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 مقدمه

 
منظور استخدام،  های مدیریتی به ها و تکنیکمدیریت منابع انسانی عبارتست از استفاده جامع از سیستم، سیاست        

این تعریف از مدیریت منابع انستتانی بر  .حمایت و پرورش نیروی کار در راستتتای نیب به اهدام موبوس ستتازما 

یکپارچگی سه عنصر اساسی در سازما  تاکید دارد که هر کدام در جایگاه خود از اهمیت باالیی برخوردار هستند.        

ست            سیا ستم؛  سی صر عبارتند از:  سه عن سانی عمدتاً بر   .های مدیریتی و رهبریکنیکها و تاین  مدیریت منابع ان

های مؤثر بر کارکنا  در همه سووح تمرکز دارد. از جمبه این سیاستها و ها و رویهطراحی، تدوین و اجرای سیاست

ریزی، جذس و استتتخدام، وموزش وتوانمندستتازی ، نگهدااتتت باجبرا  خدمت و مزایاو  توا  به برنامهها میروش

 .و ارتقای اغبی و جانشین پروری اااره کرد بهبودروابط کاری، توسعه با مدیریت عمبکرد

 

 جهت ای برنامه و طرح چنانچه اگر و دهد می تشکیب  را درمانی– بهدااتی  نظام اساس  و پایه انسانی  نیروی    

 انتصاس  و بکارگیری ، طراحی لذا اود  می مواجه اکست   با سازما   بااد  ندااته  وجود انسانی  نیروی مدیریت

 اجزای ترین مهم از پرستاری خدمات .است برخوردار ای ویژه اهمیت از صحیح

هنگامی که  .دهند می تشتتکیب را فنی کارکنا  گروه بزرگترین پرستتتارا  و بیمارستتتا  خدمات دهنده تشتتکیب

اته       سازما  دا سبی در  سانی کارکرد منا ستم با     مدیریت منابع ان سی اد،  اغبی و ایجاد     ها،مهارت بهبود با ضایت  ر

  .انگیزش در کارکنا  منجر به بهبود عمبکرد سازما  خواهد اد
صالحیت با بهره گیری از منابع عبمی و تجربیات ارزنده       بدین منظور  سته و دارای  اای ستای انتخاس افراد  در را

  این مجموعه طراحی اده است.

 

 

 شیوا حسن پور

 مدری خدمات رپستاری 
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 : اهداف

 
 برقراری نظام مطلوب انتخاب و انتصاب کارکنان متعهد و متخصص -1

 ایجاد انگیزه در کارکنان جهت ارتقای شغلی -2

 ارتقای کیفیت خدمات مدیریتی -3

 کسب مهارت در انجام سطح بندی بیماران بر اساس نیاز مراقبتی -4

 کسب مهارت در تعیین حجم کار بر اساس سطوح بیماران -5

 ساعات مفید کارکسب مهارت در تعیین  -6

 کسب مهارت در محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس حجم کار -7

 توزیع نیروهای موجود در شیفتها و بخشهای مختلف متناسب با حجم کار -8

 اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی پرستاری در بخش توسط کارکنان پرستاری ماهر و با صالحیت -9

 بالینی کارکنان جدیدالوروداطمینان از مهارت های عمومی و تخصصی  -10
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 بکارگیری و چیدمان نیروی انسانیو  برآورد نیروی انسانیفصل اول: 

 
 انسانی نیروی برآورد روشهای

  سنتی روش .1

  جهانی بهداات سازما  دستورالعمب .2

  گرا نظام نگرش .3

  کف استاندارد تعیین .4

  کالیفرنیا روش .5

6. FTE  روش 

  درما  و بهداات وزارت ضریب .7

 وری بهره محاسبه .8

 

 : یروش سنت .1
 هر ایفت  یبه ازا 3/1پرسنب + ضریب  1 یتخت عموم 8هر  ازای به •

 هر ایفت  یبه ازا 3/1پرسنب + ضریب  1تخت اورژانس  3هر  ازای به •

 به ازای هر ایفت 3/1پرسنب + ضریب  5/1تخت اتاق عمب  1هر  یبه ازا •

 به ازای هر ایفت 3/1پرسنب + ضریب  1تخت دیالیز  2هر  ازای به •

 هر ایفت ازای 3/1پرسنب + ضریب  1تخت بخش مراقبت ویژه قبب  2هر  یه ازاب •

 به ازای هر ایفت 3/1پرسنب + ضریب  1تخت بخش مراقبت ویژه  3هر  ازای به •
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 : جهانی بهداشت سازمان دستورالعمل .2
 )تخت تعداد  *تخت ااغال ضریب) *بخش هر در مراقبت مفید ساعت    =نیاز مورد پرسنب

 مفید کار ساعت                                            

 ساعت 5 = جراحی و داخبی بخش در ساعت 24 در مراقبت کب

 ساعت 6 = زایما  و زنا  بخش در ساعت 24 در مراقبت کب

 ساعت6 =نوزادا  و کودکا  بخش در ساعت 24 در مراقبت کب

 ساعت 24 = اورژانس بخش در ساعت 24 در مراقبت کب

 ساعت 24 =ریکاوری و عمب اتاق بخش در ساعت 24 در مراقبت کب

 ساعت 24 =ویژه مراقبت بخش در ساعت 24 در مراقبت کب

 ساعت 24 =قبب ویژه مراقبت بخش در ساعت 24 در مراقبت کب

 ساعت 24 =دیالیز بخش در ساعت 24 در مراقبت کب

 ساعت 24 =کبیه پیوند بخش در ساعت 24 در مراقبت کب

 : گرا نظام نگرش .3
 سال روزهای(مستقیم غیر +مستقیم مراقبت ساعت)تعدادتخت  =نیاز مورد پرسنب تعداد

 سال در کاری مفید روزهای * پرسنب کار ساعت                                 

 گیرد می انجام بیمار برای و بیمار بالین در که است مراقبتهائی اامب  :مستقیم مراقبت

 مثب نمایند می ارائه را خدمات بیمارا  به واسوه با رفتاری گونه به که است مراقبتهائی مجموعه اامب :  مستقیم غیر مراقبت

 میزا  به اده انجام موالعات پیرو) نویسی گزارش و ریزی برنامه ، ها مشاوره ، دارو کرد  وماده

 (.ساعت 24 در بیمار برای ساعت 7/0-1

 بیمارا  از گروه هر در مراقبت جهت نیاز مورد زما  تعیین

  ساعت 1 : حداقب مراقبت = 1 سوح

  2.30 : نسبی مراقبت = 2 سوح

  3.30 : کامب مراقبت = 3 سوح

  12 : یافته تعدیب ویژه مراقبت = 4 سوح - ساعت 10

  24 : کامب مراقبت = 5 سوح - ساعت 8
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 ساعت 24 در ساعت 4 تروما با همراه ارتوپدی بخش

 تخته 30 داخبی بخش در مستقیم مراقبت میزا  بروورد نحوه

  روز 225 = سال مفید کار روزهای تعداد

  ساعت 40 = هفته در کار ساعت

 ساعت 8.6 = روز در مفید کار ساعت

 تخت هر ازای به ساعت 1-7/0= مستقیم غیر مراقبت میزا 

 بیمار 30 جهت مستقیم مراقبت مراقبت ساعت بیماران گسترش درجه مراقبت نوع

Self care 23%=6.9 1 6.9 

Partial care 55%=16.5 2.5 41.25 

Total Care 32%=9.6 3.5 33.6 

 81.75 - - تخت 30 مراقبت مجموع

 2.72 - - تخت یک جهت مراقبت

 3.72 - - مستقیم غیر و مستقیم مراقبت مراقبت

 ( گرا سیستمی)نظام نگرش پایه بر انسانی نیروی برآورد جدول

 تخت ازای به انتخابی ضریب بخشها اسامی

- اورژانسئ روان-زنا -ارتوپدی-غدد-گوارش( داخبی و جراحی

  کانسر

 ساعت 24 در تخت هر ازای به 0/7

 ساعت 24 در تخت هر ازای به 9/0 کودکا 

ICU–NICU –PICU 4 ساعت 24 در تخت هر ازای به 

-BMT– اعصاس و مغز جراحی سوختگی-اعتیاد ترک-دیالیز-پیوند

CCU 

 ساعت 24 در تخت هر ازای به 5/2

 ساعت 24 در تخت هر ازای به 3 حاد سوختگی – زایما  اورژانس -اورژانس درمانگاه

 ساعت 24 در تخت هر ازای به 3 ریکاوری و عمب اتاق

 ساعت 24 در تخت هر ازای به 77/0 واحد هر ازای به پاراکبینیک

 ساعت 24 در تخت هر ازای به 5/1 فتوتراپی پرخورو نوزادا 

 ساعت 24 در تخت هر ازای به 5/1 نوزاد و مادر طرح با زایما  بخش

 ساعت 24 در تخت هر ازای به 4/1 ...)و درمانی ایمی – کبد و کبیه پیوند (تخصصی بخشهای
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1395سال  برآورد نیروی انسانی مورد نیاز به روش نظام گرا  

 

 
 

 

 

 

 

  پست الکتر وفیزیو لوژی ، ضریب  –در مورد بخش های پست انژیو گرافیCCU  شده  2و بخش های عمومی با هم جمع گردیده و تقسیم بر

 لحاظ گردیده است  6/1و ضریب 

  نفر در نظر گرفته شده است 8در مورد واحد اتاق عمل جراحی قلب برای هر تخت عمل 

 لحاظ گردیده  8/1شده و ضریب  2یب درمانگاه و بخش اورژانس با هم جمع گردیده و تقسیم بر در مورد در مانگاه و بخش اورژانس ، ضر

 .است

تعداد  نیروی  تعداد تخت نام بخش

 موجود

نسبت نیرو 

 به تخت

 تعداد پرسنل در نظر گرفته در هر شیفت کمبود تعداد ضریب روش نظام گرا

در گردش 9 - دفتر پرستاری نفر  2شب  –نفر  2عصر  –نفر  2صبح  3 12 - - 

نفر  1آموزشی –نفر  1سوپروایزربالینی 

نفر 1کنترل عفونت   

5/15 31 2 اتاق عمل به ازای هر عمل  

نفر 8جراحی قلب   

با توجه به تعداد عمل برنامه ریزی      1 32

 می گردد

ICU 11 32 9/2 نفر 7شب  –نفر  7عصر  –نفر   8صبح  12 44 4   

0/ 58 7 12 جراحی مردان  7/0 نفر 2شب  –نفر  1صر ع -نفر3صبح  2 9   

0/ 57 8 14 جراحی زنان  7 /0 نفر 2ب ش -نفر 1عصر  –نفر  3صبح  2 10   

CCU زنان   8 10 25/1  5/2 نفر2ب ش -نفر 2صر ع -نفر 4صبح  10 20   

0/ 48 12 25 قلب مردان  7 /0 نفر 3ب ش -نفر 3صر ع -نفر 5صبح  6 18   

0/ 65 13 20 قلب زنان  7 /0 نفر 2ب ش -نفر 2صر ع -نفر 4صبح  1 14   

0/ 6 4 6 اطفال  9 /0 نفر 2شب  –نفر  1صر ع -نفر 2صبح  2 6   

EPS 1 4 - - 4 -  با توجه به تعداد اعمال برنامه ریزی می

 گردد

P.EPS 
 

7 7 1 6/1 نفر 2شب  –نفر  1صر ع -نفر 3صبح  4 11   

0/ 77 1 2 1 واحد هولتر نفر 2صبح  - 2   

CCU مردان   12 19 58/1  5/2 نفر 2شب  –نفر  4صر ع -نفر 5صبح  11 30   

درمانگاه و بخش 

اورژانس و تریاژ و 

 نوار

12 

6اکسترا :   

2نوار و تریاژ:  

30 5/1  8/1 نفر 7ب ش -نفر 7صرع -نفر 8صبح  3 33   

با توجه به تعداد آنژیو گرافی برنامه  - 15 - - 15 1 آنژیو گرافی

 ریزی می گردد

6/1 1 14 14 پست آنژیو نفر 3ب ش -نفر 3صر ع -نفر 5صبح  8 22   

CPR بیهوشی  ب انفرش -نفر 1عصر  –نفر  1صبح  - 7 - - 7 -   

0/ 8 7 8 کلینیک به ازای هر واحد 77  TEE با توجه به تعداد  - 6   –اکو  –آنالیز – 

 تست ورزش برنامه ریزی می گردد

  65 295 - - 231 162 جمع

 9تعداد تخت اکسترا:         31تخت های ستاره دار :  

 (1( هو لتر ) 1الکتر وفیز یو لوژی  ) -(  3نوار و ویزیت ) –( 8تخصصی ) -CPR  (3  ) -( 1آنژیو گرافی ) -(  2اتاق عمل )

 

180تعداد تخت مصوب :   161تعداد تخت فعال و ستاره دار :     130تعداد تخت فعال :    175+ستاره دار +اکسترا(:  تعداد تخت موجود ) فعال   
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 اساس بر شیفت هر در مختلف بخشهای در بیمار به پرستار تعداد استاندارد .4

 :(کف (پایه استاندارد
 تعداد بیمار تعداد پرستار نام بخش ردیف

 ICU-CCU 1 2 ویژه مراقبت های بخش 1

 2 1 سوختگی 2

 ICU 1 2 نوزادان 3

 3 1 زایمان اورژانس 4

5 Post Partum 1 4 

 8 1 کات( ) نوزادان 6

 3 1 ریکاوری 7

 6 1 اورژانس 8

 1 2 عمل اتاق 9

 6 1 کودکان 10

 5 1 فتوتراپی( – نوزادان)انکوباتور 11

12 POSTICU / CCU 1 6 

13 PostCat 1 10 

 10 1 انکولوژی 14

 10 1 جراحی و داخلی 15

 15 1 سرپائی واحد 16

 12 1 روان بخش 17

 12 1 چشم و پوست 18
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 : کالیفرنیا پرستاری استاندارد براساس بیمار به پرستار نسبت .5

 انجمن اساس بر بیمار به پرستار نسبت نام بخش

 ساعت 24 هر در کالیفرنیا پرستاری

 توضیحات

CCU-ICU 2  

NICU 2  

 دیده پرستار عنوا  به عمب اتاق کاردا  4 عمب اتاق

 نفر1 عمب تخت هر ازای به  اود

 اود گرفته نظر در بیهوای

 2 ریکاوری

 اود دیده پرستار عنوا  به ماما 1 زایما  پیش

 2 زایما 

 66/0 زایما  از پس

  1 اطفال

 کننده مراجعه بیمارا  نوع اساس بر 1 ژانس اور

 اورژانس ICU در اود تعدیب

  

2 

 4 اورژانس در ترومایی بیمارا 

  66/0 اولیه جراحی – داخبی

  8/0 2005 در جراحی – داخبی

  8/0 اولیه خاص های مراقبت سایر

 نیاز اساس بر سوختگی بیمارا  برای 1 اولیه خاص های مراقبت سایر

 یابد افزایش

  66/0 روانی

  - بخش هر برای سرپرستار

  - پرستاری مدیر

 نیاز اساس بر - ریبیو پرستار یا سوپروایزر

 مانند پاراکبینیکی و وقت پاره های بخش

 ، ،درمانگاه درمانی ایمی و تاالسمی

 .... و ورزش تست ، ونژیوگرافی

-  
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 : FTE روش اساس بر انسانی نیروی برآورد .6
 ایفت هر در ز نیا مورد نیروی تعداد                  =      کار حجم   

 کارمفید ساعت

 

 می انجام مراقبتی اساس نیازهای بر بیمارا  بندی سوح و گیرد می بیمارا  انجام بندی سوح اساس بر کار حجم محاسبه نکته :

 .اود

 : بیماران مراقبتی نیازهای
 )فعالیت روزانه )خورد ، بهداات فردی، وضعیت دفع و پوزیشن 

 عمومی سالمت  

 عاطفی حمایت و وموزش  

 درما  و دارو 

 مراقبتی : نیازهای اساس بر بیماران بندی سطح
self care  : 1 سطح   

minimal care  :   2 سطح  
moderate care               :     3  سطح  
extensive care  :    4  سطح  
intensive care  :   5سطح 

 

 :Self Care 1 سطح   

 :روزانه فعالیت-1

 .نیازدارد کمی کمک یابه غذامیخورد بیمار: خورد  :الف

 .دارد کامب خودکفایی جنبه تقریبا :فردی بهداات:س

 .ندارد اختیاری ،بی میرود دستشویی مختصربه یاباکمک کمک بدو :دفع وضعیت :ج

 .خودکفا راحت،: پوزیشن :د

 :عمومی سالمت-2
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 .یاجزئی ساده یاجراحی ساده پروسیجرهای– است اده بستری تشخیصی اقدامات پذیرش جهت خوس،

 :عاطفی حمایت و آموزش-3

 یاناسازگارانه غیرعادی های واکنش.یاترخیص پیگیری های وموزش دااته، ساده پروسیجرهای جهت روتین وموزش

 .ندارد

 :درمان و دارو-4

 مختصر درما  یا دارو و درما  بدو 

 

:Minimal Care  2 سطح   

 :روزانه فعالیت-1

 .خوردن :الف

 .بخورد غذا میتواند بیمارخود خورد  به یاتشویق مناسب درپوزیشن قرارگرفتن غذا؛ کرد  دروماده کمک نیازمند

 :فردی بهداشت: ب

 .دهد انجام کمک ویاباحداقب کمک رابدو  مراقبت عمده بخش میتواند

 :دفع وضعیت: ج

 بی دچار یاگاهی و بااد می دفع  کنترل به قادر بااد؛ می ادرار ازظرم استفاده یا دستشویی به رفتن جهت کمک نیازمند

 .میگردد استرس از ناای  ادرار  قوره  قوره دفع یا  اختیاری

 :پوزشن :د

 .نیازدارد را یاکمک تشویق حداقب به یا و  بوده چرخید  به بیمارخودقادر ، راحت

 :عمومی سالمت-2

 می مایعات دفع و  جذس و ، ادرار ؛ حیاتی عالئم دقیق مشاهده نیازمند ؛ خفیف بیماری یک از بیش اامب  خفیف عالئم

 .بااد

 : عاطفی وحمایت آموزش-3

 خفیف، دچارگیجی بیمار است  ممکن دارد نیاز درهرایفت عاطفی وحمایت وموزش دقیقه10 تا 5 هب بیمار

 .است کنترل قابب فیزیکی مهار مکرر،یا  داد   وگاهی دارو، تجویز ازطریق  ،که بااد  بیقراری یا  پرخااگری

 : داروودرمان-4
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 2 هر است ممکن.بااد ودارومی درما  اثربخشی ارزایابی نیازمند ”مکررا و نیازاست درهرایفت زما  دقیقه  30 20-به

 .بااد ضروری بیمار روانی مشاهده و بررسی ساعت

 

:Moderate Care 3ح سط  

 :روزانه فعالیت -1

 :خوردن .الف

 .بااد می وببعید  جوید  قادربه غذاداردولی داد  نیازبه

 :فردی بهداات .س

 .بااد ازخودنمی زیادی مراقبت انجام قادربه

 :دفع وضعیت.ج

 بی  ببندکند، را خود یا و بچرخد میتواند طورنسبی به  بااد، ادرارمی وظرم Bed pan بردااتن  و نیازمندگذااتن

 .دارد وجود  هرایفت در بار دو  دفع در  اختیاری

 :پوزشن.د

  .است کارکافی این نفرجهت  یک ولی  دارد، چرخاند   به ونیاز بااد می وابسته“ کامال ، راحت

 : عمومی سالمت-2

 وعاطفی - فیزیولوژیکی ستتاعت وضتتعیت 2تا 4 هر استتت بااتتد؛ضتتروری بهبود عودویا درحال استتت حادممکن عالئم

 .بااد می مایعات ودفع جذس نحوه دقیق بررسی نیازمند  یکساعت هر قرارگیرد؛ وارزایابی دقیق بیمارموردمشاهده

 : عاطفی وحمایت آموزش-3

سیارنگرا   الزم زما  دقیقه 30 تا 10درهرایفت  سبت  دارد؛ب ست  مقاوم مختصری   وموزش به ویان ست  بیمارممکن.ا  گیج، ا

 .گردد می  کنترل مناسبی طور به  مهارفیزیکی ویا وگاهی، داد  دارودرمانی، ازطریق ولی .بااد  پرخااگری یا و بیقرار

 :ودارو درمان-4

ایفت  در زما  دقیقه 60 تا 30نیازمند اد،  می هر شاهده  نیازمند با شهای  یا جانبی عوارض نظر از  مداوم الزم دقیق م  واکن

 .است ضروری یکساعت هر روانی وضعیت بررسی ”ضمنا  است، ولرژیک

Extensive Care 4ح سط  :  

 : روزانه فعالیت-1
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 :خوردن. الف

 .بااد لوله طریق از تغذیه نیازمند  است ممکن  ، ببعید  و  درجوید   ااکال بخورد؛  غذا  خود  تواند نمی

 :فردی بهداشت.ب

 .نیست همکاری قادربه”بیماراصال ، ازدها  ازموها،مراقبت حمام،مراقبت

 :دفع وضعیت:ج

 . ایفت ازدوباردریک بیش اختیاری بی

 : راحت پوزیشن.د

 .بااد چرخاند  نفرجهت دو  به  نیاز است ممکن بچرخد،  باکمک یا و خود تواند نمی بیمار

 :عمومی سالمت-2

  نیازمند که هایی بحرا  ویا حادتنفسی؛  های بحرا  ؛ مایع داد  ازدست  یا و نظیرخونریزی حیاتی عالئم.بیماری ادت  به

 .بااد مکررمی ارزایابی و  دقیق  مشاهده

 : عاطفی وحمایت آموزش-3

ایفت  سی  بیش درهر سیارمقاوم   بیمارا  به وموزش جهت زما  دقیقه از  های واکنش با بیمارا  از  وحمایت مراقبت ویا ب

 داد  و درمانی دارو با و  بوده  بیقراری یا و پرخااگری  ؛ دچارگیجی  است  بیمارممکن. است  ضروری  ادید  عاطفی

 .نبااد کنترل قابب مهارفیزیکی ویا  طورمداوم به وگاهی

 :ودارو درمان-4

صت    بیش نیازمند ا ایفت  در  زما  دقیقه از اد  می هر  یا و  دارد نیاز  ایفت  در بار یک از بیش  پیچیده های درما  .با

ست،  نیاز نفرمورد دو  و   انجام  جهت شاهده  ا ضعیت  م صبه  با  روانی و ساعت  از کمتر زمانی فا ست  ممکن  یک   ا

 .بااد ضروری

 :Intensive Care     5      سطح  

 .بااد می هرایفت در  مداوم و  دقیق بررسی  یا  یک  به  یک  مشاهده نیازمند

 

 نکته:

 ( غیرموظف کار ساعت - موظف کار ساعت) : کارمفید ساعت

 (سال در هفته تعداد * هفته در کار ساعت) : موظف کار ساعت
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صی  + وموزش ساعت ) : غیرموظف کار ساعت  ستحقاقی  مرخ ستعالجی  و  ا  در کار ساعت  تقبیب + جمعه غیر تعویالت + ا

 +.....(هفته

 استعالجی مرخصی-استحقاقی مرخصی -جمعه غیر رسمی تعویالت ساعت=   موظف غیر کار ساعات

 هفته در کار ساعت تقبیب-وموزش زما 

 

 :کار حجم اساس بر انسانی نیروی برآورد

 ز نیا مورد نیروی تعداد                 =     کار حجم

 کار مفید ساعت

 

 :25.1ضریب وزارت بهداشت و درمان =  .7
 نیاز مورد نیروی تعداد = 1.25 * (اورژانس بخش تختهای تعداد + فعال تختهای تعداد)

 پرسنب محاسبه   از یک هر برای " هفته در کار ساعت  کسر  " باید  ابتدا قانو  این براساس  پرسنب  موظف کار ساعت  محاسبه  برای

 : میبااد هفته تاثیرگذار در کار ساعت کسر میزا  در  مورد  3 که اود

 ساعت 1 ) گردش در ایفت ( متعارم غیر ساعت کار در هفته براساس ایفت کاری کسر میزا  :   متعارم غیر کاری ایفت -

 . داات خواهد 0 امتیاز نبااد که ایفت در گردش نبااد گردش صورتی در و میبااد

 به صورت نوبت کاری  که کارکنانی به" صرفا متعارم، غیر های کاری نوبت کاردر ساعت کسر - 4 ووری یاد

 .گیرد می تعبق)    بااند دااته درهفته عصر یک حداقب(دارند ااتغال درگردش

 .بااد می کارگزینی حکم در و  درج کاری نوبت محاسبه مبنای -5 یادووری

 

( و حداکثر کستر  5/42=5/1-ستاعت کار در هفته  44)یعنی  ستاعت خواهد بود  5/1حداقب کستر ستاعت در هفته   

 (.36=8-ساعت در هفته 44ساعت میبااد )یعنی  8ساعت در هفته 

صی تعیین              شخ ضریب م سته به تعداد روزهای ماه  ضرس کرد) ب ضریب ماه  ساعت کار در هفته را در  سپس باید 

 میگردد(.

در نظر گرفته میشود که در ساعت کارکرد هفتگی فرد  4/4 روز میبااد، ضریب 3هفته و  4که روزه  31در ماه های 

 ضرس میگردد.

در نظر گرفته می اود که در ساعت کارکرد هفتگی    28/4روز میبااد، ضریب    2هفته و  4روزه که  30در ماه های 

 فرد ضرس میشود.
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سفند( که  روزه  29در ماه  ضریب     1هفته و  4)ا اد،  اود  14/4روز میبا ساعت کارکرد   در نظر گرفته می  که در 

 هفتگی فرد ضرس میشود

ساعات تعویبی غیر جمعه و  ماه کسر کنیم )به ازاء هر روز تعویبی غیر جمعه        7سپس باید عدد بدست امده را از 

 ساعت در نظر گرفته میشود(.

 

 انسانی  منابع بروورد خصوص  در پرستاری  مدیریت نهایی بندی جمع اساس  بر باید  مختبف بخشهای  در پرستارا   چیدما 

ستاری  انجام گیرد. مدیر بخش هر نیاز مورد شارکت  با پر شنهادی  برنامه های سوپروایزرها،  م سی  را بخشها  پی  از پس و برر

 .مینماید تایید )  نیاز درصورت( تغییرات  اعمال
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 مهارت سنجی و بکارگیری نیروی انسانیفصل دوم : 

 
اتی  مراقبتهای گروه در کبیدی اعضاء  از یکی پرستار    وموزای،  درمانی،  مراقبتی، متعدد  نقشهای  که است  درمانی و بهدا

 و مستقیم   تماس در که هستند  درمانی کادر از گروه  بزرگترین پرستارا   گروه .مینماید ایفا بیمارستا    در وحمایتی مدیریتی 

 به توجه با  .دارند بیمارا  را در اعتماد   ایجاد و ستتتالمتی حفظ در مهمی نقش رو این از  .بیمارا  میبااتتتند  با ستتتاعته  24

 درمانی و مراقبتی  تشخیصی،   خدمات مجموع در  خدمات این چشمگیر   سهم  پرستاری و  مراقبتهای و خدمات گستردگی 

 مدیریت    دانش بکارگیری  با   که   دارد ویژه ریزی و برنامه   مدیریت    به   نیاز  خدمات   این ارائه  استتتت بدیهی   بیمارستتتتا ،  

  مهم، این  استتت، پرستتتاری کیفیت مراقبتی با خدمات ارائه  از  اطمینا  و اثربخش مراقبت کرد  فراهم هما  که پرستتتاری

برنامه  و پشتیبانی سایرحوزه های با پرستاری حوزه در برنامه ریزی و  مدیریت اجرایی و فنی تفاوتهای طرفی از .میشود محقق

ستا   ریزی ستقب  محور جایگاه و ضرورت  و  محوری مراقبت ماهیتِ و بیمار ستاری  مدیریت م شی  را پر  مبی در اعتباربخ

 .مینماید تبیین

  بالینی بخشهای پرستاری کارکنا  صالحیت احراز و نیازسنجی-الف

 کارکنا  توسط دایر درمانی تشخیصی بخشهای در پرستاری ایمن مراقبتی خدمات ارائه از هدم: اطمینا 

 صالحیت با و ماهر پرستاری

 در یکپارچه مراقبتهای رویکرد با نیار مورد انسانی منابع بروورد و محاسبه به نسبت پرستاری مدیریت-1

 مینماید اقدام بالینی بخشهای

سانی  نیروی کمی بروورد-1-1 ستفاده   با ان ستانداردها  از ا سوی  اده  اعالم  ضرایب  و ا ات  وزارت از شهای  در بهدا  بخ

ستا ،  مختبف ستخدام  قانو  لحاظ با  بیمار شوری،  ا ستفاده   با یا و اجتماعی تامین و کار وزارت و وری بهره ارتقاء قانو  ک  از ا

ات  سازما   رواهای  از یکی  صورت  معتبر عبمی رواهای  سایر  و کالیفرنیا روش کار، حجم گرا، نظام نگرش جهانی، بهدا

ستار،  توانمندی و مهارت  تجربه، ازجمبه کیفی معیارهای لحاظ همچنین  .پذیرد می  کیفی معیارهای سایر  و تحصیالت  پر

  پرستاری انسانی نیروی بروورد در

سی -1-2 سط  پذیرفته صورت  کیفی و  کمی بروورد  برر ستارا ،     تو  در  یکپارچه های مراقبت  ارائه رویکرد   با سرپر

سبت  بالینی، مدیر پرستاری   های بخش سانی  منابع کیفی و کمی بروورد بندی جمع و بازنگری  به  ن  هر نیاز  مورد پرستاری  ان

صی درمانی،    های بخش از  یک شخی ستاری  مدیر .مینماید اقدام ت ساس  بر پر سانی  منابع کیفی و کمی بروورد ا ستاری  ان  پر

 :وورد عمب به را ذیب اقدامات نیاز مورد

o موجود پرستاری نیروهای متواز  توزیع باز 

o اجرایی مدیریت تیم به پرستاری نیروی کمبود اعالم 
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o  اجرایی مدیریت تیم از سوی مجوز   وجود  درصورت( جدید  نیروهای جذس طریق از کمبود جبرا( 

o الزم مشوقهای گرفتن نظر در   با   نیاز مورد انسانی نیروی تامین برای جایگزین رواهای پیش بینی 

 ونا  چینش و بکارگیری به نسبت  تایید صورت  در و بررسی  را جدیدالورود پرستاری  نیروهای صالحیت  پرستاری  مدیریت-2

 .اقدام مینماید بالینی بخشهای در

بکارگیری کارکنا  پرستتتاری جدیدالورود پس از تایید صتتالحیت ونها توستتط ستترپرستتتار و تایید مدیر   -1-2

 پرستاری

 بخشها نیاز مورد پرستاری انسانی منابع بروورد طبق اند اده صالحیت تایید که جدیدالورود کارکنا  چینش-2-2

 پرستاری مدیر برنامه ریزی براساس سرپرستارا  توسط جدیدالورود پرستاری کارکنا  صالحیت ارزیابی- 3-2

ستاری  مدیریت-3 سبت  پر سانی  نیروی صحیح  چیدما  به ن شها  در ان ساس  بر مختبف ایفتهای  و بخ  ارایط  و بیمارا  نیاز ا

 مینماید اقدام موجود

 انسانی  منابع بروورد خصوص  در پرستاری  مدیریت نهایی بندی جمع اساس  بر مختبف بخشهای  در پرستارا   چیدما - 1-3

 بخش هر نیاز مورد

شارکت  با پرستاری  مدیر- 2-3 شنهادی  برنامه های سوپروایزرها،  م  درصورت ( تغییرات  اعمال از پس و بررسی  را بخشها  پی

 .مینماید تایید  )نیاز

ستاری  مدیریت-4 ساس  کار انجام حین در کارکنا  عمبکرد ارزیابی دنبال به پر  ادامه خصوص  در ونا  ای حرفه صالحیت  برا

 .مینماید ونا  اقدام خدمت اتمام و ارتقاء

ستاری  مدیر-1-4 شارکت  با پر ستارا     و وایزرها سوپر  م صاحبه  فرم جمبه از فرویندی طراحی با سرپر شاهده  و م  عمبکرد م

 رواها سایر و میدانی

ستفاده  با خدمت خاتمه یا و ادامه معیارهای-2-4 سناد  از ا  موارد سایر  و کار قانو  استخدامی،  قوانین جمبه از باالدستی  قوانین و ا

 .گیرد قرار کارکنا  دسترس در و تهیه انسانی منابع مدیر و پرستاری مدیر توسط بیمارستا  به تشخیص انضباطی

 مینماید حاصب اطمینا  جدیدالورود کارکنا  بالینی عمومی مهارتهای از پرستاری مدیر-س

 مسئولیت اعوای و بکارگیری از قبب جدیدالورود پرستارا  توانمندی و مهارت از اطمینا  هدم:

 احراز و اتتده ارزیابی جدید پرستتتاری کارکنا  بالینی عمومی مهارتهای حداقب پرستتتاری مدیر ریزی برنامه براستتاس-1

 .میپذیرد صورت بخش خبره کاراناس/توسط سرپرستار ونها نهایی صالحیت

 تخصصی   فعالیت به توجه با سرپرستارا    و بالینی سوپروایزرهای  وموزای،  سوپروایزر  مشارکت  با پرستاری  مدیر توسط -1-2

 .میشود رسانی اطالع و تهیه مراقبتی فرویندهای با مرتبط تجهیزات و پرستارا  وظایف و ارح بخشها از هریک

 حداقب براساس  خبره پرستارا   و سرپرستارا    و بالینی سوپروایزرهای  وموزای،  سوپروایزر  مشارکت  با پرستاری  مدیر-2-2

 در و   وموزای سوپروایزر  نظارت تحت .مینماید  ابالغ و تدوین  را ارزیابی لیست چک  اده،  تعیین عمومی بالینی مهارتهای

 میشود. اجراء و  تنظیم ونها برای وموزای های برنامه ریزی   لزوم  صورت
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سط  -2 ستاری  مدیر تو شارکت  با پر ای،  سوپروایزر  م ستارا ،   و بالینی سوپروایزرهای  وموز  مهارتهای حداقب توجه با سرپر

 .میشود رسانی اطالع و تهیه مرتبط تخصصی فعالیت و بالینی بخشهای از هریک پرستاری وظایف ارح مندرج در ارتباطی

 حداقب براساس  خبره پرستارا   و سرپرستارا    و بالینی سوپروایزرهای  وموزای،  سوپروایزر  مشارکت  با پرستاری  مدیر-1-2

ست  چک اده،  تعیین مهارتهای ارتباطی ای  سوپروایزر  نظارت تحت .مینماید ابالغ و تدوین را ارزیابی لی  درصورت  و وموز

 .میشود اجراء و تنظیم ونها برای وموزای ریزیهای برنامه لزوم

 .مینماید حاصب اطمینا  پرستاری جدیدالورود کارکنا  بالینی تخصصی مهارتهای از پرستاری مدیر-ج

 خوا  کاهش و بیمارا  ایمنی منظور به توانمند و ای حرفه پرستارا  توسط تخصصی و صحیح مراقبتی خدمات ارائه هدم:

 بیمارستا   بالینی بخشهای  در ااتغال  برای را پرستارا   تخصصی   مهارتهای صالحیت  ارزیابی معیارهای پرستاری  مدیریت-1

 .مینماید ارریابی اساس همین بر را جدیدالورود کارکنا  وصالحیت تدوین اناسایی،

 وظایف شرح  اساس  بر سرپرستاران   و بالینی سوپروایزهای  آموزشی،  سوپروایزر  مشارکت  با پرستاری  مدیر توسط -1-1

 درمانی بخشهای  از یک هر نیاز مورد مراقبتی فرویندهای با مرتبط تجهیزات و تخصصی   وتوانمندیهای مهارت حداقب پرستارا  

 .رسانی میشود اطالع و تعیین تشخیصی، و

ستاری  مدیر-1-2 شارکت  با پر ای،  سوپروایزر  م ستارا     و بالینی سوپروایزرهای  وموز  توانمندیهای و مهارت حداقب سرپر

صی    ص شهای  از یک اده هر  تعیین تخ صی    بخ شخی ست  چک درمانی، و ت  نظارت تحت.مینماید ابالغ و تدوین را ارزیابی لی

 .میشود اجراء و تنظیم ونها برای وموزای برنامهریزیهای لزوم درصورت و وموزای سوپروایزر

 

ساس  ستاری  مدیر برنامهریزی برا ستاری  کارکنا  مهارتهای حداقب پر شهای  به جدیدالورود پر  – ICU –CCU ویژه بخ

 .میپذیرد صورت بخش خبره کاراناس/توسط سرپرستار نهایی صالحیت احراز و ارزیابیو.....-اورژانس-اتاق عمب

ست  الزم بخش نیاز مورد مهارتهای از مواردی احراز عدم درصورت -2-2 ای  برنامه محدود، بکارگیری ضمن  ا  با مرتبط وموز

 بکارگیری محدودیت کامب، صالحیت  احراز و مجدد ارزیابی از پس صرفاً  و اود  اجراء و تنظیم وموزای  هماهنگی سوپروایزر 

 .اود رفع
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 آیین نامه صدور پروانه صالحیت حرفه ای پرستاران

 
هدم از صدور پروانه صالحیت حرفه ای حفط حقوق مردم با ارائه مراقبتهای پرستاری با کیفیت در دسترس به     

در بالین و در سوح جامعه، به واسوه کسب اطمینا  از دااتن صالحیتهای الزم از نظر عبمی،       بیمارا  و مددجویا  

 اخالقی، انضباطی، جسمی و روانی توسط ااغبین حرفه پرستاری است.

 تعاریف و اختصارات :

در مقوع  در این ویین نامه منظور از پرستار فردی است که دارای مدرک یا گواهی موقت فراغت از تحصیبپرستار : 

 کاراناسی پرستاری یا مقاطع باالتر مورد تایید وزارت بهداات، درما  و وموزش پزاکی میبااد.

 گروههای حرفه ای و اغبی به ارح ذیب میبااند: گروههای وابسته:

 گروه حرفه ای وابسته: اامب کاراناسا  اتاق عمب و هوابری و فوریت پزاکی و باالتر.

 بهیارا ، کاردا  هوابری، اتاق عمب و فوریت پزاکی.گروه اغبی وابسته : اامب 

اها و باورهای         صالحیت حرفه ای:  ضاوت، عقاید، ارز ستفاده از دانش، مهارت، اخالق، ق ستار جهت ا توانایی پر

 خود در ایفای نقش حرفه ای در محیط بالینی و اجتماعی.

ات، درما  و وموزش پزاکی به       پروانه صالحیت حرفه ای پرستاری:   سوی وزارت بهدا ست که از  گواهینامه ای ا

 هر پرستار پس از اطمینا  از احراز اایستگی های الزم مبتنی بر استانداردهای حرفه ای تعبق میگیرد.

یک امتحا  جامع عبمی جهت کسب پروانه صالحیت حرفه ای پرستاری  وزمو  تایید صالحیت حرفه ای پرستاری:

 شور جمهوری اسالمی ایرا  است.در ک

سوح         صه هایی چو   ستاری در عر صالحیت حرفه ای، جهت ایفای هرگونه نقش و ارائه خدمات پر سب پروانه  ک

شاوره و ارائه             شی دولتی، غیر دولتی و مراکز م ای و توانبخ اتی، درمانی، وموز سات بهدا س جامعه و مراکز و مو

 ه ها، گروهها و جوامع، الزامی است.خدمات پرستاری در منزل به افراد، خانواد

ات جهت ارائه خدمات           سربازا  و پیام وورا  بهدا اکا ،  اکا  و پیراپز شمول قانو  طرح خدمت پز ستارا  م پر

 پرستاری در مراکز تعیین اده از سوی مراجع مربوطه نیازی به دریافت گواهی صالحیت حرفه ای ندارند.

 

 شرایط علمی:

 اید دارای مدارک به ارح ذیب بااند :ارایط عبمی برای دریافت گواهی صالحیت حرفه ای بپرستارا  برای احراز 

مدرک فراغت از تحصتتیب از دانشتتگاههای مورد تایید وزارت بهدااتتت درما  و وموزش پزاتتکی از داخب و -الف

 خارج کشور

 قبولی در امتحا  جامع پرستاری-س

و  به اتترد دااتتتن امتیاز کامب بازوموزی طبق مقررات اداره کب و قبب از  94تبصتتره: کبیه فارغ التحصتتیال  ستتال 

 وموزش مداوم وزارت بهداات نیازی به ارکت در وزمو  ندارند.
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سال     صیال   سانی که امتیاز بازوموز  95کبیه فارغ التح اورای      و ک سط  اده تو ی خود را طبق برنامه ریزی اعالم 

 و  می بااند.صدور پروانه تکمیب ننمایند مبزم به ارکت در وزم

 برگزاری وزمو  عبمی به صورت سراسری توسط مرکز سنجش وموزش پزاکی وزارت انجام خواهد اد.

 شرایط اخالقی و انضباطی :

 پرستارا  برای احراز ارایط انضباطی و اخالقی باید دارای ارایط ذیب بااند:

بدوی، تجدید نظر و عالی سازما  نظام  ندااتن ممنوعیت ااتغال به حرفه پرستاری از سوی هیات های انتظامی     -1

 پزاکی

 ندااتن محرومیت اجتماعی از سوی دادگاههای جمهوری اسالمی ایرا  با ارائه عدم سوء پیشینه-2

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و روا  گردا -3

 عدم ممنوعیت ااتغال به حرفه پرستاری از سوی کمیسیو  انتظامی و اخالقی صدور پروانه-4

 جسمی و روانی:شرایط 

 و ناتوانی جسمی و روانی که مانع کار پرستار می اود. ندااتن معبولیت

 

صالحیت حرفه ای برای   ساس      5گواهی  سپس بر ا ارایط ذیب نیاز به تمدید دارد. تاریخ اعتبار  سال اعتبار دارد و 

 واهی درج می اود.گواهی در ذیب هر گ

 امتیاز از سوی دفتر وموزش مداوم وزارت بهداات 25کسب امتیاز بازوموزی به میزا  سالیانه -1

 وزمو  عبمیقبولی در -2

 ارایط اخالقی و انضباطی-3
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 معیار انتخاب و انتصاب مدیران )سوپروایزر و سرپرستار(و پرستار جانشینفصل سوم : 
 

 :سرپرستار و سوپروایزرمراحل انتخاب 
  پرستاریارزیابی صالحیت منتخبین از سوی مدیر 

 ارزیابی صالحیت عمومی 

 بررسی مدارک وموزای 

 وموزش وانا سازی و دوره تخصصی مدیریت 

 ارزیابی عمبکرد بوسیبه چک لیست توسط مدیر پرستاری 

  ارسال اسامی منتخبین پست مدیریتی از سوی مدیر پرستاری به ریاست بیمارستا 

 به معاونت درما  دانشگاهارسال اسامی منتخبین پست مدیریتی از سوی ریاست بیمارستا   

 ارسال اسامی منتخبین پست مدیریتی از سوی معاونت درما  دانشگاه به اداره پرستاری دانشگاه 

 ارزیابی رفتار عمبکرد اغبی افراد منتخب توسط اداره پرستاری دانشگاه 

 در صورت تایید ارسال نظر موافق معاونت درما  به مرکز جهت حکم 

  توسعه وموزش و دانش -رضایتمندی مدیر پرستاری-رضایتمندی کارکنا -)عمبکرد مدیریتیارزیابی ساالنه

 فردی(

  هریک از موارد فوق ابقا در پست و در  %35از کب امتیازات به ارد کسب  %85در صورت کسب بیش از

 صورت عدم کسب امتیاز الزم اعالم نواقص و ارزیابی مجدد در صورت ادامه نواقص لغو حکم

صالحیت عمومی جهت انتخاب و انتصاب مدیران رده پرستاری شامل سوپروایزرین و معیار 

 : سرپرستاران
 دااتن حسن سابق کار و رعایت مقررات اداری و ضوابط کاری 

  برقراری ارتباد مناسب و موثر با بیمارا  و کارکنا 

 توانایی حب مشکالت توانایی حفظ یا دااتن تسبط در برخورد با پرسنب در خصوص قاطعیت در رفتار و 

 بوطه برخورداری از سالمت جسمی و روانی جهت انجام مسئولیتهای مر 

 و بیمارا  از طریق ارکت در برنامه های وموزای جهت کسب  بنستقای سوح وگاهی و عمبکرد خود، پرار

 تازه های عبمی و انتقال وموخته ها

  ارائه اده به بیمارا توانایی کنترل و نظارت بر حسن اجرای مراقبتهای پرستاری 

 توانایی ارزایابی عمبکرد کارکنا  تحت سرپرستی بر اساس اصول ارزایابی 

 معیار انتصاب سوپروایزر بالینی :
  اراد یا کاراناسی دارا بود  مدرک کاراناسی 

  دارا بود  مدرکRN 
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  سال در مرکز 5دارا بود  حداقب سابقه کار 

  سال در واحد پرستاری 2سرپرستی دارا بود  حداقب سابقه کار مدیریتی و 

  ساعت دوره  40ساعت دوره مدیریت عمومی و  40دااتن مدرک مورد نایید وزارت بهداات و درما  مبنی بر

 مدیریت پرستاری 

 

 معیار انتصاب سوپروایزر آموزشی :
  یا دکتری پرستاریدارا بود  مدرک کاراناسی اراد 

  دارا بود  مدرکRN 

 سال در مرکز 5کار  دارا بود  حداقب سابقه 

  سال در واحد پرستاری 2دارا بود  حداقب سابقه کار مدیریتی و سرپرستی 

  ساعت دوره  40ساعت دوره مدیریت عمومی و  40دااتن مدرک مورد نایید وزارت بهداات و درما  مبنی بر

 مدیریت پرستاری 

 

 : کنترل عفونتمعیار انتصاب سوپروایزر 
  اراد یا کاراناسی دارا بود  مدرک کاراناسی 

 دااتن مدرک وموزای گذراند  دوره وموزای کنترل عفونت بیمارستانی 

  سال در بخش های بالینی 5دارا بود  حداقب سابقه کار 

  ساعت دوره  40ساعت دوره مدیریت عمومی و  40دااتن مدرک مورد نایید وزارت بهداات و درما  مبنی بر

 مدیریت پرستاری 

 

 تار:معیار انتصاب سرپرس
  اراد یا کاراناسی دارا بود  مدرک کاراناسی 

  دارا بود  مدرکRN 

  سال در مرکز 3دارا بود  حداقب سابقه کار 

  ساعت دوره  40ساعت دوره مدیریت عمومی و  40دااتن مدرک مورد نایید وزارت بهداات و درما  مبنی بر

 مدیریت پرستاری 

 

 : شرایط احراز و ابقاء جانشین سرپرستار
   مدرک کاراناسی حداقب  دارا بود 

  دارا بود  مدرکRN 
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  سال در مرکز 3دارا بود  حداقب سابقه کار 

 

 : مسئول شیفتشرایط احراز و ابقاء 
   مدرک کاراناسی حداقب  دارا بود 

  دارا بود  مدرکRN 

  سال در مرکز 2دارا بود  حداقب سابقه کار 

 گذراند  دوره های حرفه ای 
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 شغلی کارمندان دستورالعمل اجرایی ارتقاء فصل چهارم : 

 )موضوع فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری(

 

گروهی از مشاغب همگو  و همسنخ هستند که ماهیت ،مأموریت و وظایف اصبی ونها مشابه بوده و      رشته شغلی:   

قانو  و تبصتتره های و  توستتط معاونت  70ستتووح پیچیدگی وارزش ونها متفاوت استتت و براستتاس تکبیف ماده 

 توسعه یا دستگاه های اجرایی تعریف و به تصویب اورای توسعه مدیریت می رسد.  

شغلی    ساس            : سطح  ستگاه های اجرایی برا شاغب د اده برای هریک از م شخص  سبه طبقات م سب طبقه ای از 

جدول حق اغب است که کارمندا  می توانند در طول خدمت با کسب ارایط الزم در و  طبقه قرار گیرند. حداکثر     

 طبقه تعریف می گردد.   این طبقات در مشاغب کاراناسی و باالتر پنج طبقه و در مشاغب پایین تر از کاراناسی سه

شغلی:   سیر  اده و کارمندا  می         م ستگاه های اجرایی مشخص  شاغب د سبه رتبه هایی که در م توانند در طول سب

سی و باالتر در پنج رتبه           انا شاغب کار ارایط الزم، به ونها ارتقاء یابند. این رتبه ها برای م سب  خدمت خود، با ک

سه رتبه )مقدماتی، پایه ، اراد( تعریف       )مقدماتی، پایه، اراد، خبره و عالی(   و درمشاغب پایین تر ازکاراناسی در 

 می اود. 

استثناء مدیرا  مشمول تمامی عناوین پست های مدیریتی و سرپرستی دستگاه های اجرایی ، به  مدیران حرفه ای:

 قانو  مدیریت خدمات کشوری و همتراز و    71ماده 

طرح طبقه بندی و ارزایابی مشاغب کارمندا  دولت در پنج سوح طبقه بندی    هریک از مشاغب موجود در   -2ماده 

سوح باالتر با کسب         اغب مورد نظر قرار گرفته و ارتقاء ونا  به  سوح یک  ستخدام در  می گردد. کارمندا  در بدو ا

 ارایط زیر صورت می پذیرد: 

سانس      10دارندگا  مدرک تحصیبی فوق دیپبم و پایین تر   -الف سال تجربه مربود و دارندگا  مدرک تحصیبی لی

سبه         6 سنوات دولتی غیرمربود برای ارتقاء به هر رتبه به میزا  )    ( قابب محا سوح فعبی ) سال تجربه مربود در

 خواهد بود. 

بط نظام ارزیابی عمبکرد کارمندا  دولت در طی کستتب حدنصتتاس امتیاز ارزیابی عمبکرد ستتاالنه طبق ضتتوا   -ب

 سالهای توقف در سوح فعبی 

ستتاعت وموزش طبق ضتتوابط نظام وموزش کارمندا  دولت در طی ستتالهای توقف در ستتوح  200طی حداقب  -ج

 فعبی 

ضوع ماده      -3ماده  شاغب مو سووح م صاص      2هریک از  اغب اخت ستورالعمب به یکی از طبقات جدول حق  این د

بد. بدین گونه که پس از تعیین و پیشتتنهاد جایگاه ستتوح یک اتتغب مورد نظر در جدول حق اتتغب توستتط  می یا

معاونت توسعه مدیریت و تصویب اورای توسعه مدیریت هریک از سووح بعدی اغب مزبور، به ترتیب به طبقات 

 بعدی جدول حق اغب تخصیص می یابد. 

 1  
 2  
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اغبی کارمندانی که     -4ماده  سبه طبقه  اماره         نحوه محا شنامه  ضوع بخ ستورالعمب مو ساس د   1/14593/200بر ا

اغب قرار گرفته اند به       21/2/1388مورخ  سانی در یکی از طبقات جدول حق  سرمایه ان معاونت توسعه مدیریت و 

 ارح زیر خواهد بود: 

رتبه تعیین  اگر طبقه اغبی کارمند با اولین طبقه تعیین اده برای اغب یکی بااد براساس امتیازهای مکتسبه و       -1

صرح در ماده        ایابی، و وموزش م سب تجربه، ارز سب نماید   2اده برای ونها به طبقه ای که امتیاز و  را ح ک

 ارتقاء می یابد.

اگر طبقه اغبی کارمند پایین تر از اولین طبقه تعیین اده برای اغب بااد به اولین طبقه تعیین اده برای اغب        -2

 یاز ارزایابی و وموزش تا طبقه استحقاقی ادامه می دهد. تخصیص و حرکت را براساس تجربه امت

اگر طبقه اغبی فعبی کارمند از اولین طبقه اغب باالتر بااد، حرکت وی با توجه به تجربه و امتیاز ارزایابی و      -3

 تا حداکثر طبقه اغبی قابب ارتقاء است.  2وموزش مصرح در ماده 

اگر طبقه اغبی فعبی کارمند از وخرین طبقه اغبی باالتر و یا با وخرین طبقه اغب یکی بااد، تا پایا  خدمت       -4

اغبی برای        سیر  صرفاً حرکت در م اد و  اغبی متوقف و ارتقاء طبقه برای وی منظور نخواهد  در هما  طبقه 

 ارتقاء در رتبه ها را در صورت کسب ارایط ادامه خواهد داد.  

ست       -6ماده  سب، پ صاس منا ستگاههای اجرایی موظفند به منظور ایجاد نظام ارتقاء و انت شاغب    د سازمانی و م های 

شاغب            صی تعیین و برای هریک از م صا شاغب اخت ستورالعمب باز طراحی م ساس روندنما و د اغب برا مرتبط با هر 

ب در و  مشخص بااد. معاونت توسعه    اناسنامه اغبی تدوین نمایند. به گونه ای که سبسبه مراتب ارتقاء در مشاغ      

مدیریت نیز موظف است عالوه بر تدوین فرمت اناسنامه، اناسنامه اغبی مشاغب عمومی را تدوین و به دستگاه          

 های اجرایی ابالغ نماید. 

موفق به اخذ مدرک تحصیبی جدید می گردند از تاریخ اخذ  1387افرادی که در طول خدمت پس از سال  -7ماده 

 خواهد بود.  2ک طبقه اغبی ارتقاء می یابند. ارتقاء طبقات بعدی ونها با رعایت ارایط مندرج در ماده مدرک ی

تاریخ       -8ماده   که پس از  ندانی  نا  دولت              1/1/1388کارم کارک ظام هماهنگ پرداخت  قانونی ن و در چارچوس 

سر تجربه مربود از تاریخ اخذ         اند با ک ستحقاقی می با شمول دریافت گروه ا ستحقاقی با مدرک  م وخرین گروه ا

سال      سانس و باالتر تا پایا   سال      1383تحصیبی لی سال( و با مدرک تحصیبی فوق دیپبم و پایین تر تا پایا   )چهار

)پنج سال برای یک بار به یک طبقه باالتر ارتقاء می یابند. ارتقاء به طبقات بعدی با رعایت ارایط مندرج در    1394

 خواهد بود . 2ماده 

صره: ت منود به و   8و  7قانو  مدیریت خدمات کشوری ارتقاء طبقه موضوع مواد    70پس از اجرای تکبیف ماده  ب

 این دستورالعمب نبااد.    4ماده  4است که مستخدم مشمول بند 

 تمامی مدیرا  حرفه ای مشمول این دستورالعمب در سه سوح، ذیب طبقه بندی می اوند:  -9ماده  

 اراد(: اامب مدیرا  عامب ارکت ها ، رؤسای سازمانها و مؤسسات دولتی وهمترازا )مدیرا   سطح یک
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 )مدیرا  میانی(: اامب مدیرا  کب و معاونین ونا  و همترازا   سطح دو

 ها، معاونین ونها و همترازا )مدیرا  پایه(: اامب رؤسای ادارات، سرپرستا  ، رؤسای گروه سطح سه

اغبی       دستگاه  -10ماده  سیر  سووح و م های اجرایی موظفند در انتخاس وانتصاس مدیرا  حرفه ای، ضمن رعایت 

صاس مدیرا  حرفه        ارایط عمومی انت اغبی، تمامی  سنامه  انا سی و در  مندرج در  ای مندرج در جدول زیر را برر

ارایط عمومی انتصاس در    صورت احراز ارایط و وجود پست بالتصدی، نسبت به انتصاس کارمند، اقدام نمایند.       

 پست مدیریت حرفه ای در سه سوح پایه، میانی و اراد به ارح جدول زیر تعیین می گردد.

صره   سووح فوق قرار گرفته اند از      : 1تب ستهای مدیریت حرفه ای یکی از  ستورالعمب در پ افرادی که قبب از این د

 ارایط عمومی جدول فوق در هما  سوح مستثنی خواهند بود.

صره   ستگی مدیریت حرفه    : 2تب اای اتن گواهینامه عمومی  ستورالعمب   دا صویب این د ای برای مدیرانی که قبب از ت

 ای منصوس اده اند ضرورتی ندارد. در پست های مدیریت حرفه

: دستگاه های اجرایی می توانند عالوه بر ارایط عمومی انتصاس در پست های مدیریت حرفه ای، ارایط      3تبصره  

ای را متناستتب با ماهیت، مأموریت و ویژگیهای اختصتتاصتتی دستتتگاه، طراحی و پس از مدیریت حرفه تخصتتصتتی

 تصویب در اورای توسعه مدیریت، درانتصاس مدیرا  مورد عمب قرار دهند.

طوح   سططط

یت      مدیر

 حرفه ای

 حصیلیمدرك ت
نطططططوع  

 استخدام

به         جر ت

مت      خد

 دولتی

به در      جر ت

پسطططططت 

تی           ی یر مد

 سطح قبلی

طح     سططط

یت      مدیر

 پیش نیاز

می        مو ع مون  آز

گی      ت شطططایسططط

فه       یت حر مدیر

 ای

 ارزیابی عملکرد

متتدیریتتت  

 پایه

حداقب لیستتانس مرتبط با   -

 اغب

مدیریت  یا حداقب لیستتانس 

 )تمامی گرایشها(

رستتمی یا  

 پیمانی 

 حداقب  

 سال 6
____ ____ 

درصد   60حداقب 

 امتیاز کب

کستتتب میانگین   

درصتتتتتد  85

یابی عمبکرد    ارز

 در سه سال قبب  

متتدیریتتت  

 میانی

سانس مرتبط   فوقحداقب - لی

بتتا اتتتتغتتب یتتا حتتداقتتب  

متتدیریتتت  لیستتتتانس    فوق 

 )تمامی گرایشها(

رستتمی یا  

 پیمانی 

 حداقب

 سال 9 

 حتتتداقتتتب  

 سال 4

  سوح پایه

____ 

کستتتب میانگین   

درصتتتتتد  85

یابی   عمبکرد  ارز

در ستتته ستتتال   

 ماقبب

متتدیریتتت  

 اراد

قب فوق لیستتتانس       -  حدا

قب        حدا یا غب  با اتتت   مرتبط 

متتدیریتتت   لیستتتتانس   فوق 

 )تمامی گرایشها(

رستتمی یا  

 پیمانی 

 حداقب

 سال 13

 حتتتداقتتتب  

 سال 4

وح    ستتتت

 میانی

 
____ 

کستتتب میانگین   

درصتتتتتد  85

یابی عمبکرد    ارز

 در سه سال قبب
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ای از طریق ذکر اده، نسبت به   توانند در صورت عدم امکا  انتخاس مدیرا  حرفه : دستگاههای اجرایی می 4تبصره 

چارچوس ونحوه برگزاری وزمو          برگزار ند. مای خاس ن قدام نموده و فرد مورد نظر را انت ی وزمو  تخصتتتصتتتی ا

 تخصصی، توسط معاونت توسعه مدیریت تهیه و ابالغ خواهد اد.

صره  ست باالتر،         5تب صاس وی به پ شکیالتی، برای انت سازمانی فعبی کارمند در اثر تغییر ت ست  صورت حذم پ : در 

 در پست فعبی و سوح مدیریت پیش نیاز الزامی نیست. رعایت ارایط، تجربه 

به منظور تعیین میزا  اایستگی عمومی مدیرا  حرفه ای، معاونت توسعه مدیریت موظف است حداکثر       -11ماده 

ظرم مدت ستته ماه ضتتوابط و چارچوس مربود به وزمو  عمومی اتتایستتتگی مدیریت حرفه ای را تدوین و ابالغ 

 نماید. 

ای، در صتتورت وجود افراد تگاه های اجرایی موظفند جهت انتصتتاس در یک پستتت مدیریت حرفهدستت  -12ماده 

اند تعیین ای مزبور را که در بانک اطالعات مدیرا  ثبت نام ادهنفر از داوطببا  پست مدیریت حرفه 3واجد ارایط 

صوس کننده ،معرفی نمایند.چارچوس ،نحوه   شکیب و بهره نموده و جهت انتخاس نهایی به مدیر من برداری از بانک ت

 اطالعات مدیرا ، توسط معاونت توسعه مدیریت تهیه وبه دستگاهها ابالغ خواهد اد. 

ای های مدیریت حرفهازپست  %15توانند حسب نظر باالترین مقام خود، حداکثر تا  تبصره : دستگاههای اجرایی می  

ستثناء     8را با رعایت مفاد ماده  ستورالعمب )به ا سبه مراتب مدیریتی( ،     این د سب سوح مدیریت پیش نیاز و  رعایت 

 خارج از دستگاه اجرایی انتخاس و منصوس نمایند.

دستتتگاه های اجرایی موظفند مدیرا  حرفه ای را پس از انتخاس به مدت چهار ستتال در پستتت مدیریتی  -13ماده 

 منصوس نمایند. 

یرا  حرفه ای را بعد از چهار ستتال، در صتتورت کستتب دستتتگاه های اجرایی می توانند دوره خدمت مد -14ماده 

 ارایط ذیب توسط مدیر،تمدید نمایند:

 درصد ارزیابی عمبکرد ساالنه در طول تصدی پست مدیریت فعبی 80کسب حداقب میانگین  -1

 طی دوره های وموزای تعیین اده برای پست فعبی  -2

 پیشنهاد مدیر بالفصب و تأیید مقام مافوق وی  -3

 

 ماده  یکتبصره  یآموزش و ارتقاء شغل ینارتباط ب
  امهارته زایشاف ییرنظ یو بر اساس عوامب یرندگ یقرار م یمربود در بدو استخدام در رتبه مقدمات ااغبین

 .یابند یارتقاء م ی، اراد ، خبره و عال یهبه سووح پامکتسبه  یازحسب امتبر و یوموزا یدوره ها طی

 : کارمندا  یارتقاء اغب مسیر
 محوله یفدر انجام وظا یتابتکار و خالق ی        میزا عال رتبه

 محوله یفمربود به وظا یمهارتها یشافزا میزا         رتبه خبره
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 وردتصدی   م غبا تایدر راس تهبرجس دماتخ انجام        رتبه اراد

  اده مرتب با اغب یط یه          وموزاهایپا رتبه

 ارباس رجوع یتجبب رضا ی     میزا مقدمات رتبه

 : یتجرب یطرتبه باالتر ، عالوه بر ارا یککارمند به  یارتقا ارایط

 : یهارتقاء به رتبه پا برای

 یکارمند در طول ارتقا رتبه اغب یانهسال یابیارز یازمجموع امت یانگینم یازدرصد امت 61حداقب  کسب

 در چارچوس نظام وموزش کارمندا  دولت یساعت دوره وموزا 111 گذراند 

 :ارتقا به رتبه ارشد برای

 یکارمند در طول ارتقا رتبه اغب یانهسال یابیارز یازمجموع امت یانگینم یازدرصد امت 71حداقب  کسب

 در چارچوس نظام وموزش کارمندا  دولت یساعت دوره وموزا 251 گذراند 

 : ارتقاء به رتبه خبره برای

 یکارمند در طول ارتقا رتبه اغب یانهسال یابیارز یازمجموع امت یانگینم یازدرصد امت 81حداقب  کسب

 در چارچوس نظام وموزش کارمندا  دولت یساعت دوره وموزا 211 گذراند 

 : یارتقاء به رتبه عال برای

 یکارمند در طول ارتقا رتبه اغب یانهسال یابیارز یازمجموع امت یانگینم یازدرصد امت 31حداقب  کسب

 در چارچوس نظام وموزش کارمندا  دولت یساعت دوره وموزا 351 گذراند 

 یتهکم یییدو تا ییاجرا تگاهدس ویالزم از س دارکم الارس تبزممس دا کارمن رایب الیع هرتب کسب

 .بااد یجمهور م یسرئ یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد یاورا ینظام اغب تخصصی
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 فصل پنجم : فرآیند ارزشیابی  

 

 فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد: 

ارزیابی کننده موظف استتتت در وغاز دورر ارزیابی عمبکرد، حدود انتظارات خود را در چارچوس وظایف          -1

اتتغبی و اتترح وظایف، به ارزیابی اتتونده اعالم نماید. چنانچه فعالیتی مورد پذیرش ارزیابی اتتونده قرار 

 نگیرد، با ارائه دالئب منوقی نظر ارزیابی کننده نافذ خواهد بود . 

نده موظف استتت به منظور وگاهی از کیفیت و میزا  تالش و کواتتش ارزیابی اتتونده در انجام  ارزیابی کن -2

وظایف محوله، عمبکرد وی را به طور مستتتتمر و به دقت مورد بررستتتی قرار داده و تدابیری برای تقویت 

 . عمبکرد و اقداماتی را نیز برای اصالح و بهبود عمبکرد در طول دوره ارزیابی به عمب می وورد 

ارزیابی کننده در طول دوره ارزیابی نظر همکارا  و مراجعا  را در مورد عمبکرد و رفتار ارزیابی اتتتونده          -3

 اخذ و در پایا  دوره مورد بهره برداری قرار می دهد.

تذکر: در طول دوره ارزیابی چنانچه سرپرست بالفصب تغییر یابد سرپرست جدید در صورت اناخت کافی         

ا مورد ارزیابی قرار دهد ودر صتتورت عدم اتتناخت کافی با هماهنگی ستترپرستتت قببی  می تواند کارکنا  ر

نسبت به ارزیابی کارکنا  اقدام خواهد نمود .چنانچه سرپرست جدید بعداز پایا  دوره ارزیابی منصوس اود      

 مسئولیت ارزیابی با سرپرست قببی است.

ست فرمهای ارزیابی عمبکرد را پس از    -4 اونده موظف ا سط واحد متولی ارزیابی عمبکرد   ارزیابی  توزیع تو

 تکمیب نموده و به همراه مدارک مورد نیاز جهت تایید به ارزیابی کننده تحویب نماید.

ااخص های مندرج    -5 ساس نتایج ارزیابی بعمب ومده در طول دوره،  ارزیابی کننده در پایا  دورر ارزیابی بر ا

اده و مدارک ار  اونده عمبکرد و رفتار وی را      در فرم و حدود انتظارات تعیین  سوی ارزیابی  اده از  ائه 

مورد ارزیابی قرار داده و امتیازات ثبت اتتده توستتط ارزیابی اتتونده) برای هر عامب با توجه به دامنه امتیاز 

 مشخص اده در محب مربوطه ( را بررسی می نماید. 

ارزیابی اتتونده ارائه و پس از تایید  پس از بررستتیهای به عمب ومده ارزیابی کننده بازخوردهای الزم را به -6

فرمها توستتط تایید کننده نهایی ، لیستتت امتیازات ارزیابی و فرمهای مذکور را برای اقدامات بعدی به واحد 

 متولی ارزیابی عمبکرد تحویب می نماید.

مورد تایید نمی مهر امضاء مقام مسئول و ارزیابی کننده جهت تایید فرم های ارزیابی، به هیچ عنوا  تذکر:  

 بااد.
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ساالنه مالک تذکر:  سناد و گواهی معتبر  ،در ارزیابی  سیو   ارائه ا اد و امتیاز به فعالیتهای   با ثبت اتوما می با

 انجام گرفته در راستای وظایف اغبی ثبت اده و گواهی های صادره در هما  دوره تعبق خواهد گرفت. 

های ارزیابی و مستندات مربوطه، نسبت به بررسی و تایید  واحد متولی ارزیابی عمبکرد پس از دریافت فرم -7

مدارک اقدام نموده و در صورت نقص مدارک ارسالی، مستندات جهت رفع نواقص به واحد مورد ارزیابی    

 عودت داده می اود.

 گردد. پس از تایید واحد متولی ارزیابی عمبکرد، فرم های ارزیابی در دو نسخه تهیه می -8

از طریق واحد متولی ارزیابی عمبکرد جهت انجام مراحب بعدی در  اه لیست امتیازاتبه همر نسخه اول

به ذینفع تحویب خواهد اد.  نسخه دوم نیز  توسط واحد مربوطهاختیار منابع انسانی قرار خواهد گرفت. 

می  نگهداری واحد متولی ارزیابی عمبکردضمناَ  لیست امتیازات هر سال بصورت مجبد یا لوح فشرده در 

 .اود

مورد تایید واحد متولی ارزیابی عمبکرد نمی بااد و مورد بررسی قرار  تذکر : فرم های دارای خداه و قبم خوردگی

 گیرند.نمی

تذکر: مسئول هرگونه ایراد و قصوری در فرم نهایی ارزیابی کارمندا  و مدیرا  اعم از ااتباه در مجموع امتیازات 

و ... پس از تایید واحد ارزیابی عمبکرد، اخص ارزیابی اونده بوده و تغییر و  محاسبه اده در ااخصها و محورها

 اصالح فرم ارزیابی عمبکرد امکا  پذیر نمی بااد.

رویت فرم نهایی در ماه از تاریخ  یکدر صورتی که کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض بااد ظرم مدت  -9

به واحد  و ارائه مستندات ه نتیجه ارزیابی عمبکرد کارکنا باید نسبت به تکمیب فرم اعتراض بسال ارزیابی، 

متولی ارزیابی عمبکرد اقدام نماید. کارکنانی که بعد از مهبت تعیین اده نسبت به نتیجه ارزیابی معترض 

 اوند اعتراض قابب رسیدگی نخواهد بود.

مقام تایید کننده می تواند از   تذکر: در صتتورت امتناع کارمند از امضتتاء و یا دریافت و تکمیب فرم ارزیابی،  

از امضتتای فرم ارزیابی خودداری "اختیارات قانونی خود استتتفاده و به جای امضتتای ارزیابی اتتونده عبارت

 را مرقوم و تاریخ و امضا درج گردد."نموده اند

ضاء و  و ثبت نظرات        تذکر: ست و امتناع از ام سانی مفاد و  به کارمند ا ضاء فرم ارزیابی به منزله اطالع ر ام

 توسط ارزیابی اونده، مالک درخواست بررسی و تجدید نظر نمی بااد.
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واحد متولی ارزیابی عمبکرد موظف است حداکثر ظرم مدت سه ماه پس از دریافت اعتراض نتیجه  -10

 ه کمیته پاسخگویی به اعتراضات گزارش نماید.بررسیهای خود را ب

یا باالترین مسئول  متشکب از رئیس واحد متولی ارزیابی عمبکرد کارکنا  کهکمیته پاسخگویی به اعتراضات  -11

پس از  ارزیابی و دو نفر به انتخاس رئیس واحد متولی ارزیابی یا باالترین مقام اجرایی موسسه می بااد،

بررسی نتایج تحقیقات به عمب ومده ،با اکثریت وراء تصمیم خود را مبنی بر تایید و یا تغییر نتیجه ارزیابی 

 کارمند ااکی حداکثر ظرم مدت دو ماه اعالم می کند.

به  تذکر: واحد متولی ارزیابی عمبکرد مکبف است در صورت تغییر نتیجه ارزیابی توسط کمیته پاسخگویی

  ، رای کمیته را به ااکی اعالم نماید.اعتراضات 

 : مدیران و کارکنان نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد

میانگین امتیاز مکتسبه از مجموع امتیازات ااخص های عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبنای  .1

 بااد.امتیازدهی برای ارتقای رتبه کارمندا  )با رعایت سایر ارایط( می

 عمبکرد به عنوا  یکی از فاکتورهای کارمند نمونه می بااد.امتیاز ارزیابی  .2

سال متوالی حداقب   .3 اد از یک   85مدیرا  و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عمبکرد ونها در پنج  با

 طبقة اغبی تشویقی ) حداکثر یک بار در طول خدمت ( برخوردار می اوند . 

پاداش   مندا  ، مبنای پرداخت هرگونه پاداش از جمبه      نتایج حاصتتتب از ارزیابی عمبکرد مدیرا  و کار      .4

 می بااد .  (قانو  برنامه پنجم توسعه 50موضوع بند الف ماده )خدمات برجسته 

سال متناوس      .5 سال متوالی یا پنج  سه  به  مدیرا  و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عمبکرد ونها در 

وموزاتتی خارجی ) بورس ( از اولویت برخوردار  بااتتد ، در معرفی به دوره های 85حداقب  تفکیک 

 هستند . 

 مدیرا  و کارکنا  بر اساس نمره ارزیابی از مزایای فوق العاده کارایی بهره مند می اوند. .6

سب حداقب  .7 سال قبب ، برای هر گونه ارتقاء     85ک صد از مجموع امتیاز ارزیابی عمبکرد کارمندا  در  در

اغبی از جمبه : انتصاس در پست های مدیرا  پایه الزامی است . در مورد مدیرا  میانی ، میانگین امتیاز دو 

 سال گذاته مبنای عمب می بااد . 

درصد  50ی عمبکرد ونها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوس از مدیرا  و کارمندانی که امتیاز ارزیاب .7

، بر اساس دستورالعمبی که از سوی هیات امناء تصویب و ابالغ کب امتیازات پیش بینی اده کمتر بااد 

 می گردد در صورت ندااتن ارایط بازنشستگی ، بازخرید و یا فسخ قرارداد می گردند.
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که از پر کر    تذکر  ندانی  کارم ید                :  مد به ت یابی از جم حاصتتتب از ارز تایج  ند، از ن ناع ورز یابی امت د  فرم ارز

قرارداد،انتصتاس،ارتقاء رتبه، ارتقاء اتغبی، اعوای طبقه تشتویقی و ... محروم خواهند اتد و تبعات احتمالی و  بر     

 عهده اخص کارمند می بااد. 

 

 معیار های سنجش ارزیابی عملکرد : 

 امتیاز (: 40الف ( شاخص های اختصاصی)

می  ف ونهایها، برنامه ها و ارح وظامعیار اصبی سنجش عمبکرد کارکنا  در مأموریتااخصهای اختصاصی    

 .. که طبق قانو  و مقررات مبنای ارزیابی عمبکرد ونها قرار می گیردبااد

گردد.بدین گونه های اختصاصی ارزیابی، بر اساس برنامه عمبیاتی و ارح وظایف افراد تهیه و تدوین میااخص   

که برنامه عمبیاتی هریک از واحدها تبدیب به ااخصهای قابب سنجش در خصوص هریک از کارمندا  بر اساس 

تغییر و  با رعایت مقررات اقدام نماید.  ارح وظایف و امور محوله می اود و ارزیابی کننده می تواند نسبت به

.بدیهی است در خصوص هر یک از کارمندا  ،ااخصها متفاوت خواهد بود. تدوین ااخص های اختصاصی ارزیابی 

گیرد و جهت بررسی و تاییدنهایی به عمبکرد مدیرا  و کارمندا  توسط معاونت ها و واحدهای ذیربط انجام می

 ارسال می گردد .  واحد متولی ارزیابی عمبکرد

  :امتیاز ( 60)مدیران و کارکنان شاخص های عمومیفرم ب( 

معیار های مشترک ارزیابی عمبکرد کارکنا  است که زمینة تسهیب تحقق عمبکرد اختصاصی های عمومی، ااخص     

 . نماید ونها را فراهم می

طراحی و  در سه محور ذیب برای سه گروه ارزیابی اونده)مدیرا  میانی، مدیرا  پایه، کارکنا ( ااخصهای عمومی

 ابالغ گردیده است:

  : امتیاز دارد( 10بخش مجزا تشکیب گردیده که هر کدام  2)این محور از امتیاز  20ابتکار و خالقیت 

  : امتیاز  20وموزش 

 امتیاز  20:  رضایتمندی 
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محورها ، بندهای مشخصی متناسب با سوح کارمند )مدیر میانی، پایه ، کارکنا ( به همراه معیار و در هر یک از این 

استاندارد امتیازدهی هر بند وجود دارد. ستو  امتیاز عمبکرد می بایست به تفکیک هر بند و بر مبنای معیارهای 

 ز مکتسبه مشخص می گردد. امتیازدهی مشخص اده تکمیب اود. سپس امتیاز کب و  محور در ستو  امتیا

: امتیاز برخی از ااخص های فوق در سه سوح: عالی، خوس و متوسط در جبوی هر ااخص مشخص تذکر

 گردیده و با نظر مدیر کب یا رئیس مرکز مربوطه امتیاز دهی می اوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 ششم : فرآیند تشویق و تنبیهفصل 

 

 نظام تشویق :
  دیدگاه عبم مدیریتمعیارهای اایستگی از 

مناسب کار ،  مهارتهای مدیریتی و سرپرستی : مدیری اایسته است که فنو  برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی        

درک موقعیت و به کارگیری ردی ، دایت امور ستتازمانی ، گروهی و فنیروها و امکانات ستتازما  ، ستترپرستتتی و ه

سائب  کنترل و بررسی  ، پیگیری ، گروهی ردی وف مشخص ق و سبک مدیریت مناسب ، هدم گذاری دقی    ، مهیم امیور و م

 ، تشیکیالت از وگیاهی

 سرپرستی مدیریتی مهارتهای دااتن بنابراین . بااد دااته را سازما  مالی و اداری های رویه و قوانین

 . است اایسته فرد های ویژگی از یکی

 دارای باید اایسته و مدیر فرد بنابراین است مدیریت جوهره گیری تصمیم : گیری تصمیم مهارتهای 2.

 و دگاههادی ، ها تراتژیاس و اهدام به توجه با ، دقت با همراه و قاطع ، موقع به گیری تصمیم ویژگی

 ریعس تنگذاا رااج هب ، یریگ تصیمیم در سازما  دیگر بخشهای با هماهنگی و سازما  وضعیت

 .بااد گرفته تصمیمات اثربخشی  متخذه، تصمیمات

 تهاایس ردیف اطرخ همیین به رسد می فرا زودتر سازما  مرگ خالقیت بدو  :نوووری و خالقیت 1.

 اب ود،موج وضع بهبود و مسائب حب برای خالقانه های حب راه و ها طرح ارائه ضمن بتواند که است

 .کند رویارویی برانگیز چالش و داوار کارهای و جدید های موقعیت

 زشانگی و فرادستتا   ، ا  رمباات  ، دستتا   زیر با مناستب  ارتباد برقراری ، جدید افکار و خالقیت تشتویق  : رهبری مهارتهای 4.

س  ش  و بترغی ، دتائی ، ازما س  داماه تجه در تا زیرد اد  زمینه وورد  فراهم و حمایت ، راهنمایی وس،خ ارک ویقت  ، افراد ر

 .بااد دااته باید اایسته فرد که است رهبری مهارتهای جمبه از ، خود س بتنس ونا  احترام جبب و دیگرا  در نفوس

 فنی مهارتهای فعالیت یک اجرای جهت در مختب منابع و فنو  از مندی بهره و خاص دانش از استتتفاده توانایی :فنی مهارتهای 5.

 .دارند بسیاری اهمیت و  اییگش کبمش و سرپرستی ماهیت دلیب به پائین سووح مدیریت در

 و درو  عوامب دیگر با ونها دارتبا درک و بیاصتت بعوام خیصتشتت ، ستتازما  های پیچیدگی درک توانایی : ادراکی مهارتهای 6.

ست  احراز برای مهارت نای ، مختبی ایه یتموقع در ودخ اهگجای شنق و ازمانیس  بیرو   رهبری نقش خاطر به عالی مدیریت پ

 .دارد بسیاراهمیت و 

ستم   و نظام ایجاد و تحقق برای سته   سی  در افراد ارتقای اگر .اود  طی طوالنی راهی ، اتاس  بی باید ها سازما   در ساالری  اای

س  بر سازما   س   و تلیاق اسا ستگی  او لیاقت و اثربخشی  به سازما   در  ردف دمتخ هادام و ردگی ورتص  ا ون تگیاای اته  ب  دا

 .خواهیداد تقویت و توسعه سازما  در ساالری اایسته ، بااد
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 فلوچارت انتخاب پرستار نمونه در این مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبسه ای در دفتر پرستاری با حضور مدیر 

پرستاری و سرپرستارا  و سوپروایزرین 

 تشکیب میگردد

سنب        ستار هر بخش با توجه به تعداد پر سرپر

تاری را بر         کادر پرستتت یا دو نفر از  یک  خود 

استتاس معیار ارزیابی به عنوا  پرستتتار نمونه    

 کاندید و اعالم میکنند.

ستار و مدیر نمونه بر روی     سامی کاندیدای پر ا

تارا  و       یه ستتترپرستتت بت میشتتتود و کب برد ث

 سوپروایزرین به کاندیدا رای میدهند

مدیر پرستتتاری بر استتاس معیار پرستتتار نمونه، 

ندید           کا تاری را  مدیرا  پرستتت یا دونفر از  یک 

 میکند

بر اساس سهمیه پرستار نمونه مرکز، و  تعداد 

افرادی که بیشترین وراء را کسب نمودند به 

 عنوا  پرستار نمونه و  سال انتخاس میشود

با         تار نمونه را  مدیر پرستتتتاری استتتامی پرستتت

 مشخصات کامب به اداره پرستاری مکاتبه می کند
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شتی رد  مانی استان گیالن دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز آموزشی و ردمانی و تحقیقاتی قلب دکتر حشمت

 فرم انتخاب و انتصاب سوپروایزر
 سن :             سابقه خدمت :                                     نام و نام خانوادگی :                                            

 نوع استخدام  :                         بخش  محل خدمت  :                    :             آخرین مدرك تحصیلی

 ضعیف متوسط خوب محورها ردیف

1 

 

 

 

تططعططهططدات   

 حرفه ای

اخططالقططی ،  

 اجتماعی

    وقت شناسی  و ورود و خروج بر اساس زمان تعیین شده 

    حفظ شئو نات اسالمی و رعایت کامل یو نیفرم حرفه ای

    آگاهی از سلسله مراتب اداری و رعایت آن  

    دارا بودن وجدان کار و ایمان  به کار –عالقه مندی به حرفه 

    رعایت ضوابط و قوانین و مقررات حرفه ای

سب با بیماران و همراهان و توانایی بر قراری ارتباط   بر خورد منا

 موثر با همکاران

   

شططناسططی در قبال کارها و یاد گیری موثر  دارا بودن حس وظیفه 

 امور محوله تا حصول نتیجه

   

سازمانی )رعایت اخالق     سب درون و بیرون  دارا بودن ارتباط منا

 حرفه ای (

   

شهرت اخالقی   حرفه ای در محیط  –اجتماعی  –دارا بودن چنین 

 کار ) رعایت اخالق حرفه ای(

   

    داشتن روحیه کار تیمی و توانایی ایجاد محیط هماهنگ و موثر 

یت        ل ئو مسططط

 پذیری

    حضور داو طلبانه در مواقع اضطراری و حوادث غیر متر قبه

    تمایل به پذیرش مسئو لیت های بیشتر در امور محوله  

ستم خد        سی سب در  شنهادات الزم در جهت تغییرات منا ارائه پی

 و بهبود فعالیت هامات پرستاری 

   

همکاری با مدیر پرسططتاری یا مترون در تنظیم و تدوین اهداو و 

 خط مشی های واحد های مربوطه  

   

سب       شرایط منا  0شرکت فعال در زمان بروز فوریت ها و تامین 

 تامین نیروی انسانی ، تجهیزات و امکانت و ...(

   

مشارکت و همکاری در زمینه تامین نیاز های اموزشی و ارزشیابی 

کارکنان پرسططتاری شططامل اشططناسططازی کارکنان جدید الورود با 

 مقررات ، خط مشی ها و شرح وظایف و ... 
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دارا بودن حس وظیفه شناسی در قبال کار ها و انجام امور محوطه  

 تا حصول نتیجه

   

    مشارکت و همکاری در حل مشکالت بخش  و بیمارستان 

ستم       سی سب در  شنهادات الزم در جهت ایجاد تغییرات منا ارائه پی

 خدمات پرستاری

   

فه    3 وظایف حر

 ای 

 و تخصصی 

توانایی شناسایی و تجزیه و تحلیل مسائل مدیریتی و ارائه راهکار 

 های مناسب بر ای حل مسئله

   

سازنده     -نوآوری –ابتکار  خالقیت در حرفه و ارائه راهکار های 

 در جهت 

 بهبود خدمات بالینی 

   

یت              عا با ر فه ای  بالینی و حر ندی  هارت و توانم دارا بودن م

 استانداردها و بشرح وظایف مصوب

   

سبت به ماموریت   ستراتژی ها و اهداو      –آگاهی ن شم انداز ا چ

 کالن

   

سطح دانش و مهارت های خود وهمکاران  عالقه مندی به  ارتقاء 

 و مشارکت

قاء       خدمات      فعال در دوره های آموزشططی مرتبط در جهت ارت

 پرستاری

   

توانایی تهیه و تنظیم برنامه و فعالیت های عملیاتی مناسططب در           

 جهت تحقق اهداو تعیین شده

   

سططازی تهیه و ارائه  گزارش های مفید و جامع در جهت تقسططیم 

 مدیریتی    های

   

بهره مندی از اطالعات و دا نش تخصصی به روزدر حوزه فعالیت 

 های محوله مهارت : اداری ،

تصططمیم گیری   –اطالعاتی   -انسططانی ، فنی نقش ها : ارتباطی    

 نحوه  بر قراری

   

ستفاده موثر     شنایی کامل با نرم افزار های یا یارنه ای مرتبط و ا آ

 از انها در اجرای امور محوله  

   

ضعیت موجود گیر ند      شات کمی و کیفی از و تهیه و تنظیم گزار

 گان و ارائه کنند گان خدمت و عمکلرد واحد های زیر بط
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شتی رد مانی   استان گیالندااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز آموزشی و ردمانی و تحقیقاتی قلب دکتر حشمت

 فرم انتخاب و انتصاب سر پرستار
 :             وخرین مدرک تحصیبی      سابقه خدمت :           سن :    نام و نام خانوادگی :              

 بخش  محب خدمت  :                                            م  :                       نوع استخدا

 ضعیف متوسط خوب محورها ردیف

1 

 

 

 

تططعططهططدات   

 حرفه ای

اخططالقططی ،  

 اجتماعی

    وقت شناسی  و ورود و خروج بر اساس زمان تعیین شده 

    حفظ شئو نات اسالمی و رعایت کامل یو نیفرم حرفه ای

    آگاهی از سلسله مراتب اداری و رعایت آن  

    دارا بودن وجدان کار و ایمان  به کار –عالقه مندی به حرفه 

    رعایت ضوابط و قوانین و مقررات حرفه ای

سب با بیماران و همراهان و توانایی بر قراری ارتباط   بر خورد منا

 موثر با همکاران

   

دارا بودن حس وظیفه شططناسططی در قبال کارها و یاد گیری موثر  

 محوله تا حصول نتیجهامور 

   

سازمانی )رعایت اخالق     سب درون و بیرون  دارا بودن ارتباط منا

 حرفه ای (

   

شهرت اخالقی   حرفه ای در محیط  –اجتماعی  –دارا بودن چنین 

 کار ) رعایت اخالق حرفه ای(

   

    داشتن روحیه کار تیمی و توانایی ایجاد محیط هماهنگ و موثر 

    

یت        ل ئو مسططط

 پذیری

    حضور داو طلبانه در مواقع اضطراری و حوادث غیر متر قبه

    تمایل به پذیرش مسئو لیت های بیشتر در امور محوله  

ستم خد        سی سب در  شنهادات الزم در جهت تغییرات منا ارائه پی

 مات پرستاری و بهبود فعالیت ها

   

همکاری با مدیر پرسططتاری یا مترون در تنظیم و تدوین اهداو و 

 خط مشی های واحد های مربوطه  

   

سب       شرایط منا  0شرکت فعال در زمان بروز فوریت ها و تامین 

 تامین نیروی انسانی ، تجهیزات و امکانت و ...(
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مشارکت و همکاری در زمینه تامین نیاز های اموزشی و ارزشیابی 

کارکنان پرسططتاری شططامل اشططناسططازی کارکنان جدید الورود با 

 مقررات ، خط مشی ها و شرح وظایف و ... 

   

 

    مشارکت و همکاری در حل مشکالت بخش  و بیمارستان   

در سیستم خدمات     ارائه پیشنهادات الزم در جهت ایجاد تغییرات مناسب  

 پرستاری

   

فه     3 ظایف حر و

 ای 

 و تخصصی 

سائل مدیریتی و ارائه راهکار های       سایی و تجزیه و تحلیل م شنا توانایی 

 مناسب بر ای حل مسئله

   

خالقیت در حرفه و ارائه راهکار های سطططازنده در          -نوآوری –ابتکار  

 جهت 

 بهبود خدمات بالینی 

   

ستانداردها و  دارا بودن مهارت  و توانمندی بالینی و حرفه ای با رعایت ا

 بشرح وظایف مصوب

   

    چشم انداز استراتژی ها و اهداو کالن –آگاهی نسبت به ماموریت 

های خود وهمکاران و           هارت  قاء سطططح دانش و م به ارت ندی  عالقه م

 مشارکت

 خدمات پرستاری   فعال در دوره های آموزشی مرتبط در جهت ارتقاء 

   

    برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت خدمات ارایه شده  

    برنامه ریزی جهت اموزش به مددجویان ،  بیماران، خانواده 

    پیش بینی نیاز های بخش  از نظر امکانات ، تجهیزات ، لوازم مصرفی 

ستفاده موثر از انها      شنایی کامل با نرم افزار های یا یارنه ای مرتبط و ا آ

 در اجرای امور محوله  

   

    جهت حل مشکالت بخش ) کارکنان ، مددجویان ، بیماران ( کوشا است  

    توجه به نیاز های کارکنان و ایجاد ا نگیزه  جهت افزایش رضایت شغلی 

    برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحد ها  

شغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امور پزشکی     رعایت معیار های رفتار 

 با موازین شرح

 مقدس   

   

    نظارت بر چگونگی و اجرای دستورات پزشک و کنترل  بر اجرای ان   

شگیری از عفونت       ضروری به منظور پی ستمر در زمینه اقدامات  نظارت م

 ها  
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شتی رد مانی استان گیالن  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز آموزشی و ردمانی و تحقیقاتی قلب دکتر حشمت

 فرم انتخاب و انتصاب پرستار جانشین ) استاف  بخش (

 :                      آخرین مدرك تحصیلی            سن :        مت سابقه خد        ی           نام و نام خانوادگ

 بخش  محل خدمت  :                                                استخدام  :                 نوع

 ضعیف متوسط خوب محورها ردیف

1 
 

 
 

تعهدات  حرفه 
 ای

اخالالی الال     
 اجتماع 

    و ت شناس   و ورود و خروج بر اساس زمان تعیین شده 

    حفظ شئو نات اسیم  و رعایت کامل یو نیفرم حرفه ای

    آگاه  از سلسله مراتب اداری و رعایت آن 

    دارا بودن وجدان کار و ایمان  به کار –عی ه مندی به حرفه 

    رعایت ضوابط و  وانین و مقررات حرفه ای

بر خورد مناسالالب با بیماران و همراهان و توانای  بر  راری ارتطا  
 موثر با همکاران

   

دارا بودن حس وظیفه شالالناسالال  در  طار کارها و یاد گیری موثر  
 امور محوله تا حصور نتیجه

   

سازمان  )رعایت اخیق     سب درون و بیرون  دارا بودن ارتطا  منا
 حرفه ای (

   

ماع    –دارا بودن چنین شالالالهرت اخی    فه ای در   –اجت حر
 محیط کار ) رعایت اخیق حرفه ای(

   

    داشتن روحیه کار تیم  و توانای  ایجاد محیط هماهنگ و موثر 

لیالالت      ئو مسالالال
 پذیری

    حضور داو طلطانه در موا ع اضطراری و حوادث غیر متر  طه

    تمایل به پذیرش مسئو لیت های بیشتر در امور محوله 

ستم خد         سی سب در  شنهادات الزم در جهت تغییرات منا ارائه پی
 مات پرستاری و بهطود فع 

 اولیت ها
 

   

همکاری با مدیر پرسالالتاری یا مترون در تنمیم و تدوین اهداو و 
 خط مش  های واحد های مربوطه 

   

سب    شرکت فعار در   شرایط منا  0زمان بروز فوریت ها و تامین 
 تامین نیروی انسان    تجهیزات و امکانت و ...(

   

مشارکت و همکاری در زمینه تامین نیاز های اموزش  و ارزشیاب  
کارکنان پرسالالتاری شالالامل اشالالناسالالازی کارکنان جدید الورود با   

 مقررات   خط مش  ها و شرح وظایف و ... 

   



42 

 

 

    مشارکت و همکاری در حل مشکیت بخش  و بیمارستان   

ارائه پیشنهادات الزم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات     
 پرستاری

   

فه     3 ظایف حر و
 ای 
 و تخصص  

سائل مدیریت  و ارائه راهکار های      سای  و تجزیه و تحلیل م شنا توانای  
 مناسب بر ای حل مسئله

   

 خی یت در حرفه و ارائه راهکار های سازنده در جهت    -نوآوری –ابتکار 
 بهطود خدمات بالین  

   

دارا بودن مهارت و توانمندی بالین  و حرفه ای با رعایت اسالالالتانداردها و 
 بشرح وظایف مصوب

   

    چشم انداز استراتژی ها و اهداو کین –آگاه  نسطت به ماموریت 

به     قاء سالالالطا دانش و مهارت های خود وهمکاران و      عی ه مندی  ارت
 مشارکت

 خدمات پرستاری   فعار در دوره های آموزش  مرتطط در جهت ارتقاء 

   

    برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت خدمات ارایه شده 

    برنامه ریزی جهت اموزش به مددجویان    بیماران  خانواده 

    پیش بین  نیاز های بخش  از نمر امکانات   تجهیزات   لوازم مصرف  

آشالنای  کامل با نرم افزار های یا یارنه ای مرتطط و اسالتفاده موثر از انها   
 در اجرای امور محوله 

   

    جهت حل مشکیت بخش ) کارکنان   مددجویان   بیماران ( کوشا است 

    توجه به نیاز های کارکنان و ایجاد ا نگیزه  جهت افزایش رضایت شغل  

    بر راری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحد ها 

شک      شغل  و اخی   کارکنان و انططاق امور پز رعایت معیار های رفتار 
 با موازین شرح

 مقدس  

   

    نمارت بر چگونگ  و اجرای دستورات پزشک و کنترر  بر اجرای ان   

شگیری از عفونت      ضروری به منمور پی ستمر در زمینه ا دامات  نمارت م
 ها 
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