورت می گیرد:
بررسی مستندات برنامه توسعه فدردی و دوره هدای آموزشدی سدالیانه مددون معاوندت
بهداشتی و مواحبه با پرسنل این واحد ( طبق برنامه توسعه فردی چه آزمونهای دوره ای
و در چه فواصل زمانی برای شما برگزار شده )

بررسی اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده :
اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده در جهت ارتقاء توانمندی دوره ای کارکنان مورد
بررسی قرار می گیرد .











مستندات مشخص شدن نارسائی ها و اولویت بندی
اقدامات اصالحی به منظور رفع نارسائی های شناسایی شده در آزمون توانمندی دوره ای
اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده برای هر فرد
در دو سطح :
نتایج پیش آزمون و پس آزمون
شاخص های اصلی در ایو بخش
نتایج اثربخشی دوره آموزشی :
رضایتمندی بیماران  ،رضایتمندی کارکنان  ،حوادث ناخوا سته  CPR ،موفق
مستندات سنجش و تحلیل شاخص ها ی کلیدی عملکرد در ایو بخش

آموزش و توانمند سازی کارکنان :

 .1بخش یک گزارش ارزیابی ساالنه براساس ( شرح وظهایف  ،برنامهه اسهتراتژیک ،
بهبود کیفیت  ،تحلیل شاخص ها  ،خطاها  ،ارزیابی عملکرد) بهه واحهد آمهوزش
تحویل می نماید و بر اساس نیازسنجی انجام شده و سایر مهوارد مهوکور برنامهه
توسعه فردی تدویو می شود .
 .2فرم نیازسنجی  360درجه برای کلیه کارکنان تکمیل گردد و لیستی از اولویتهای
آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام شده در واحد آموزش موجود باشد .

آموزش و توانمند سازی کارکنان :

 .1تمام کارکنان دوره های آموزشی الزم را براساس PDPحداقل سالی یکبار می گورانند
-1احیای سلبی ریوی پایه
-2ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت (منشور حقوق بیمار) و مهارت های رفتاری و ارتباطی
-3مدیریت خطر شامل :
ایمنی بیمارکنترل عفونتایمنی و سالمت شغلیآتش نشانیمدیریت بحران -4مانور آتش نشانی
 -5بهداشت محیط

ادامه :

بخش های ویژه  ،اورژانس و اتاق عمل
پزشکان و پرستاران
آموزش ها
+

آموزش  CPRپیشرفته و  DCشوک
آموزش کار با ونتیالتور
و سایر تجهیزات تخووی

ادامه :
 تیم آتش نشانی :
آموزش ها :
 -1دوره های آموزشی آتش نشانی پیشرفته حداسل شامل موارد زیر می باشد :
 مباح تئوری ایمنی در برابر آتش کار با کپسول آتش نشانی و جعبه های آ آتش نشانی به منظور کسب مهارت عملی نقش کارکنان در برنامه ایمنی آتش ( به ویژه نگهبانان و مسئول ایمنی ) نگهداری ایمن از مواد سابل اشتعال و خطرناک -2آموزش تخلیه اماکن در هنگام آتش سوزی شامل :
 مباح تئوری -آموزش عملی ( به صورت شبیه سازی شده و بدون ایجاد استرس برای بیماران و همراهان )

 مستندات محتوای دوره برگزارشده+مستندات نحوه برگزاری دوره
بررسی ده پرونده از تی آتش نشانی به همراه مواحبه

ادامه :
 بخش مدیریت دارویی :
آموزش ها :
دوره آموزشی دارویی و اسالم مورفی(دکتر متخوص داروسازی بدالینی یدا داروسدازعمومی به طور منظ و بر حسب نیازسنجی آموزشی برای پرسنل بالینی دوره های آموزشی
دارویی و لوازم مورفی را برگزار می نماید).

 -آموزش اشتباها ت دارویی (حداسل ساالنه)

برنامه توسعه فردی مستندات نیازسنجی وگذراندن دوره آموزشی
بررسی ده پرونده از کارکنان رده های شغلی پزشک و پرستار به همراه مواحبه

