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مديريت منابع انسانيواحد   
  مديريت و سازماندهي

 برنامه استراتژيك )1

 .استدر دسترس  واحدنسخه اي از برنامه استراتژيك بيمارستان در اين  )1-1

  .است واحدمديريت و رهبري مطابقت داشته و در دسترس اين  1-1-2هاي مندرج در سنجه هاي استاندارد  برنامه استراتژيك بيمارستان با ويژگي.  سنجه  
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 * ا.ق.غ  2  1  0

  

بيمارستان برنامه  واحداين  مسئول  ي    ه  برنامه استراتژيك بيمارستان  الف
  استراتژيك ندارد

  يا
مشخصات مندرج در بند 

  را ندارد "ب"
  يا

حتي در دسترس يكي از 
 افراد مورد مصاحبه

  نيست

  

بيمارستان برنامه
  استراتژيك دارد

  و
مشخصات مندرج در 

  را دارد "ب"بند 
  و

در دسترس تمامي 
افراد مورد مصاحبه 

  است

  
  ب

سنجه هايمشخصات مندرج در
مديريت و  1-1- 2استاندارد 

  رهبري
  ك    و

اگر برنامه استراتژيك بيمارستان در 
شماست آن را با هم  واحددسترس 

  ببينيم
 واحددر اين ل  ز واحددر اين  ج
  م  ح   د

        ط    

  غير قابل ارزيابي*
  
  
  
  

  



 

٢ 
 

 .نصب شده است قابل رؤيت، و  در محلي مناسب  نسخه اي خوانا و قاب شده از رسالت بيمارستان، ، مديريت منابع انسانيواحد در  )1-2

  .است شده تايپ، قاب يا لمينيت ،متري قابل خواندن باشد 2رسالت بيمارستان با خط خوانا كه از فاصله .  1سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

1  

    ي    ه  رسالت بيمارستان  الف

موارد مندرج در قسمت 
  را نداشته باشدمستندات 

قسمتي از موارد 
مندرج در قسمت 
مستندات را داشته 

  باشد

موارد مندرج در 
قسمت مستندات را به 
  طور كامل داشته باشد

  
  ب

متري2با خط خوانا كه از فاصله
قابل خواندن باشد، تايپ، قاب يا 

  لمينيت شده است
    ك    و

  ل  ز در اين واحد  ج
  م  ح   د

    ط   
  

  .نصب شده است  واحد اين در مجاورت تابلوي اعالنات رسالت بيمارستان.  2سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

2  

    ي    ه  رسالت بيمارستان  الف

در مجاورت تابلو اعالنات 
    نصب نشده است

در مجاورت تابلو 
اعالنات نصب شده 

  است
  

  ك  و   ب
  ل  ز در مجاورت تابلوي اعالنات اين واحد  ج
  م  ح   د

    ط   
  

  
  
  
  



 

٣ 
 

 .در راستاي دستيابي به اهداف استراتژيك آن اطالع دارند واحداز رسالت بيمارستان و نقش اين ، مديريت منابع انسانيواحد كاركنان  مامت )1-3
 

 .*، از رسالت سازمان مطلع هستندواحدتمام كاركنان اين .  1سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

1  

  ي    ه    الف
از رده هاي مختلف شغلي كه حتما يك 

نفر از آنها ار مسئولين اين واحد 
  .باشند....) مسئول و(

حتي يكي از مسئولين 
 دندان اين واحد

 يا
كاركنان اين نفر از  1-0

  واحد بدانند

  رسالت بيمارستان شما چيست؟  ك    و    ب    نفر بدانند 4-5  نفر بدانند 3-2
  در اين واحد  ل    ز    ج
 نفر5از م  ح   د

    ط   
  .الزم نيست دقيقاً كلمه به كلمه رسالت بيمارستان گفته شود و كافي است كه به نكات و مفاهيم اصلي اشاره گردد :تذكر*
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  .در راستاي دستيابي به اهداف استراتژيك بيمارستان در قالب برنامه عملياتي مربوطه مطلع هستند واحد نقش اين ، ازواحدتمام كاركنان اين .  2سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

2  

  الف

  برنامه عملياتي
  و

هدف كالن و اهداف عيني مرتبط 
با آن كه مربوط به اين واحد 

  است

كه حتما (از رده هاي مختلف شغلي  ي    ه
  )باشد واحد مسئولنفر از آنها  يك

 را "الف"مستندات بند 
 ندارد

 يا
 را ندارد "ب"بند شرايط 

 يا
حتي يكي از مسئولين اين 

 ندانند  واحد
 يا

نفر از كاركنان اين  1-0
  بدانند  واحد

مستندات بند 
 دارد را "الف"

 و
را  "ب"شرايط بند 
  دارد
  و

مسئو لين اين  
از آن اطالع  واحد

  دارند
  اما

نفر از ساير  3-2
كاركنان از آن 
  مطلع هستند

"الف"مستندات بند
 دارد را

 و
 "ب"شرايط بند 
  را دارد

  و 
مسئو لين اين 

از آن  واحد
  اطالع دارند

 و
نفر از ساير  5-4

كاركنان از آن مطلع 
  هستند

  
  ب

اهداف برنامه عملياتي همان 
 اهداف عيني مرتبط با هدف كال

  ن باشند
  ك    و

واحد،  بر اساس برنامه عملياتي اين
در دستيابي به اهداف ن واحد نقش اي

  *بيمارستان چيست؟استراتژيك 
  واحد در اين  ل    ز  واحددر اين   ج
 نفر5از م  ح   د

        ط    

مرتبط با هدف كالن مربوطه كه مسئوليت اجراي آن با اين واحد است نيز بـا   (Objectives)مرتبط با اين واحد مشخص شده و اهداف عيني ) Goal(الزم است هدف استراتژيك كالن : تذكر*
واحد خود در راستاي دستيابي به اهداف كالن برنامـه  هماهنگي واحد بهبود كيفيت مشخص شده و مستندات آن در اختيار اين واحد قرار گيرد و  تمام كاركنان اين واحد از اهداف برنامه عملياتي 

هدف عملياتي دارندكه در راستاي دستيابي به يك هدف كالن استراتژيك است، همه كاركنان هدف استراتژيك كالن مورد نظر و اين  4به عنوان مثال اگر براي سال جاري ( باشند  استراتژيك آگاه
  .)هدف عملياتي را بدانند 4
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  .طرف دانشگاه به اين واحد معرفي شده اند، از رسالت سازمان مطلع هستندتمام افرادي كه به عنوان آموزش گيرنده و آموزش دهنده از .  3سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

3  

  ي    ه    الف
از رده هاي مختلف شغلي آموزش

آموزش گيرنده در رشته هاي و دهنده 
  مختلف

  بدانندنفر  4-5  نفر بدانند 2-3  نفر بدانند 1-0

در 
بيمارستانهاي 
  غير آموزشي

  يا
درصورتي كه 

  آموزش 
گيرنده اي به 

اين واحد 
  معرفي

  نمي شود 

  رسالت بيمارستان شما چيست؟  ك    و    ب
  در اين واحد  ل    ز    ج
 نفر5از م  ح   د

        ط    

 
  

   مسئول واحد) 2
 :داراي شرايط احراز ذيل استبه ترتيب ارجحيت  ل واحد مديريت منابع انساني، مسئو)    2-1

 سال سابقه كار 1با حداقل ) گروه اداري و مديريت، گروه مهندسي صنايع و گروه اقتصاد(دارا بودن مدرك دكترا  )2-1-1
 سابقه كار سال2با حداقل ) گروه اداري و مديريت، گروه مهندسي صنايع و گروه اقتصاد( دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد )2-1-2
  سال سابقه كار3با حداقل ) گروه اداري و مديريت، گروه مهندسي صنايع و گروه اقتصاد( دارا بودن مدرك كارشناسي )2-1-3
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  .تعيين شده است  رييس بيمارستانل واحد طي حكمي از سوي ئومس. 1سنجه 

  
  .يت  اين واحد را بر عهده داردتعيين شده در متن استاندارد مسئولفردي واجد معلومات و تجربيات منطبق با ارجحيت هاي . 2سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

را نداشته رئيس بيمارستان يابالغ مكتوب با امضامسئول واحدكهدر صورتي
كه ابالغ وجود داشته  امتيازي به اين سنجه تعلق نمي گيرد و در صورتيهيچ  باشد

 :باشد به روش ذيل امتياز داده مي شود
  ) گروه اداري و مديريت، گروه مهندسي صنايع و گروه اقتصاد(ي امدرك دكتر 

  )امتياز 5( 
گروه اداري و مديريت، گروه مهندسي صنايع و گروه (مدرك كارشناسي ارشد - 

  )امتياز 4( )اقتصاد
 )گروه اداري و مديريت، گروه مهندسي صنايع و گروه اقتصاد(مدرك كارشناسي - 

  )امتياز 3(
  دكتراي رشته هايبراي  زمينه مديريت منابع انسانيسال سابقه كار در  1   
  )امتياز 1(فوق الذكر    
كارشناسي ارشد رشته هاي براي  زمينه مديريت منابع انسانيسال سابقه كار در  2

  )امتياز 1(فوق الذكر 
  كارشناسي رشته هاي براي  زمينه مديريت منابع انسانيسال سابقه كار در  3

  )امتياز 1(فوق الذكر 
 

2  

    ي    ه  موارد مندرج در متن استاندارد  الف
  ك  و   ب
  ل  ز واحدمسئولدر پرونده پرسنلي  ج
    م    ح    د

        ط    

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

1  

    ي    ه  مسئول واحدحكم انتصاب   الف
  

با امضاي  كتوبحكم م
رييس بيمارستان موجود 

  نباشد

  

  
حكم مكتوب با امضاي 

رييس بيمارستان 
  موجود باشد

  
  ك  و رييس بيمارستانيبا امضا ب
    ل    ز    ج
  م  ح  د

    ط   
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  انساني منابعديريت و توانمندسازي م
  )الكترونيك/كاغذي( پرونده پرسنلي ) 3

  ، در ايـن واحـد   )حتي پرونده پرسنلي كاركنان بخش ها و  واحدهايي كه بـرون سـپاري شـده انـد    (تمام كاركنان الكترونيك پرونده پرسنلي يا  فايل پرسنلي     )3-1
  .موجود است            
  . الكترونيك تمام كاركنان حتي كاركنان بخش ها و واحد هاي برون سپاري شده، در اين واحد موجود است  /پرسنلي كاغذي پرونده دهند شواهد و مستندات نشان مي. 1سنجه                        

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
1  

  الف

الكترونيك تمام/فهرست كاغذي
  كاركنان حتي كاركنان 
  بخش ها و واحد هاي

  برون سپاري شده  
  و

الكترونيك / پرسنلي كاغذي پرونده
  آنان

    ي    ه
فهرست كاركنان موجود 

  نيست
  يا 

پرونده پرسنلي   2-0
  موجود است

فهرست كاركنان 
  برخي بخش ها و 

  موجود است واحد ها 
  يا

پرونده پرسنلي   6-3
  موجود است

فهرست كاركنان 
تمامي بخش ها و 

  موجود استواحد ها 
  و

پرونده پرسنلي   10-7
  موجود است

  
  ك  و   ب
    ل    ز  در اين واحد  ج

  د
پرونده از رده هاي مختلف شغلي10

در قسمت هاي مختلف بيمارستان 
   شامل موارد برون سپاري شده 

    م    ح

    ط   
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  .نگهداري مي شوندشخصي ماري نده هاي پرسنلي براساس سيستم كدگذپرو.  2سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
2  

    ي    ه  پرسنليپرونده هاي   الف

سيستم كدگذاري 
  مشخصي وجود ندارد

  يا
مورد رعايت  0-2در 

  شده است

  
سيستم كدگذاري 

  داردمشخص وجود 
  اما

مورد رعايت  3-6در 
  شده است

  

  
سيستم كدگذاري 
  مشخص وجود دارد

  و
مورد رعايت  7-10در 

  شده است
  

  

  ب

 الكترونيك/كاغذي
  و

در سيستم كدگذاري مشخص  رعايت
  ترتيب قرارگيري آنان

    ك    و

  ل  ز در اين واحد  ج

  د
بررسي رعايت سيستم كدگذاري

 10 قرارگيريترتيب مربوطه در 
  پرونده به صورت تصادفي

    م    ح

    ط   
  . شواهد و مستندات نشان مي دهند ترتيب قرار گرفتن اوراق در پرونده هاي پرسنلي توسط بيمارستان مشخص شده است و براساس آن عمل مي شود. 3سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
3  

  الف

مستنداتي كه ترتيب قرار گرفتن
اوراق در پرونده پرسنلي را مشخص 

  كرده اند
  و 

  پرونده هاي پرسنلي

    ي    ه
ترتيب قرارگيري اوراق 

در پرونده پرسنلي، 
 نشده  مشخص و مستند

  يا
پرونده به طور  0-2در 

  رعايت شده است كامل

  
  
  

ترتيب قرارگيري اوراق 
در پرونده پرسنلي، 
مشخص و مستند 

  شده 
  اما

پرونده به طور  3-6در 
كامل رعايت شده 

  است
  

  
  

ترتيب قرارگيري اوراق 
در پرونده پرسنلي، 
مشخص و مستند 

  شده 
  و

پرونده به  7-10در 
طور كامل رعايت شده 

   است

  ك  و رعايت ترتيب مشخص شده  ب  
  ل  ز در اين واحد  ج

10مربوطه در ترتيببررسي رعايت  د
    م    ح  پرونده به صورت تصادفي

        ط    
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  . تعداد اوراق داخل هر پرونده با ذكر موضوع آن مشخص شده است. 4سنجه

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
4  

    ي    ه  پرونده هاي پرسنلي  الف
  

پرونده  0-2در 
مندرجات سنجه به طور 
  كامل رعايت شده است

  
پرونده  3-6در 

مندرجات سنجه به 
طور كامل رعايت شده 

  است

  
پرونده  7-10در 

مندرجات سنجه به 
طور كامل رعايت شده 

  است

  
  ك  و موارد مندرج در سنجه  ب
  ل  ز در اين واحد  ج
  م  ح پرونده10  د

    ط   
  .در جاي پرونده قرار مي گيرد ،بخش يا واحد تحويل گيرندهه و نديردر صورت خروج هر پرونده كاغذي از اين واحد، كارت جايگزين با ذكر تاريخ تحويل، نام و نام خانوادگي تحويل گ.  5سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
5  

  الف

مستند نحوه ي تحويلدستورالعمل
و باز پس گيري پرونده هاي پرسنلي 

  كاغذي
  و

  كارت جايگزين

  اين واحد شناسانكار  ي    ه

 "الف"مستندات بند 
  موجود نباشند

  يا
 رشناسانحتي يكي از كا

، از مفاد اين واحد
دستورالعمل اگاهي 

  نداشته باشد

  
  

 "الف"مستندات بند 
  موجود باشند

  و
كارشناسان اين تمام 

واحد، از مفاد 
دستورالعمل  آگاهي 

  داشته باشند
  اما

كارت جايگزين، 
بخشي از مشخصات 
مندرج در سنجه را  

  داشته باشد
  

 "الف"مستندات بند 
  موجود باشند

  و
تمام كارشناسان اين 

واحد، از مفاد 
دستورالعمل اگاهي 

  داشته باشند
  و

كارت جايگزين، تمام 
مشخصات مندرج در 

  را  داشته باشد سنجه

عدم 
وجود 
پرونده 
هاي 
  كاغذي

كارت جايگزين با مشخصات مندرج  ب
  بر اساس مفاد دستورالعمل مربوطه  ك    و  در سنجه

 در اين واحد ل  ز در اين واحد  ج
 نفر5 م  ح   د

        ط    
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  :پرونده پرسنلي حداقل  شامل موارد زير است   )3-2

و  )از طريق آنها بتـوان بـا وي تمـاس گرفـت     شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم،(يات تماس يجز ي،خانوادگنام و نام  )6-1-1
 سمت سازماني

 شرح وظايف شغلي امضاء شده توسط فرد  )3-2-1
 امضاء شده توسط فرد ، مباحث ايمني و سالمت و بهداشت محيط،دوره توجيهي بدو ورودگذراندن  چك ليست هاي )3-2-2
 مدرك تحصيليآخرين  كپي  )3-2-3
 دوره هاي آموزشي طي شده  مدارك كپي )3-2-4
 هاي محوله منظور انجام مسؤوليته توانمندي كاركنان ب و دوره اي اوليه آزمون هاي مستندات مربوط به )3-2-5
 مستندات مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزيابي حرفه اي و غير حرفه اي كاركنان )3-2-6
 به سنوات خدمت به تفكيك محل خدمت مستندات مربوط )3-2-7
 حكم انتصاب )3-2-8
 قراردادهاي توافقياحكام حقوقي يا   )3-2-9
 مدارك ارزيابي عملكرد )3-2-10
 ) استعالجي، استحقاقي، زايمان، بدون حقوق(مرخصي ها  )3-2-11
 مستندات مربوط به تشويق ها، تنبيه ها و تخلف ها )3-2-12
 مستندات مربوط به بيماري كاركنان تاييد شده توسط مراجع ذيصالح )3-2-13
 تايج آزمايش ها و معاينات مربوط با سالمت شغلين )3-2-14

 برنامه توسعه فردي كاركنان  )3-2-15
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  .الكترونيكي در دسترس مسئول اين واحد است/ اطالعات مربوط به پرونده پرسنلي به صورت فايل كاغذي .1 سنجه
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

1  

  الف

كاركنانالکترونيک  /کاغذیليست
  بيمارستان

  و
الکترونيک  /کاغذیپرونده پرسنلي 

  آنان

  مسئول واحد  يا جانشين او  ي    ه

ا  مسئول واحد جانشين   ي
ه آن  ااو ب ی  ه دسترس
  .دننداشته باش

  يا
نلی   ده پرس  ٠-١پرون
  نفر موجود باشد

  

ا مســـئول واحـــد   ي
ه آن ين او ب اجانش  ه
  دندسترسی داشته باش

  اما
نلی   ده پرس  ٢-٣پرون
  نفر موجود باشد

  

ا مســـئول واحـــد    ي
ه آن ين او ب اجانش  ه
  دندسترسی داشته باش

  و
نلی   ده پرس  ٤-٥پرون
  نفر موجود باشد

  
  ك    و    ب

بيمارستاناگر پرونده پرسنلي كاركنان
در دسترس شما هست آن را با هم 

  ببينيم
 واحددر اين ل  ز در دسترس اين واحد  ج

  د

نفر از كاركنان10پرونده پرسنلي
كه به طور تصادفي از  بيمارستان

روي ليست كاركنان و از رده هاي 
  شغلي مختلف انتخاب شده اند 

    م    ح

    ط   
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  .در صورتي كه اختيار دسترسي به فرد ديگري تفويض شده است، مستندات رسمي آن موجود است. اصل محرمانه بودن و امنيت اطالعات رعايت مي شود .2سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

2  

  الف
مستندات تعيين سطح دسترسي 

افراد به پرونده پرسنلي 
  الكترونيك/كاغذي

  ي    ه

از كاركنان اين واحد در رده هاي
مختلف شغلي كه مطابق مستندات 
نبايد به پرونده پرسنلي دسترسي 

نفر از افراد غير  1حتي   .داشته باشند
مجاز به پرونده پرسنلي 
  .دسترسي داشته باشند

  

كدام از افراد غير  هيچ
مجاز به پرونده 

پرسنلي دسترسي 
  .داشته باشندن

صورتي  در
كه تمام 

كاركنان اين 
واحد اجازه 
دسترسي به 

اطالعات 
پرونده 
را پرسنلي 

  داشته باشند

نشان دهد چه كساني تا چه سطحي  ب
 واحداگر شما به پرونده پرسنلي اين  ك    و  .به پرونده دسترسي دارند

  .دسترسي داريد آن را با هم ببينيم
 در اين واحد ل  ز در اين واحد  ج
 نفر5از م  ح   د

    ط   
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  .پرونده پرسنلي حاوي تمام موارد ذكر شده در استاندارد است .3سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

3  

    ي    ه  الكترونيك/پرونده پرسنلي كاغذي  الف

20-0** %  60-21%  100-61%    
  ك  و *موارد ذكر شده در استاندارد  ب
  ل  ز در اين واحد  ج

پرونده پرسنلي از رده هاي مختلف5  د
    م    ح  شغلي

    ط   
  .قابل قبول نيستمورد نظر است و فهرست به تنهايي گواهينامه دوره ها يا آزمون هاي برگزار شده  7-2-3و  6-2-3،  5-2-3در مورد استانداردهاي  :ذكرت* 
درصد  21-60درصد است كه بين  46.7مورد در پرونده ها موجود باشد نشانگر 75مورد از اين  35مورد خواهد شد كه به عنوان مثال اگر  75پرونده كه مجموعأ  5مورد در هر يك از  15: رذكت**

  .و امتياز يك به آن تعلق مي گيرد است
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  دريافت سوابق كار با اشعه پزشكي و شواهد و مستندات نشان مي دهند واحد مديريت منابع انساني قبل از گرفتن نيرو براي بخش هايي كه با پرتو و اشعه در ارتباط هستند، جهت .  4سنجه
هداري مي نمايد و بيمارستان از كاركناني كه براساس آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر ده پرسنلي آنان نگپرتو گيري آنان از محل كار قبلي، استعالم نموده و سوابق اخذ شده را در پرون

  . اشعه بازنشسته شده اند مجددا براي كار در بخش هاي مرتبط با اشعه يا پرتو استفاده نمي كند
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

4  

  الف

فهرست كاركناني كه با پرتو و  اشعه
  در ارتباط هستند

  و
سوابق محل خدمت آنها از شروع كار 

  تا كنون
  و

مستندات استعالم و سوابق دريافت 
شده در مورد كاركناني كه قبال در 

محل ديگري در همين زمينه فعاليت 
  مي كردند

    ي    ه

" الف" مستندات بند 
  موجود نباشد

  يا
حتي در يك مورد، 

سوابق نشانگر 
ساس فبازنشستگي بر ا

  دمفاد قانون مذكور باش

  

" الف"مستندات بند 
  موجود باشد

  و  
به هيج موردي از 

كارگيري كاركناني كه 
بر اساس مفاد قانون 

مذكور، بازنشسته شده 
  اند مشاهده نشود

  

هيچ يك از 
كاركنان 
فعلي 

بيمارستان، 
قبال در 
محل 

ديگري در 
همين زمينه 
 فعاليت نمي
  كرده اند

  ب
عدم  وجود سوابق بازنشستگي بر
اساس مفاد قانون مورد اشاره در 

  پاسخ به استعالم مذكور
    ك    و

پرونده پرسنلي پرتوكاران كه دردر  ج
    ل    ز  نگهداري مي شود اين واحد

  د

ميان پرتو كارانپرونده پرسنلي از5
ترجيحاً افراد ميانسال كه احتمال (

سابقه كار در محل قبلي در داشتن 
  )آنها بيشتر است

    م    ح

    ط   
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 كارت شناسايي )4

متـري قابـل    يـك  و سمت وي بـوده و از فاصـله   نام خانوادگي نام،حرف اول  عكس دار هريك از كاركنان كه روي سينه آنان نصب شده است، شامل كارت شناسائي   )4-1

  .خواندن است

، كارت شناسايي عكس دار حاوي موارد مندرج در )شامل موارد برون سپاري شده(مستندات نشان مي دهند واحد مديريت منابع انساني براي تمام كاركنان بيمارستان شواهد و . سنجه 
  .استاندارد را صادر نموده و در اختيار آنان قرار داده است

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  

  الف

 كارت شناسايي عكس دار
  و

مستندات تحويل كارت به كاركنان و 
  گرفتن امضاء جهت تأييد آن

    ي    ه
كارت شناسايي براي 
هيچ يك از كاركنان 
  صادر نشده است

كارت شناسايي براي 
برخي ازكاركنان صادر 

  شده است
  يا 

مستندات تحويل 
كارت به كاركنان 

  موجود نيست

شناسايي براي كارت 
تمامي كاركنان صادر 

  شده است
  و

مستندات تحويل 
كارت به كاركنان 

  موجود است

  ك  و *موارد ذكر شده در استاندارد  ب  
  ل  ز در اين واحد  ج
  م  ح   د

    ط   
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 كاركنان يستل )5

  .درخصوص اطالعات اداري و مالي كاركنان استواحد مديريت منابع انساني قادر به ارائه گزارش )    5-1 )6

  ) ...و  ، مدرك تحصيلينوع رابطه استخدامي، وضعيت اشتغال(و اداري ) احكام حقوقي(ي اطالعات مال در خصوص تعداد،به روز امكان تهيه ليست كاركنان و گزارش گيري . 1 سنجه                  
  . وجود دارد حتي قسمت هاي برون سپاري شده،  ن و همچنين به تفكيك بخش ها و واحد ها،بيمارستا كاركنان كل براي                

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

  الف
كلالكترونيك/گزارش كاغذي

كاركنان بيمارستان يا هر بخش يا 
  واحدي كه ارزياب درخواست كند 

    ي    ه

گزارش گيري امكان 
  وجود ندارد

امكان گزارش گيري 
  وجود دارد

  اما
شامل تمام موارد 
مندرج در بندهاي 

  نيست "ب"و  "الف"

امكان گزارش گيري 
  وجود دارد

  و
شامل تمام موارد 
مندرج در بندهاي 

  است "ب"و  "الف"

موارد مندرج دربه روز و شامل  ب  
    ك    و  سنجه

    ل    ز  در اين واحد  ج
  م  ح  د
    ط  

  .نمودار سازماني بيمارستان در اين واحد موجود است. 2سنجه          

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

    ي    ه  نمودار سازماني   الف
نمودار سازماني 

بيمارستان در اين واحد 
  موجود نيست

  
نمودار سازماني 

بيمارستان در اين 
  واحد موجود است

  
  ك  و  ب
  ل  ز در اين واحد ج
  م  ح  د
    ط  
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 شرح وظايف )7

  .يك نسخه اصلي از شرح شغل تمام مشاغل سازماني در اين واحد موجود است)   6-1
  . در اين واحد وجود دارد) ها شاغل موجود در بيمارستانممربوط به (شاغل تاييد شده توسط نهاد ذيصالح مكتاب يا جزوه شرح  يك نسخه از. سنجه                

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

  الف
نسخه اي از كتاب يا جزوه شرح

    ي    ه  مشاغل
كتاب يا جزوه با شرايط 

در اين  مندرج در سنجه
  واحد موجود نيست

  

كتاب يا جزوه با 
شرايط مندرج در 

در اين واحد سنجه 
  موجود است

  
  ك  و موارد مندرج در سنجه ب
  ل  ز در اين واحد ج
  م  ح  د
    ط  

  
  .يك نسخه اصلي از شرح وظايف جاري موجود است)   6-2

  .*در اين واحد موجود است، )شامل قسمت هاي برون سپاري شده( بيمارستانكاركنان تمامي كاغذي الكترونيك با تائيد رييس بيمارستان از شرح وظايف جاري  يك نسخه. سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

  الف
شرح وظايف تمامي كاركنان

    ي    ه  بيمارستان 

مورد موجود  3-6  مورد موجود است 2-0
  است

مورد موجود  10-7
    است

  ك  و الكترونيك/كاغذي ب
  ل  ز در اين واحد ج

شرح وظيفه از رده هاي مختلف10  د
    م    ح  شغلي

    ط  
  .پرستار بخش اورژانس است، شرح وظايف پرستار اورژانس بايد موجود باشدبه عنوان مثال براي فردي كه . شرح وظايف بر اساس سمت فرد است نه اسم وي: تذكر*
  



 

١٨ 
 

  :زير هستندشامل موارد  ها وظيفهشرح )   6-3
  پست سازماني) 6-3-1

  .ها، پست سازماني مشخص شده است دات نشان مي دهند كه در شرح وظيفه مستن. سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

    ي    ه  برگه هاي شرح وظيفه   الف

  0 - 2پست سازماني در 
  مورد موجود است

  3- 6پست سازماني در 
  مورد موجود است

 7-10پست سازماني 
    مورد موجود است

  ك  و الكترونيك/كاغذي ب
  ل  ز در اين واحد ج

شرح وظيفه از رده هاي مختلف10  د
    م    ح  شغلي

    ط  
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  سلسله مراتب سازماني) 6-3-2
ه فـرد يـا افـرادي    مستندات نشان مي دهند كه در شرح وظايف ها، سلسه مراتب سازماني مشخص شده است به نحوي كه در هر شرح وظيفه شفاف است كه فـرد بايـد بـه چـ    . سنجه 

سـطح  (، با چه كساني هم سطح و هم رده است، و چه فرد يا افرادي بايد به وي گزارش داده و در مقابل وي پاسـخگو باشـند    )سطح باالتر(گزارش بدهد و در مقابل آنها پاسخگو باشد 
  *) .پايين تر 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

    ي    ه  برگه هاي شرح وظيفه   الف
سلسله مراتب سازماني 

مورد مطابق  0 -2در 
سنجه مشخص شده 

  است

سلسله مراتب سازماني 
مورد مطابق   3-6در 

سنجه مشخص شده 
  است

سلسله مراتب سازماني 
مورد مطابق  7-10در 

سنجه مشخص شده 
  است

  
  ك  و موارد مندرج درسنجه ب
  ل  ز در اين واحد ج

شرح وظيفه از رده هاي مختلف10  د
    م    ح  شغلي

    ط  
شـخص شـده در سـنجه موجـود     در صورتي كه براي گروهي از كاركنان شرح وظايف مصوب از سطوح باالتر تهيه و ابالغ شده باشد كه در ان سلسله مراتب سازماني به ترتيب م: تذكر*

  .اين موضوع در مورد ساير سنجه هاي مشابه در اين محور نيز، مصداق دارد .نباشد، الزم است اين مورد از سوي بيمارستان تهيه و اضافه شود
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  ها وليتئوظايف ومس) 6-3-3
  .مشخص شده اند وظايف و مسئوليت هاها،  ندات نشان مي دهد كه در شرح وظيفهمست. سنجه                

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

    ي    ه  برگه هاي شرح وظيفه   الف

در  وظايف و مسئوليت ها
مورد مشخص شده  0 -2

  ندا

وظايف و مسئوليت ها 
 مورد  3-6در 

  ندمشخص شده ا

وظايف و مسئوليت ها 
مورد  7-10در 

  ندمشخص شده ا
  

  ك  و موارد مندرج درسنجه ب
  ل  ز در اين واحد ج

از رده هاي مختلفشرح وظيفه10  د
    م    ح  شغلي

    ط  
 
  سطح تحصيالت مورد نيازهر شغل يا پست سازماني) 6-3-4

  .ها، سطح تحصيالت مورد نياز هر شغل يا پست سازماني مشخص شده است ظيفهدر شرح ومستندات نشان مي دهند . سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

    ي    ه  برگه هاي شرح وظيفه   الف

تحصيالت مورد نياز، در 
مورد مشخص شده  0 -2

  اند

تحصيالت مورد نياز، 
مورد   3-6در 

  مشخص شده اند

تحصيالت مورد نياز، 
مورد  7-10در 

  مشخص شده اند
  

  ك  و موارد مندرج درسنجه ب
  ل  ز در اين واحد ج

وظيفه از رده هاي مختلفشرح10  د
    م    ح  شغلي

    ط  
  
  
  
  
 



 

٢١ 
 

  هر شغل يا پست سازماني تجربه مورد نياز) 6-3-5
  .ها ، تجربه و سابقه كار مورد نياز براي هر شغل يا پست سازماني مشخص شده است  دات نشان مي دهند كه در شرح وظيفهمستن. سنجه  

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

    ي    ه  برگه هاي شرح وظيفه   الف

 -2تجربه مورد نياز، در 
  مورد مشخص شده اند 0

تجربه مورد نياز، در  
مورد مشخص   6-3

  شده اند

تجربه مورد نياز، در 
مورد مشخص  10-7

  شده اند
  

  ك  و موارد مندرج درسنجه ب
  ل  ز در اين واحد ج

شرح وظيفه از رده هاي مختلف10  د
    م    ح  شغلي

    ط  
 
  مهارت هاي مورد نياز هر شغل يا پست سازمانيآموزش ها، توانايي ها و ) 6-3-6
و  مهارت هاي ) توان تصميم گيري، كنترل هيجانات و قدرت قضاوتمانند (، توانايي ها )مانند دوره هاي تخصصي(ها، آموزش ها دات نشان مي دهند كه در شرح وظيفه مستن. سنجه                 

  .شغل يا پست سازماني مشخص شده است هر) مانند كار با نرم افزار خاص يا مهارتهاي ارتباطي(مورد نياز 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

    ي    ه  برگه هاي شرح وظيفه   الف

مندرج در   هر سه حيطه
برگه  0 - 2در سنجه 

شرح وظيفه، مشخص 
  شده است

  

مندرج هر سه حيطه  
  3-6در  در سنجه

برگه شرح وظيفه، 
  مشخص شده است

  يا 
 بخشي از سه حيطه

در مندرج در سنجه، 
شرح وظايف آمده 

  است

مندرج هر سه حيطه  
 7-10در  در سنجه

برگه شرح وظيفه، 
  مشخص شده است

  

  

  ك  و موارد مندرج درسنجه ب
  ل  ز در اين واحد ج

شرح وظيفه از رده هاي مختلف10  د
    م    ح  شغلي

        ط    

  



 

٢٢ 
 

 .روز رساني آن انجام  مي گيرده مرور منظم شرح شغلي و ب)   6-4

  .*انجام مي شوددر فواصل تعيين شده، مستندات نشان مي دهند كه مرور منظم شرح وظايف و به روز رساني آن . سنجه                       
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  
  

    ي    ه  برگه هاي شرح وظيفه  بازنگري  الف

در  مورد بازنگري 0-2در 
فواصل تعيين شده، 

  .انجام شده است

مورد بازنگري 3-6در
در فواصل تعيين شده، 

  .انجام شده است
  يا

بازنگري در فواصلي 
بيش از  مدت تعيين 

  شده انجام گردد

مورد  7-10در 
بازنگري در فواصل 
تعيين شده، انجام 

  .شده است

  

  ك  و در فواصل تعيين شده ب
  ل  ز در اين واحد ج

شرح وظيفه از رده هاي مختلف10  د
    م    ح  شغلي

        ط    

  .اگر زمان بازنگري مشخص شده ولي هنوز فرا نرسيده، امتياز مانند موردي كه بازنگري انجام شده است، داده مي شود: تذكر*
  

  
  دوره توجيهي بدو ورود) 7

ها و نكات اختصاصـي  ايـن    براي آشنا سازي پرسنل جديد با شرايط عمومي بيمارستان و ويژگي توجيهي مجموعه/يك  كتابچه ،مديريت منابع انسانيواحد در ) 7-1
 :، موجود است كه حداقل شامل موارد ذيل مي باشدواحد

برنامـه كنتـرل    بيمـار، ايمني  موضوعات مربوط به رعايت حقوق گيرندگان خدمت،رسالت، چشم انداز، ارزش ها،  ازجمله(معرفي كلي بيمارستان  ) 7-1-1
هاي فرهنگي و بومي مـردم منطقـه، نمـودار و سلسـله مراتـب       ويژگي، مديريت خطرمديريت بحران،  ،آتش نشانيموضوعات  ،عفونت، نقشه ساختمان

حقوق و مزايا، پـاداش و   ها، تاخير و تعجيل، حضور و غياب،  مالي همچون مرخصي سازماني، قوانين مربوط به رعايت استانداردهاي پوشش، امور اداري و
 ) امكانات رفاهيو  روند ارتقاء شغلي اضافه كار،

 ها و شرح وظايف هر فرد ليتسئوارد مرتبط با مو مو واحد امه ها و بخشنامه هاي خاص اين آيين ن معرفي جزئيات و آخرين دستورالعمل ها،) 7-1-2
  واحدبه كليه تجهيزات اختصاصي اين  زير مجموعه اي حاوي اطالعات مربوط) 7-1-3



 

٢٣ 
 

 
و آخـرين         معرفـي جزئيـات   معرفي كلي بيمارسـتان،  ( حاوي سه قسمت عناوين مندرج در استاندارد) الكترونيك /كاغذي(مجموعه توجيهي / بيمارستان كتابچه .  1سنجه 

  .را تهيه نموده است )دستورالعمل هاو تجهيزات اختصاصي
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

  ا.ق.غ  2  1  0

1  

    ي    ه  مجموعه توجيهي/كتابچه  الف

مجموعه /كتابچه
توجيهي موجود 

  نباشد

مجموعه /كتابچه
توجيهي موجود ولي 

  ناقص باشد

مجموعه /كتابچه
توجيهي موجود و 

  كامل باشد
  

الكترونيك حاوي مندرجات/كاغذي  ب
    ك    و  1سنجه 

  ل  ز واحددر اين  ج
  م  ح   د

    ط   
  
  

  .دسترسي دارند) الكترونيك /كاغذي(مجموعه توجيهي / تمامي كاركنان به كتابچه  در اين واحد. 2سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

2  

در رده هاي مختلفواحداركنان اينك  ي    ه    الف
  شغلي

دسترسي نفر  1-0
  داشته باشند

دسترسي نفر  3-2
  داشته باشند

دسترسي نفر  5-4
    داشته باشند

  ك    و    ب
مجموعه توجيهي در اين/اگر كتابچه

در دسترس شماست آن را با هم   واحد
  ببينيم

 واحددر اين ل  ز   ج

  م    ح    د
 لويتونفر از كاركنان با ا 5

 جديد ترين افرادي كه به اين بخش  
  پيوسته اند

    ط   



 

٢٤ 
 

  .*مجموعه توجيهي مطلع هستند/ از محتويات كتابچه) شده اند خير از زمان ارزيابي وارد اين واحدسال ا كاركناني كه طي يك(كاركنان جديدالورود . 3سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

3  

  ي    ه    الف

سال گذشته ازاز كاركناني كه طي يك
. ( پيوسته اندواحد زمان ارزيابي به اين 

در اولين سال اعتباربخشي از كاركنان 
  )رده هاي مختلف شغلي

  بدانند %61-100  بدانند% 21-60  بدانند 20-0%

كه  در صورتي
 كاركنان
د  جديدالورو

 واحددر اين 
به ( نباشند

استثناي اولين 
سال 

  )اعتباربخشي

مجموعه/در خصوص محتويات كتابچه  ك    و    ب
  **توجيهي در حيطه وظايف هر فرد

 واحددر اين ل  ز   ج
  م  ح   د

    ط   
سـوال   وم به بعد، فقط از كاركنان جديد الوروددر اولين سالي كه اعتباربخشي انجام مي شود، چون هيچ يك از كاركنان با كتابچه توجيهي آشنايي ندارند، از همه سوال مي شود و از سال د :تذكر*

  .خواهد شد
  .اشد، هر فرد الزم است با جزئيات و آخرين دستورالعمل ها، آئين نامه ها، بخشنامه ها و تجهيزات اين واحد  تنها در حيطه وظايف خود آشنا ب3-1-7و  2-1-7در مورد استاندارد  :تذكر **

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٥ 
 

  مجموعـه تـوجيهي مطلـع   / آموزشي به اين واحد معرفي شده انـد از محتويـات كتابچـه    از طرف مراكز ) جديدالورود(تمام افرادي كه به عنوان آموزش گيرنده و آموزش دهنده . 4سنجه 
 )در اولين سال اعتباربخشي شامل همه افراد است. (مي باشند 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

4  

آموزش دهندگان وآموزش گيرندگاناز  ي    ه    الف
  و آموزشي  مختلف شغليدر رده هاي 

نفر توجيه  1-0
  شده باشند

نفر توجيه شده  3-2
  باشند

نفر توجيه شده  5-4
  باشند

  در 
بيمارستانهاي 

  غير
  آموزشي

  يا
واحدهايي كه 

هرآموزش 
گيرنده بيش از 
يك هفته در 
  .آن واحد نماند

  يا 
در صورتي كه 
آموزش گيرنده 
اي به اين واحد 
  معرفي نشود

  ك    و    ب

در  مجموعه توجيهي/كتابچه  آيا 
  بدو ورود براي مطالعه به شما داده شد؟
چند سوال از كتابچه با توجه به شرح 

  وظايف هر فرد
 واحددر اين ل  ز   ج
 نفر5 م  ح   د

        ط    

  
  
  
  
  
 



 

٢٦ 
 

  آزمون صالحيت و  توانمندي  كاركنان) 8
 .شود مي هاي آنان، انجام وليتئكاركنان با توجه به نقش ها و مس توانمندي اوليه مستندات نشان مي دهند كه آزمون) 8-1

  .جهت عهده دار شدن نقش ها و مسئوليت هاي خود در رده هاي مختلف شغلي ضروريست در آن توانمند باشند، تدوين شده است ليست اقداماتي كه كاركنان اين واحد. 1سنجه                    
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ 2  1 0

1  

  الف
 ليست اقدامات ضروري براي
  نقش ها و مسئوليت ها در 
  رده هاي مختلف شغلي

    ي    ه

  ليست موجود نباشد
ليست براي نقش ها و 

مسئوليت ها در بعضي از 
رده هاي شغلي موجود 

  باشد

ليست براي تمام نقش 
در  ها و مسئوليت ها

تمام  رده هاي شغلي 
  موجود باشد

  

   ك    و    ب
    ل    ز  واحددر اين   ج
  م  ح   د

    ط   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٧ 
 

طراحـي شـده و    الورود اين واحدتمام كاركنان جديد قبل از شروع به كار يا عهده دار شدن نقش و مسئوليت جديد براي ) 1(آزمون اوليه صالحيت و توانمندي بر اساس مفاد سنجه .  2سنجه 
  .اجرا مي شود

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ 2  1 0

2  

مستندات برگزاري آزمون اوليه صالحيت  الف
    ي    ه  و توانمندي

آزمون اوليه برگزار نمي 
  شود

  يا
سواالت آن منطبق با 

  نيست 1فهرست سنجه 
  يا
كاركنان، حتي به يكي از 

قبل از اخذ نمره قبولي 
درآزمون اوليه مسئوليت 
كاري كه فرد امتياز آن را 
  .نياورده، سپرده شده است

  

 
  
  

آزمون اوليه برگزار مي 
  شود

  و
سواالت آن منطبق با 

  است 1فهرست سنجه 
  و

ك از موارد  در هيچ
بررسي شده، قبل از اخذ 

نمره قبولي درآزمون 
اوليه مسئوليت كاري كه 

امتياز آن را نياورده،  فرد
به وي سپرده نشده 

  .است
  
  

كه  در صورتي
د  جديدالورو فرد 

واحد در اين 
  نباشد

  ب

زمان اجراي آزمون قبل از عهده دار
  شدن نقش يا مسئوليت جديد

  و
ي سواالت براي هر نقش و امحتو

) 1(مسئوليت منطبق با فهرست سنجه
  باشد

  ك    و

 

  ل  ز   ج

  د
واحداينعداد كاركنان جديد الورودبه ت

از خارج كه طي يك سال اخير 
به اين   قسمت هايا ساير  بيمارستان

  پيوسته اند واحد
    م    ح

        ط    

  
  
  
  
  



 

٢٨ 
 

 .كاركنان، برگزار مي شوند تماميبار، براي  حداقل سالي يك دوره ايمستندات نشان مي دهند كه آزمونهاي توانمندي ) 8-2
  .حداقل سالي يك بار اجرا مي شود)** PDP(اين واحد با توجه به برنامه توسعه فردي آنان * آزمون دوره اي صالحيت و توانمندي براي تمامي كاركنان.  سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ 2  1 0

  

  الف

برنامه توسعه فردي كاركنان رده هاي 
   واحد مختلف شغلي اين

  و
  آزمون ها و ارزيابي هاي  

  دوره اي انجام شده منطبق بر آن

از رده هاي مختلف   واحدكاركنان اين   ي    ه
  شغلي

نفر برنامه توسعه  0- 1
  فردي دارند

  يا           
- 20بر اساس مستندات  
از آزمون ها برگزار شده % 0

  است
  يا    

بر اساس مصاحبه براي -
نفر حداقل ساالنه  0- 1

آزمون هاي دوره اي برگزار 
  شده

 يا            
از عناوين آموزشي  20-0%

مندرج در محور آمـوزش و  
ــه  ــد ســازي در برنام توانمن
ــده   ــرل شــده دي هــاي كنت

  .نشده است

نفر برنامه توسعه  2- 3
  فردي دارند

  يا           
- 60بر اساس مستندات  

آزمون ها برگزار % 21
  شده است
  يا    

بر اساس مصاحبه براي 
نفر حداقل ساالنه  2- 3

آزمون هاي دوره اي 
  برگزار شده
 يا            

عناوين  از%  60-21
آموزشي مندرج در محور 
آموزش و توانمند سازي 
در برنامه هاي كنترل 
  .شده ديده شده است

عهنفر برنامه توس 4- 5
  فردي دارند

  و           
ــتندات    ــاس مس ــر اس ب

آزمــون هــا  % 100-61
  برگزار شده است

  و   
بر اساس مصاحبه بـراي  

نفر حداقل سـاالنه   5-4
آزمــون هـــاي دوره اي  

  برگزار شده
 و           

ــاوين از %  100-61 عنـ
آموزشي مندرج در محور 
آموزش و توانمند سـازي  
در برنامــه هــاي كنتــرل 

  .ه استشده ديده شد
  

  

  ب

 حداقل ساالنه
  و           

حداقل شامل آزمون هاي برگزار شده بر 
اساس عناوين مندرج در محور آموزش و 

  توانمند سازي كاركنان 

  ك    و

آيا آزمون هاي دوره اي براي شـما برگـزار
  مي شود ؟

  در چه فواصل زماني؟ 

 واحددر اين ل  ز واحددر اين  ج

نفر از كاركنان از رده5برنامه توسعه   د
  نفر 5  م    ح  هاي مختلف شغلي به صورت تصادفي  

        ط    

ن سنج         : تذکر* از اي يده، امتي را نرس ان ف ن زم وز اي ان هن ابه    اگر در زمان اعتباربخشی، زمان ازمون تمام کارکنان مشخص شده اما در مورد برخی از کارکن د (ه و سنجه های مش  مانن
  .داده می شود) برگزاری دوره های آموزشی يا انجام مداخالت اصالحی

ه نياز     : تذکر** زاری        های برنامه  توسعه فردی جدولی شامل چهار ستون است که ستون اول آن نيازهای آموزشی، ستون دوم روش پاسخ ب ان برگ آموزشی مربوطه، ستون سوم زم
  .خص می نمايددوره آموزشی و ستون چهارم نتيجه ارزيابی را مش

  
personal development plan**  

  
  



 

٢٩ 
 

 .هاي شناسايي شده در آزمون دوره اي توانمندي كاركنان، انجام مي گيرد ييمستندات نشان مي دهند  كه اقدامات اصالحي به منظور رفع  نارسا) 8-3
  .مي شوند نارسايي ها براساس نتايج آزمون هاي توانمندي اوليه شناسايي و اولويت بندي.  1سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

1  

  الف
لويت بنديومستندات شناسايي و ا

 ي مشخص شده بر اساسها نارسايي
  هاي اوليه آزمون

    ي    ه

 مذكور مستندات
 مذكور مستندات    موجود نباشد

  موجود باشد

كه  در صورتي
 كاركنان
د  جديدالورو

واحد  ايندر 
  نباشند

    ك    و    ب
  ل  ز در اين واحد  ج
  م  ح   د

        ط    
  

  .ها براساس نتايج آزمون هاي توانمندي دوره اي شناسايي و اولويت بندي مي شوند نارسايي.  2سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  هسنج

 ا.ق.غ  2  1  0

2  

  الف
لويت بنديومستندات شناسايي و ا

 ي مشخص شده بر اساسها نارسايي
  هاي دوره اي آزمون

    ي    ه

 مذكور مستندات
مستندات     موجود نباشد

  ك  و   ب    موجود باشدمذكور
  ل  ز در اين واحد  ج
  م  ح   د

        ط    
  
  
  
  



 

٣٠ 
 

  
  .توانمندي اوليه ي به عمل آمده، اجرا مي شود اقدامات اصالحي، براساس نتايج آزمون هاي. 3سنجه 

  
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

3  

  الف
مستندات آزمون هاي اوليه و

اقدامات اصالحي اجرا شده منطبق 
  با نتايج آزمون هاي اوليه

در  واحداز كاركنان  جديد الورود اين   ي    ه
  رده هاي مختلف شغلي

حتي بر اساس مستندات 
اركنان كبراي يك نفر از

جديد الورود اقدام 
به عمل الزم اصالحي 

  نيامده است
  يا

نفر بگويند كه اقدام  1-0
اصالحي بر اساس آزمون 
اوليه براي آنها به عمل 

  آمده  است

 
  

بر اساس مستندات 
اركنان براي تمام ك

جديد الورود اقدام 
به عمل زم الاصالحي 
  مده استآ

  اما
نفر بگويند كه  3-2

اقدام اصالحي بر 
اساس آزمون اوليه 

براي آنها به عمل آمده 
  است
  
  

 
  

بر اساس مستندات 
اركنان براي تمام ك

جديد الورود اقدام 
به عمل الزم اصالحي 
  مده استآ

  و
نفر بگويند كه  5-4

اقدام اصالحي بر 
اساس آزمون اوليه 
مده براي آنها به عمل آ

  است
  
  

كه  در صورتي
 كاركنان
د جديدالورو

 واحددر اين 
  نباشند

  ك    و    ب

 در آزمون اوليه چه مشكلي داشتيد؟
چه اقدام اصالحي در اين مورد انجام 

  شده است؟
  

 در اين واحد ل  ز در اين واحد  ج

  د
 به تعداد كاركنان جديد الورود

   نيازمند اقدام اصالحي
  )نفر 5حداكثر (

  م    ح

 به تعداد كاركنان
  )نفر 5حد اكثر (جديدالورود 

همان افرادي كه مستندات آنها كنترل 
  شده است

       ط    

  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣١ 
 

  .اقدامات اصالحي، براساس نتايج آزمون هاي توانمندي دوره اي به عمل آمده، اجرا مي شود. 4سنجه 
  

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

4  

  الف
مستندات آزمون هاي  دوره اي و

اقدامات اصالحي اجرا شده منطبق 
  با نتايج آزمون هاي دوره اي

  از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه
بر اساس مستندات براي 

نفر مداخالت  1-0
  اصالحي انجام شده باشد

  يا
 0- 1بر اساس مصاحبه 
اقدام نفراظهار كنند كه 

اصالحي براي آنها انجام 
  شده است

  
بر اساس مستندات 

نفر  2- 3براي 
مداخالت اصالحي 
  انجام شده باشد

  يا
- 3بر اساس مصاحبه 

ظهار كنند كه انفر 2
اقدام اصالحي براي 
  آنها انجام شده است

  

  
بر اساس مستندات 

نفر  4- 5براي 
مداخالت اصالحي 
  انجام شده باشد

  و
- 5بر اساس مصاحبه 

نفراظهار كنند كه  4
اقدام اصالحي براي 
  آنها انجام شده است

  

  

آيا اقدام اصالحي بر اساس آزمون هاي  ك    و    ب
  دوره اي براي شما انجام شده است؟

 در اين واحد ل  ز در اين واحد  ج

  د
نفر از كاركنان در رده هاي  5

كه نيازمند اقدام  مختلف شغلي
  اصالحي بوده اند

  م    ح

نفر از كاركنان در رده هاي مختلف 5
مستندات  ي، ترجيحاً كساني كهشغل

آزمون هاي دوره اي آنها كنترل شده 
  )به صورت حضوري يا تلفني( است

       ط    

اگردر زمان انجام ارزيابي به منظور اعتبار بخشي هنوز تاريخ تعيين شده، جهت د نارزيابان محترم مد نظر داشته باشند كه تاريخ انجام اقدام اصالحي را كنترل نماي) 4(در امتياز دهي سنجه : تذكر*
د و پس از مصاحبه با كاركنان مرتبط امتياز مناسب را مطـابق جـدول فـوق منظـور     ند اما اگر تاريخ آن گذشته است مستندات مربوطه را كنترل نمايناقدام اصالحي فرا نرسيده است، امتياز را بده

  ..دننماي
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٢ 
 

 .كاركنان، مورد بررسي قرار مي گيرند دوره اي مستندات نشان مي دهند كه اثربخشي اقدامات اصالحي انجام شده در جهت ارتقاي توانمندي) 8-4
وم بر اساس شاخص و سطح د شاخص هاي اثر بخشي اقدامات اصالحي در دو سطح تعيين شده اند، سطح اول بر اساس نتايج پيش آزمون و پس آزمون اقدامات اصالحي. 1سنجه 

  ...حوادث نا خواسته و  ميزان، بيمارستان از عملكرد اين واحد كاركنان رضايت ميزانمانند  هاي اصلي اين واحد
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

1  

  الف
2تعيين شده دريشاخص ها

سطح براي بررسي اثر بخشي 
  اقدامات اصالحي

    ي    ه

تعيين ها شاخص 
  نشده است

شاخص ها فقط در 
يك سطح تعيين شده 

  است
  يا

براي برخي اقدامات 
اصالحي  در يك 

سطح و براي برخي در 
دو سطح تعيين شده 

  است

شاخص ها در دوسطح 
    تعيين شده است

  ك  و   ب
  ل  ز واحددر اين  ج
    م    ح    د

      ط    

  
هاي شناسايي شده براساس نتـايج آزمونهـاي دوره اي، تحليـل شـاخص هـاي       اقدامات اصالحي انجام شده، در جهت ارتقاي توانمندي كاركنان و رفع نارسايياثربخشي . 2سنجه 

  .كليدي عملكرد و مبتني بر شواهد بررسي مي گردد
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

2  

  الف
مستندات سنجش و تحليل شاخص

    ي    ه  ها در دو سطح
سنجش و تحليل 
شاخص  ها انجام 

  نشده است

سنجش و تحليل 
شاخص  ها ناقص 
  انجام شده است

سنجش و تحليل 
 2شاخص  ها در 

  سطح انجام شده است
  

  ك  و   ب
  ل  ز واحددر اين  ج
    م    ح    د

      ط    
  
  



 

٣٣ 
 

  
  

  آموزش و توانمندسازي كاركنان)9
، در راستاي تحقق اهداف برنامه استراتژيك و برنامه بهبود كيفيـت  اين واحدكاركنان يك گزارش ارزيابي ساالنه از نياز هاي آموزشي  مديريت منابع انسانيواحد) 9-1

 .سازمان، به واحد آموزش يا كميته بهبود كيفيت بيمارستان، ارايه مي نمايد
اخص هاو سيستم گزارش مستندات نشان مي دهند كه اين واحد نياز سنجي آموزشي ساالنه كاركنان را بر اساس شرح وظايف، برنامه استراتژيك، بهبود كيفيت، تحليل ش. 1سنجه
  .انجام داده و نتايج را به واحد آموزش يا كميته بهبود كيفيت بيمارستان تحويل مي نمايد خطاها

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  ستنداتم  كد  سنجه

 ا.ق.غ 2  1 0

1  

گزارش ارزيابي ساالنه نيازهاي آموزشي  الف
    ي    ه  كاركنان

  
  گزارش وجود ندارد

  يا
از هيچ كدام از موارد مندرج 

در سنجه استفاده نشده 
  .است

  گزارش وجود دارد و
بخشي از موارد مندرج  از

در سنجه استفاده شده 
  .است

  گزارش وجود دارد و 
از همه موارد مندرج در 

سنجه استفاده شده 
  .است

  
استفاده از موارد مندرج در سنجه در تهيه  ب

    ك    و  گزارش

    ل    ز  در اين واحد  ج

   د
    م    ح  

        ط    

  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٤ 
 

  .نان برنامه توسعه فردي تدوين شده استبا مشاركت آبراي تمامي كاركنان اين واحد  1شواهد و مستندات نشان مي دهند بر اساس نياز سنجي آموزشي انجام شده مطابق سنجه . 2سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ 2  1 0

2  

  از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه  كاركنانبرنامه توسعه فردي   الف
ــردي از    ــعه ف ــه توس برنام

تبعيــت  مــورد نظــر الگـوي 
  نمي كند 

  يا             
بر اساس مسـتندات  بـراي   

ــعه    1-0 ــه توس ــر برنام نف
  فردي تدوين شده است

  يا             
نفر اظهارمي كنند كه  1-0

در تدوين برنامه توسعه خود 
  اندمشاركت نموده 

برنامه توسـعه فـردي از   
تبعيـت   مورد نظرالگوي 
  مي كند

  و            
بــر اســاس مســتندات    

ــراي  ــه  2-3ب ــر برنام نف
توسعه فردي تدوين شده 

  است
  يا           

ــار  3-2 ــر اظهـــ  نفـــ
مي كنند كـه در تـدوين   
برنامـــه توســـعه خـــود 

  مشاركت نموده اند

برنامه توسعه فـردي از-
تبعيـت   مورد نظرالگوي 

  كندمي 
  و            

بــر اســاس مســتندات    
ــراي  ــه  4-5ب ــر برنام نف

توسعه فردي تدوين شده 
  است

  و            
 نفــــــر اظهــــــار5-4

مي كنند كـه در تـدوين   
برنامـــه توســـعه خـــود 

  مشاركت نموده اند

  

  ب
برنامه توسعهالگويمشخصات مطابق

مورد اشاره در محور آزمون  فردي
  صالحيت و توانمندي كاركنان

ايا شما در تدوين برنامه توسعه فردي خود   ك    و
  مشاركت داشته ايد؟

 واحداين ل  ز واحددر پرونده پرسنلي كاركنان اين  ج

  م    ح  پرونده از رده هاي مختلف شغلي 5  د
اً كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي 5

به صورت حضوري يا (كنترل شده است 
  )تلفني

        ط    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٥ 
 

  .گذرانده اند، در پرونده پرسنلي آنان، موجود استبار آموزشي الزم را حداقل سالي يككاركنان، دوره هاي  تماممستنداتي كه نشان مي دهند ) 9-2
  .را بر اساس برنامه توسعه فردي خود حداقل ساالنه مي گذرانند كاركنان، دوره هاي آموزشي تمامشان مي دهند ن  مستندات. سنجه

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  

  الف
برنامه توسعه فردي  و مستندات

گذراندن دوره هاي توصيه شده در 
  برنامه

  هاي مختلف شغليه از كاركنان در رد  ي    ه
  بر اساس مستندات

نفر  برنامه آموزشي 1-0
را در زمان تعيين شده 

  گذرانده اند
  يا

نفراظهار كنند  1-0
برنامه آموزشي را در 
زمان تعيين شده 

  گذرانده اند

  بر اساس مستندات
نفر برنامه آموزشي  2-  3

را در زمان تعيين شده 
  گذرانده اند

  يا
نفراظهار كنند برنامه  3-2

آموزشي را در زمان تعيين 
  شده 

  گذرانده اند

  بر اساس مستندات
نفر برنامه  4-  5

آموزشي را در زمان 
  تعيين شده گذرانده اند

  و
نفراظهار كنند  5-4

برنامه آموزشي را در 
زمان تعيين شده 

  گذرانده اند

  
  ك    و    ب

طبق برنامه توسعه فردي تان چه دوره
هاي آموزشي براي شما ديده شده و در 

  چه زماني؟
  درچه زماني؟ آيا آنها را گذرانده ايد؟

 واحداين ل  ز واحداين  ج

برنامه توسعه فردي كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني
    ط   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٦ 
 

  
  پايـه را دريافـت    ريـوي  اجـراي صـحيح احيـاي قلبـي    ، در فواصل زماني مناسب، آموزش هاي الزم در زمينه واحدكاركنان  تماممستنداتي كه نشان مي دهند ) 9-3

  .مي نمايند، موجود است
  )حـداقل سـاالنه  (را در فواصـل زمـاني مناسـب     ريـوي پايـه   -صـحيح احيـاي قلبـي   شواهد و مستندات نشان مي دهند تمام كاركنان آموزش هاي الزم در زمينه اجـراي  . سنجه 

  .مي گذرانند

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  

  الف
برنامه توسعه فردي  و مستندات

گذراندن دوره اجراي صحيح احياي 
  ريوي پايه در آن - قلبي

    از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه
  

حتي يك نفر از كاركنان  
برنامه انجام احياي 

عروقي پايه را  - قلبي
حداقل ساالنه نگذرانده 

  باشد
  
  
  

  
  

نفر برنامه  5تمامي 
 - انجام احياي قلبي

عروقي پايه را حداقل 
  ساالنه گذرانده باشند

  

  
  ك    و  حداقل ساالنه  ب

طبق برنامه توسعه فردي تان دوره
ريوي پايه  - اجراي صحيح احياي قلبي

  براي شما ديده شده و در چه زماني؟
  آيا آنها را گذرانده ايد؟ در چه زماني؟

 واحداين ل  ز واحداين  ج

برنامه توسعه فردي كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني
    ط   

  
  
  

  
  
  



 

٣٧ 
 

  رعايت حقوق آنان بـه طـور مسـتمرآموزش     و كاركنان در زمينه ي نقش خود در تشخيص ارزشها و عقايد گيرندگان خدمت  تماممستنداتي كه نشان مي دهند ) 9-4
  .مي بينند، موجود است

حـداقل  ( بطـور مسـتمر    رعايـت حقـوق آنـان    و زمينه ي نقش خود در تشخيص ارزش ها و عقايد گيرندگان خدمتشواهد و مستندات نشان مي دهند تمامي كاركنان در . سنجه
  .آموزش مي بينند) ساالنه

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  

  الف

برنامه توسعه فردي و مستندات
گذراندن دوره در زمينه ي نقش 

خود در تشخيص ارزش ها و عقايد 
گيرندگان خدمت و رعايت حقوق 

  آنان

    رده هاي مختلف شغلياز كاركنان در   ي    ه
  

  0-1بر اساس مستندات 
نفر دوره آموزشي 

حداقل ساالنه را مربوطه 
  گذرانده باشند

  يا
نفر اظهار كنند كه  1-0

را  دوره آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  اند
  
  

  
  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره  2- 3 

را  آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  باشند
  يا

اظهار كنند  نفر 3-2
كه دوره آموزشي 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده اند

  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره   4- 5 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده باشند

  و
نفر اظهار كنند  5-4

كه دوره آموزشي 
حداقل را  مربوطه

  .ساالنه گذرانده اند

  ك    و  حداقل ساالنه  ب  

دوره درطبق برنامه توسعه فردي تان
زمينه ي نقش خود در تشخيص ارزش 
ها و عقايد گيرندگان خدمت و رعايت 
حقوق آنان براي شما ديده شده و در 

  چه زماني؟
  آيا آنها را گذرانده ايد؟ در چه زماني؟

 واحداين ل  ز واحداين  ج

برنامه توسعه فردي كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

كساني كه مستندات آنهااًحنفر ترجي5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني
    ط   

  
  
  

  



 

٣٨ 
 

  .موجود است ،به طور مستمرآموزش مي بينند كاركنان در زمينه ي ارتقاي مهارتهاي رفتاري وارتباطي خود تماممستنداتي كه نشان مي دهند )9-5
  .آموزش مي بينند) حداقل ساالنه( هاي رفتاري وارتباطي خود، به طور مستمر كاركنان در زمينه ي ارتقاي مهارتشواهد و مستندات نشان مي دهند تمامي . سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  

  الف

برنامه توسعه فردي و مستندات
در زمينه ي ارتقاي گذراندن دوره 

 وارتباطي خودهاي رفتاري  مهارت
  در آن

    از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه
  

  0-1بر اساس مستندات 
نفر دوره آموزشي 

حداقل ساالنه را مربوطه 
  گذرانده باشند

  يا
نفر اظهار كنند كه  1-0

را  دوره آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  اند
  
  

 
  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره  2- 3 

را  آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  باشند
  يا

نفر اظهار كنند  3-2
كه دوره آموزشي 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده اند

  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره   4- 5 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده باشند

  و
نفر اظهار كنند  5-4

كه دوره آموزشي 
حداقل را  مربوطه

  .ساالنه گذرانده اند

  
  ك    و  ساالنهحداقل   ب

درطبق برنامه توسعه فردي تان دوره
هاي رفتاري  زمينه ي ارتقاي مهارت

براي شما ديده شده و  وارتباطي خود
  در چه زماني؟

  يا آنها را گذرانده ايد؟درچه زماني؟
 اين واحد ل  ز اين واحد  ج

برنامه توسعه فردي كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحترجينفر 5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني

        ط    

  
  
  
  
  
  
  

 



 

٣٩ 
 

مـديريت   و مديريت خطر كنترل عفونت، بهداشت محيط، ايمني و سالمت شغلي، آتش نشاني، ايمني بيمار،زمينه  كاركنان در تماممستنداتي كه نشان مي دهند ) 9-6
  .مي بينند، موجود است ساالنه آموزش بحران،

  .شواهد و مستندات نشان مي دهند تمامي كاركنان دوره آموزشي در زمينه ايمني بيمار را حداقل ساالنه مي گذرانند. 1سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

1  

  الف
برنامه توسعه فردي و مستندات

اموزشي ايمني بيمار  گذراندن دوره 
  در آن

    از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه
  

  0-1بر اساس مستندات 
نفر دوره آموزشي 

حداقل ساالنه را مربوطه 
  گذرانده باشند

  يا
نفر اظهار كنند كه  1-0

را  دوره آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  اند
  
  

 
  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره  2- 3 

را  آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  باشند
  يا

نفر اظهار كنند  3-2
كه دوره آموزشي 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده اند

  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره   4- 5 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده باشند

  و
نفر اظهار كنند  5-4

كه دوره آموزشي 
حداقل را  مربوطه

  .ساالنه گذرانده اند

  

  ك    و  حداقل ساالنه  ب

طبق برنامه توسعه فردي تان دوره- 
آموزشي ايمني بيمار براي شما ديده 

  شده و در چه زماني؟
  آيا آنها را گذرانده ايد؟در چه زماني؟- 

  اين واحد  ل    ز  اين واحد  ج

برنامه توسعه فردي كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني

        ط    

  
  
  
  
  
  
  



 

٤٠ 
 

  
  .شواهد و مستندات نشان مي دهند تمامي كاركنان دوره آموزشي در زمينه كنترل عفونت را حداقل ساالنه مي گذرانند. 2سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

2  

  الف
برنامه توسعه فردي و مستندات

گذراندن دوره اموزشي كنترل عفونت  
  در آن

    از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه
  

  0-1بر اساس مستندات 
نفر دوره آموزشي 

حداقل ساالنه را مربوطه 
  گذرانده باشند

  يا
نفر اظهار كنند كه  1-0

را  مربوطهدوره آموزشي 
حداقل ساالنه گذرانده 

  اند
  
  

 
  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره  2- 3 

را  آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  باشند
  يا

نفر اظهار كنند  3-2
كه دوره آموزشي 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده اند

  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره   4- 5 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده باشند

  و
نفر اظهار كنند  5-4

كه دوره آموزشي 
حداقل را  مربوطه

  .ساالنه گذرانده اند

  

  ك    و  حداقل ساالنه  ب

طبق برنامه توسعه فردي تان دوره
آموزشي كنترل عفونت براي شما ديده 

  شده و در چه زماني؟
  آيا آنها را گذرانده ايد؟ در چه زماني؟

  واحداين   ل    ز  واحد اين  ج

برنامه توسعه فردي كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني

        ط    

  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤١ 
 

  گذرانندشواهد و مستندات نشان مي دهند تمامي كاركنان دوره آموزشي در زمينه بهداشت محيط را حداقل ساالنه مي . 3سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

3  

  الف
برنامه توسعه فردي  و مستندات
گذراندن دوره اموزشي بهداشت 

  محيط  درآن
    از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه

  
  0-1بر اساس مستندات 

نفر دوره آموزشي مربوطه 
گذرانده حداقل ساالنه را 

  باشند
  يا

نفر اظهار كنند كه  1-0
را  دوره آموزشي مربوطه

  حداقل ساالنه گذرانده اند
  
  

  
  
  

 2-3بر اساس مستندات 
نفر دوره آموزشي 

حداقل ساالنه را  مربوطه
  گذرانده باشند

  يا
نفر اظهار كنند كه  3-2

را  دوره آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  اند
  
  

  4-5بر اساس مستندات 
را  نفر دوره مربوطه

حداقل ساالنه گذرانده 
  باشند
  و

نفر اظهار كنند كه  5-4
را  دوره آموزشي مربوطه

حداقل ساالنه گذرانده 
  .اند

  

  ك    و  حداقل ساالنه  ب

طبق برنامه توسعه فردي تان دوره
آموزشي بهداشت محيط  براي شما 

  ديده شده و در چه زماني؟
  چه زماني؟ آيا آنها را گذرانده ايد؟  در

  واحداين   ل    ز  واحداين   ج

برنامه توسعه فردي كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني

        ط    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٢ 
 

  .دوره آموزشي در زمينه ايمني و سالمت شغلي را حداقل ساالنه مي گذرانندشواهد و مستندات نشان مي دهند تمامي كاركنان . 4سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

4  

  الف
برنامه توسعه فردي و مستندات
گذراندن دوره اموزشي ايمني و 

  سالمت شغلي درآن
    از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه

  
  0-1بر اساس مستندات 

نفر دوره آموزشي 
حداقل ساالنه را مربوطه 

  گذرانده باشند
  يا

نفر اظهار كنند كه  1-0
را  دوره آموزشي مربوطه

حداقل ساالنه گذرانده 
  اند
  
  

 
  
  

-3بر اساس مستندات 
نفر دوره آموزشي  2

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده باشند

  يا
نفر اظهار كنند  3-2

موزشي كه دوره آ
حداقل را  مربوطه

  ساالنه گذرانده اند
  
  

-5بر اساس مستندات 
را  نفر دوره مربوطه  4

حداقل ساالنه گذرانده 
  باشند
  و

نفر اظهار كنند  5-4
كه دوره آموزشي 

حداقل را  مربوطه
  .ساالنه گذرانده اند

  

  ك    و  حداقل ساالنه  ب

طبق برنامه توسعه فردي تان دوره
شغلي براي  آموزشي ايمني و سالمت

  شما ديده شده و در چه زماني؟
  آيا آنها را گذرانده ايد؟ در چه زماني؟

  اين واحد  ل    ز  اين واحد  ج

برنامه توسعه فردي كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني

        ط    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

٤٣ 
 

  .شواهد و مستندات نشان مي دهند تمامي كاركنان دوره آموزشي در زمينه آتش نشاني را حداقل ساالنه مي گذرانند. 5سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

5  

  الف
برنامه توسعه فردي و مستندات

نشاني گذراندن دوره اموزشي آتش 
  در آن

    از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه
  

  0-1بر اساس مستندات 
نفر دوره آموزشي 

حداقل ساالنه را مربوطه 
  گذرانده باشند

  يا
نفر اظهار كنند كه  1-0

را  دوره آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  اند
  
  

 
  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره  2- 3 

را  آموزشي مربوطه
ساالنه گذرانده حداقل 

  باشند
  يا

نفر اظهار كنند  3-2
كه دوره آموزشي 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده اند

  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره   4- 5 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده باشند

  و
نفر اظهار كنند  5-4

كه دوره آموزشي 
حداقل را  مربوطه

  .ساالنه گذرانده اند

  

  ك    و  حداقل ساالنه  ب

طبق برنامه توسعه فرديتان دوره 
آموزشي آتش نشاني براي شما ديده 

  شده و در چه زماني؟
  آيا آنها را گذرانده ايد؟ در چه زماني؟

 اين واحد ل  ز اين واحد  ج

برنامه توسعه فردي كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5
به صورت حضوري (است  كنترل شده

  )يا تلفني

        ط    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٤ 
 

  .شواهد و مستندات نشان مي دهند تمامي كاركنان دوره آموزشي در زمينه مديريت خطر را حداقل ساالنه مي گذرانند. 6سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

6  

  الف
توسعه فردي و مستنداتبرنامه

گذراندن دوره اموزشي مديريت خطر 
  در آن

    از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه
  

  0-1بر اساس مستندات 
نفر دوره آموزشي 

حداقل ساالنه را مربوطه 
  گذرانده باشند

  يا
نفر اظهار كنند كه  1-0

را  دوره آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  اند
  
  

 
  
  

  مستندات بر اساس
نفر دوره  2- 3 

را  آموزشي مربوطه
حداقل ساالنه گذرانده 

  باشند
  يا

نفر اظهار كنند  3-2
كه دوره آموزشي 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده اند

  
  

  بر اساس مستندات
نفر دوره   4- 5 

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده باشند

  و
نفر اظهار كنند  5-4

كه دوره آموزشي 
حداقل را  مربوطه

  .ساالنه گذرانده اند

  

  ك    و  حداقل ساالنه  ب

طبق برنامه توسعه فردي تان دوره
آموزشي مديريت خطر براي شما ديده 

  شده و در چه زماني؟
  آيا آنها را گذرانده ايد؟ در چه زماني؟

 اين واحد ل  ز اين واحد  ج

برنامه توسعه فردي و كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني

        ط    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٥ 
 

  .شواهد و مستندات نشان مي دهند تمامي كاركنان دوره آموزشي در زمينه مديريت بحران را حداقل ساالنه مي گذرانند. 7سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

7  

  الف
برنامه توسعه فردي و مستندات
گذراندن دوره اموزشي مديريت 

  بحران در آن
    از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه

  
  0-1بر اساس مستندات 

نفر دوره آموزشي 
حداقل ساالنه را مربوطه 

  گذرانده باشند
  يا

نفر اظهار كنند كه  1-0
را  آموزشي مربوطهدوره 

حداقل ساالنه گذرانده 
  اند
  
  

 
  
  

-3بر اساس مستندات 
نفر دوره آموزشي  2

حداقل را  مربوطه
  ساالنه گذرانده باشند

  يا
نفر اظهار كنند  3-2

كه دوره آموزشي 
حداقل را  مربوطه

  ساالنه گذرانده اند
  
  

-5بر اساس مستندات 
را  نفر دوره مربوطه  4

حداقل ساالنه گذرانده 
  اشندب

  و
نفر اظهار كنند  5-4

كه دوره آموزشي 
حداقل را  مربوطه

  .ساالنه گذرانده اند

  

  ك    و  حداقل ساالنه  ب

طبق برنامه توسعه فردي تان دوره
آموزشي مديريت بحران براي شما ديده 

  شده و در چه زماني؟
  آيا آنها را گذرانده ايد؟ در چه زماني؟

 اين واحد ل  ز اين واحد  ج

برنامه توسعه فردي و كاركنان رده  5  د
  م    ح  هاي مختلف شغلي

ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5
به صورت حضوري (كنترل شده است 

  )يا تلفني

        ط    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٦ 
 

 .دهندانجام مي  آتش نشاني،) drill(بار در سال، تمرين حداقل يك واحد تمام كاركنان اين) 9-7
جهت پيشگيري،  بدون تخليه و ايجاد استرس براي بيماران كه عبارتست از تمرين شبيه سازي شده و ساختگي) drill( تمريناين واحد،  درت نشان مي دهند شواهد و مستندا. ه جسن

  .كنترل و بازگشت به حالت اوليه در موارد آتش سوزي، حداقل ساالنه برگزار مي گردد

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  داتمشاه  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ  2  1  0

  

  الف
مستندات مشاركت تمامي كاركنان

اين  آتش نشاني) drill( تمريندر 
  واحد

  از كاركنان در رده هاي مختلف شغلي  ي    ه

  
  

مستندات برگزاري 
آتش ) drill( تمرين
در اين واحد  نشاني

  .وجود ندارد
  يا

نفر اظهار كنند كه  1-0
 در تمرين مربوطه
  مشاركت داشته اند

  
  

 
  
  

مستندات برگزاري 
آتش ) drill( تمرين
در اين واحد  نشاني

  وجود
  دارد
  اما

در فواصل بيش از يك 
  مي شودسال برگزار 
  يا

نفر اظهار كنند  3-2
در تمرين مربوطه كه 

  مشاركت داشته اند
  
  

مستندات برگزاري 
آتش ) drill( تمرين
در اين واحد  نشاني

  وجود
  دارد
  و

  برگزار مي شود ساالنه
  و

نفر اظهار كنند  5-4
در تمرين مربوطه كه 

  مشاركت داشته اند
  

  

  ك    و  حداقل ساالنه  ب

اينآتش نشاني)drill(تمرينآيا در 
مشاركت نموده ايد و در چه واحد 

  زماني؟
  

 اين واحد ل  ز اين واحد  ج

  م    ح    د
ًا كساني كه مستندات آنهاحنفر ترجي5

به صورت حضوري (شده است كنترل 
  )يا تلفني

        ط    

  
  

  
  
  



 

٤٧ 
 

  
  شغلي و بهداشت محيطايمني و سالمت  مجموعه/كتابچه) 10

  :است ذيلموارد موجود و شامل  واحدمجموعه ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط، در اين /كتابچه   ) 10-1   

  سالمت شغلي و بهداشت محيطاطالعات عمومي در ارتباط با  ايمني و ) 10-1-1
  حفاظت فردي ، شامل وجود و استفاده از وسايلواحداطالعات اختصاصي براي اين  ) 10-1-2
  
دسترس كاركنان ه است و در با توجه به برنامه مديريت خطر بيمارستان تدوين شد بهداشت محيطو ايمني و سالمت شغلي ) الكترونيك /كاغذي(مجموعه / كتابچه. 1سنجه                

  .است اين واحد
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا 2  1 0

1  

كتابچه ايمني،سالمت شغلي و  الف
  از رده هاي مختلف  شغلي  ي    ه  بهداشت محيط

نفر دسترسي  0- 1
  داشته باشند

  يا
  موجود نباشد كتابچه

نفر دسترسي  2- 3
   داشته باشند

  يا
كتابچه با برنامه 
مديريت خطر 

بيمارستان مطابقت 
  نداشته باشد

نفر دسترسي  4- 5
  داشته باشند

  و  
كتابچه با برنامه  

مديريت خطر 
بيمارستان مطابقت 

  داشته باشد

  
  ب

با در نظر گرفتن برنامه مديريت
خطر بيمارستان به ويژه در اين 

  بخش 
بهداشت كتابچه ايمني،سالمت شغلي و اگر  ك    و

  در دسترس شماست آن را باهم ببينيم محيط

 واحددراين ل  ز دراين بخش ج
 نفر پرسيده شود5از م  ح   د

        ط    
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٨ 
 

  .مجموعه شامل اطالعات عمومي مندرج دراستاندارد است / كتابچه. 2سنجه 

شماره 
  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

  امتياز
 غ ق ا  2  1  0

2  

كتابچه ايمني و سالمت شغلي و  الف
      ي    ه  بهداشت محيط

فاقد اطالعات كلي در هر 
دو مبحث ايمني و سالمت 

  بهداشت محيطشغلي و 
 است
  

داراي اطالعات كلي در 
يكي از  دو مبحث ايمني 

و سالمت شغلي و 
  است  بهداشت محيط

داراي اطالعات كلي 
هر دو مبحث ايمني و 

سالمت شغلي و 
  است  بهداشت محيط

  
شامل هر دو مبحث ايمني و  ب

    ك    و  بهداشت محيطسالمت شغلي و 

   ل   ز واحددراين  ج
   م   ح    د

        ط    
  

  .مجموعه شامل اطالعات اختصاصي مندرج دراستاندارد است/ كتابچه. 3سنجه 
  
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا 2  1 0

3  

سالمت شغلي وكتابچه ايمني،  الف
    ي    ه  بهداشت محيط

  فاقد اطالعات اختصاصي
  مندرج در استاندارد است

  يا 
با برنامه مديريت خطر  

  بيمارستان منطبق نيست
  

بخشي از اطالعات 
  اختصاصي

را  مندرج در استاندارد
  دارد
  و 

با برنامه مديريت خطر  
 بيمارستان منطبق است

  

تمام اطالعات
  اختصاصي

مندرج در استاندارد را 
 دارد 
  و 

با برنامه مديريت  
خطر بيمارستان 
  منطبق است

  

  
  ب

مشخصات مندرج در سنجه و
منطبق با برنامه مديريت خطر 

  بيمارستان
    ك    و

   ل   ز واحددراين  ج
   م   ح    د

        ط    

  
  
  
  



 

٤٩ 
 

، از طريـق  واحـد هدف كاهش خطرات شناسائي شـده  ، با واحداطالع رساني در خصوص جديدترين نكات و روشهاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژه اين )     10-2
    .انجام مي شود )جزوه آموزشي(بروشور

ــنجه  ــور . 1س ــي (بروش ــزوه آموزش ــاي         ) ج ــت ه ــه اولوي ــه ب ــا توج ــه ب ــب كتابچ ــرين مطال ــر مهمت ــد ب ــا  تاكي تان   ب ر بيمارس ديريت خط ه م ــوز     برنام ــه هن ــدي ك ــوارد جدي و م
  .است واحدوارد اين ويرايش كتابچه نشده است، تدوين شده ودر دسترس كاركنان اين 

شماره 
  امتياز  مصاحبه كد   مشاهدات  كد   مستندات كد   سنجه

  غ ق ا 2  1 0

1  

  از رده هاي مختلف شغلي  ي    ه  )جزوه آموزشي(بروشور   الف

نفر دسترسي  0- 1
  داشته باشند

  يا
  بروشور موجود نباشد

نفر دسترسي  2- 3
  داشته باشند

  يا
بروشورحاوي 

 مهمترين  نكات و
  موارد نباشد

نفر دسترسي  4- 5
  داشته باشند

  و
بروشورحاوي 

نكات و  مهمترين
  موارد باشد

  
  ب

با مشخصات مندرج در سنجه و
اولويت هاي برنامه مديريت خطر 

  بيمارستان
در دسترس ) جزوه آموزشي(اگر بروشور   ك    و

  شماست آن را باهم ببينيم

 واحددراين  ل  ز واحددراين  ج
 نفر5از  م  ح   د

     ط   

  

  

  

  

  

 

  



 

٥٠ 
 

  .مجموعه و بروشور ايمني، سالمت شغلي وبهداشت محيط مطلع هستند/ كاركنان اين بخش از محتويات كتابچه. 2سنجه   
شماره 
  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

  امتياز
 غ ق ا  2  1  0

2  

  از رده هاي مختلف شغلي  ي    ه    الف

  *سئوال15اگر از 
20-0%  

  پاسخ درست داده شود

  سئوال15 اگر از
60-21%  

 پاسخ درست داده شود
  

  سئوال15اگر از 
100-61%  

  پاسخ درست داده شود
  

  ك    و    ب

 سئوال از كتابچه و بروشور3
      يك سئوال از ايمني، سالمت شغلي 

  
  و                  

  يك سئوال از بهداشت محيط
 مرتبط با وظايف و مسئوليت هاي هر فرد

  و                  
  سئوال از بروشور يك

  
 واحددراين  ل  ز   ج
 نفر5  م  ح   د

        ط    

  .سئوال مي شود 15نفر كه مجموعاً شامل  5سئوال از هر يك از  3 :ذكرت*

  

  

  

  

  



 

٥١ 
 

  

  .مجموعه و بروشور ايمني، سالمت شغلي و بهداشت محيط را حين انجام كار رعايت مي كنند/ مطالب و نكات مندرج در كتابچه  واحدكاركنان اين .  3سنجه 
شماره 
  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

  امتياز
 غ ق ا  2  1  0

3  

مشاهده عملكرد افراد در خصوص  ه    الف
  عملكرد    ي  بروشور/ رعايت مفاد كتابچه

  نفر 0- 1
/ مطابق كتابچه
 بروشور باشد

  

  عملكرد
  نفر 2- 3

/ مطابق كتابچه
 بروشور باشد

  

  عملكرد
  نفر 4- 5

/ مطابق كتابچه
 بروشور باشد

  

   ك واحددراين و   ب  
   ل نفر از رده هاي مختلف  شغلي5 ز   ج
   م غير مستقيمبطور مستقيم و ح   د

     ط   
  

 
  وروش هاخط مشي ) 11

 :  را توصيف مي نمايد اين واحدوجود دارد كه موضوعات مديريتي و باليني   مديريت منابع انسانيواحد ها در  مجموعه خط مشي ها و روش/يك كتابچه)   11-1

  .خط مشي ها و روش ها در تمام بيمارستان داراي قالب يكسان و يكنواختي  هستند)   11-1-1
  .ها به طور منظم بازنگري مي شوندوش خط مشي ها ور)  11-1-2
 .خط مشي ها به روشني مشخص هستند)  11-1-3
  .ها به روشني مشخص هستند روش)  11-1-4
  . مجموعه داراي يك فهرست دقيق است/كتابچه)  11-1-5
  .مجموعه داراي نمايه مشخص است/كتابچه )  11-1-6
  
  
  
  



 

٥٢ 
 

  
  .موجود و در دسترس تمامي كاركنان است  رد مندرج در استاندارد در اين واحدشامل موا ها و روش ها خط مشي )الكترونيكي/كاغذي(مجموعه / كتابچه . سنجه

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

  غ ق ا  2  1  0

  

  الف
 كتابچه خط مشي ها و

  *روش ها
  از رده هاي مختلف شغلي  ي    ه

نفر دسترسي  1-0
  داشته باشند

  يا
  نباشدموجود  كتابچه

نفر دسترسي  3-2
  داشته باشند

  يا
حاوي تمام  كتابچه

مندرجات استاندارد 
  نباشد

نفر دسترسي  5-4
  داشته باشند

  و
حاوي تمام كتابچه 

مندرجات استاندارد 
  باشد

  
  ب

مشخصات مندرج
و زير  1- 11 دراستاندارد

  مجموعه آن
  ك    و

كتابچه خط مشي ها و روش ها  اگر
  شماست آن را باهم ببينيمدردسترس 

 واحداين  ل   ز اين بخش  ج
 نفر5از  م   ح    د

        ط    
الكترونيك در دسترس تمامي كاركنان مي باشد و فهرست آن به تفكيك بخش ها و واحدهاي مربوطه / مجموعه خط مشي و روش ها ي بيمارستان است كه به شكل كاغذي/منظور كتابچه: تذكر*

وجود داشته باشد اما هر بخش يا واحد مي تواند قسمت مربوط به خود را پرينت گرفتـه  مجموعه جداگانه / يا موارد مربوط به كل بيمارستان، تنظيم شده و نبايد براي هر بخش و واحد يك كتابچه
  .و مورد استفاده قرار دهد

  
  :مديريت منابع انساني حداقل شامل موارد ذيل استواحد هاي  روش وها  خط مشي)   11-2

  .خط مشي ها و روش ها شامل موارد ذيل هستند . 1سنجه
 نام دانشگاه                              -

 نام بيمارستان               -

 . )مانند عناويني كه در استانداردهاي اعتباربخشي ملي، در قسمت خط مشي ها و روش ها از بيمارستان ها خواسته شده است( موضوع / عنوان  -

موضوعيت دارد جلوي اين يا قسمت هاي خاصي مثالً بخش هاي ويژه  شي و روش هايي كه براي كل بيمارستان در مورد خط ممانند بخش يا واحد مربوطه يا ( دامنه خط مشي و روش  -
 ...)مورد نوشته مي شود كل بيمارستان يا بخش هاي ويژه و

ناسايي نمايد كه مي تواند مجموعه اي از حروف و اعداد بيمارستان مي تواند با هر سيستم كدگذاري كه انتخاب مي كند، خط مشي ها و روش ها را دسته بندي و قابل ش( كد خط مشي  -
 .)مورد نظر اشاره نمايدباشد كه به عنوان مثال به حروف اول نام بيمارستان،  باليني يا غير باليني بودن موضوع، بخش يا برنامه مربوطه و شماره خط مشي و روش 



 

٥٣ 
 

 تاريخ ابالغ -

 )باشدبايد بعد از ابالغ ( تاريخ آخرين باز نگري  -
 .درصورتي كه هنوز تاريخ اولين بازنگري فرا نرسيده، الزم نيست اين قسمت تكميل شود( تاريخ باز نگري بعدي  -
  د، ايـن قسـمت  درصورتي كه واژه ها يا اصطالحات خاصي وجود دارد كه به نظر مـي رسـد در صـورتي كـه تعريـف نشـوند ممكـن اسـت از آنهـا برداشـت هـاي متفـاوتي شـو             ( تعاريف  -

تعريف واحد در كـل بيمارسـتان   ين مي گردد و در غير اين صورت وجود آن ضروري نيست اما بايد توجه داشت كه در صورت تعريف كردن برخي واژه ها و اصالحات، الزم است يك ندو 
 .)ارائه شود و يك واژه در دو يا چند خط مشي، تعاريف متفاوتي نداشته باشد

  اسـت و   چـه هـدفي  ايـن خـط مشـي و روش نوشـته شـده اسـت؛ بيمارسـتان بـا نوشـتن و اجـراي آن در پـي دسـتيابي بـه               چـرا شـود   در اين قسمت الزم است نوشـته : خط مشي -
يري و لـزوم پيشـگ   )چرايـي (  با توجه به: به عنوان مثال در رابطه با رعايت بهداشت دست در بيمارستان، مي توان نوشت . ( در رابطه با موضوع مورد نظر چيست سياست بيمارستان 

پيشگيري از انتقال عفونت  هدفتان با كنترل عفونت در بيمارستان و اعالم رعايت بهداشت دست به عنوان يك راه حل اثر بخش از سوي سازمان بهداشت جهاني و وزارت متبوع، بيمارس
موقعيت اعالم شـده از   5عيت و ضدعفوني با محلول ها  و ژل هاي مورد تأييد در شستن دست ها در چهار موق ، سياستاز طريق دست هاي آلودهيا به كاركنان از بيماري به بيمار ديگر 

 .)سوي سازمان بهداشت جهاني و وزارت متبوع توسط تمامي كاركنان را، اتخاذ نموده است

الزم بـه ذكـر   . (ه خط مشي و روش مذكور اجرا مي شودمشخص كردن فردي كه پاسخگوي اجراي اين خط مشي مي باشد و روشي كه وي با استفاده از آن اطمينان حاصل مي نمايد ك  -
طرف كردن آنها با بهـره گيـري از مشـاركت و    است كه اين شيوه شامل بررسي دوره اي روند اجرا و دادن بازخورد و تعامل با مجريان و ذي نفعان جهت اگاهي از موانع احتمالي اجرا و بر

 .)بازرسي و مچ گيري داشته باشد و فقط به منظور تقويت كار تيمي و استفاده از خرد جمعي براي حل كردن مسائل است همفكري آنان مي باشد و به هيچ عنوان نبايد جنبه

ف كـار  الزم است ذكر شود كه مراحل مختلـ نوشته شود و  ... و1،2،3،٤بهتر است روش كار به صورت مرحله به مرحله و (روش با ذكر سمت و نقش افراد دخيل و مجريان در اجراي آن  -
كامالً مشخص است كه در ايـن صـورت    توسط چه افرادي انجام مي شود تا كاركنان در زمان اجرا دچار ابهام نشوند مگر آن كه چند مرحله پشت سر هم توسط يك فرد انجام مي شود و

 .)بديهي است كه منظور مشخص بودن سمت افراد است نه نام آنها. تكرار آن ضرورت ندارد

 .)تدوين اين قسمت ضروري نيست(الت مورد نياز و چك ليست كنترل آن امكانات و تسهي -

 شامل اسامي تهيه كنندگان ،تائيد كننده و ابالغ كننده با ذكر سمت آنها و درج امضاي تمامي افراد مذكور. جدول اسامي -

 شماره صفحات -

 .) رد، در اين قسمت نوشته مي شود، تجربه بيمارستاندر مواردي كه كامال اجرايي است و استفاده از منابع علمي موضوعيت ندا( منابع  -
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به عنوان مثال در تمام موارد براي مشخص كردن قدم هاي مختلـف روش از  (استفاده از فونت، اندازه و فرمت يكسان براي نوشتن خط مشي ها و روش هاي بخش ها و واحدهاي مختلف  -
 .)فرعي در تمام موارد يكسان باشنداعداد استفاده شود يا از گوي و اندازه عناوين اصلي و 

  
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

1  

  الف
 كتابچه خط مشي ها و

      ي    ه  روش ها
خط مشي ها و روش 

ها  شامل تمام 
 1مندرجات  سنجه 

 نباشد
  

  

خط مشي ها و روش 
ها  شامل تمام 
 1مندرجات  سنجه 

  باشد

  
   ك  و 1مشخصات مندرج درسنجه  ب
   ل  ز واحددراين  ج
   م  ح   د

        ط    
  

  .شواهد ومستندات نشان مي دهند در تهيه خط مشي و روش ها از افراد دخيل در اجراي آنها استفاده مي شود .2سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ق ا غ  2  1  0

2  

جدول اسامي تهيه  الف
    ي    ه  كنندگان

مسئول پاسخگويي به 
خط مشي و روش 
مربوطه جزو تهيه 

كنندگان خط مشي ها و 
  روش مذكور نباشد

مسئول پاسخگويي به 
خط مشي و روش 

مربوطه و نمايندگاني 
از برخي رده هاي 

شغلي كه در اجراي 
روش ها دخالت دارند 

در فهرست تهيه 
كنندگان موجود 

  باشند

مسئول پاسخگويي
به خط مشي و 
روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام 
رده هاي شغلي كه 
در اجراي روش ها 
دخالت دارند در 
فهرست تهيه 

كنندگان موجود 
  باشند

  

  ب
با ذكر امضاء وسمت آنان

  در پايان هر
  و روش خط مشي 

    ك    و

   ل  ز واحددراين  ج
   م  ح    د

        ط    
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  .آگاهي دارند .... از خط مشي و روش  واحداين كاركنان .  3سنجه
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

3  

از رده هاي مختلف شغلي دخيل در  ي    ه    الف
  اجراي خط مشي ها و روش ها

مسئول پاسخگويي به 
خط مشي و روش 

  مربوطه نداند
  يا

از  نفراز مجريان 1-0
 وش رخط مشي  و 

 باشند **آگاهمربوطه 
  

 نفر از مجريان 2-  3
از خط مشي  و 

آگاه مربوطه  وش ر
 باشند
  

 نفر از مجريان 4-  5
 وش راز خط مشي  و 

 آگاه باشندمربوطه 
  

  
  ك    و    ب

مفاد كتابچه خط مشي ها و روش ها با
توجه به وظيفه تعيين شده  براي آنان در 

  و روش هاي مربوطه خط مشي ها
 واحددراين  ل  ز   ج
 كاركنان مرتبطنفر از*5  م  ح   د

        ط    
  
  .نمونه گرفته شود و امتيازات نيز به تناسب آن داده شود 10در مواردي كه  دامنه يك خط مشي و روش فراتر از يك بخش يا واحد باشد، مثل حقوق گيرنده خدمت، الزم است  :تذكر*
بر اساس آن عمل كنـد  انجام كار، در هر بار  تاها كپي گرفته  مشي ها و روشصفحات مربوط به خود را از كتابچه خط ها،  كه براي تبعيت از خط مشي ها و روش سنليبه عنوان مثال پر :تذكر**

  .را كسب مي كند آگاهي الزم را دارد و امتياز مربوط به آن
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  .عمل مي نمايند.... بر اساس خط مشي و روش واحد اين كاركنان .  4سنجه
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

4  

  الف
  مستندات مورداشاره در 

خط مشي و روش مربوطه يا 
  نحوه ي كنترل آن

  ه

امكانات و تسهيالت مورد اشاره
  در خط مشي و روش

  و
  عملكرد مجريان

  و
يا ساير  بيماران عملكرد

گروههاي هدف خط مشي و 
  روش مربوطه

  يا ساير گروههاي هدف بيماران، همراهان  ي

مستندات موجود 
  نباشند

  يا
  امكانات موجود نباشند

  يا
مورد مشاهده،   1-0

نشانگر تطابق عملكرد 
  باشد
  يا

  مورد مصاحبه 1-0
نشانگر تطابق عملكرد 

  باشد

  
بخشي از مستندات 

  موجود باشد
  يا

بخشي از امكانات 
  موجود باشد

  يا
مشاهده،  مورد 3-2

نشانگر تطابق 
  عملكرد باشد

  يا
  مصاحبه مورد 3-2

نشانگر تطابق 
  عملكرد باشد

تمام مستندات موجود 
  باشند
  و

تمام امكانات موجود 
  باشند
  و

مورد مشاهده،   5-4
نشانگر تطابق عملكرد 

  باشد
  و

  مورد مصاحبه 5-4
نشانگر تطابق عملكرد 

  باشد

  

  ب
 مشخصات تعيين شده در
در خصوص اجرايي شدن خط مشي و  ك    و  خط مشي و روش مربوطه

  روش مربوطه

 مورد5*  ز    ج
  واحد دراين  ل  

 مورد5*  م مستقيم و غيرمستقيم ح   د
        ط    

  .نمونه گرفته شود و امتيازات نيز به تناسب آن داده شود 10در مواردي كه  دامنه يك خط مشي و روش فراتر از يك بخش يا واحد باشد، مثل حقوق گيرنده خدمت، الزم است  :تذكر*
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  جذب نيرو )11-2-1
 ..).حضور و غياب، تشويق ها، تنبيه ها و( مقررات داخلي بيمارستان )11-2-2
 واگذاري اختيار مديريت منابع انساني  )11-2-3
  براي كليه كاركنان ارزشيابي هاي ساليانه )11-2-4
  و بعد از جذب نيرو پزشكي  قبل آزمايش هايانجام  )11-2-5
 منابع انسانيواحد مديريت ها، انتقادها و پيشنهاد ها در خصوص عملكرد ت رسيدگي به شكاي )11-2-6
 ..).بازنشستگي، ماموربه خدمت، انتقال، اخراج و( خاتمه خدمت )11-2-7
 حقوق و مزايا  تعيين  )11-2-8
 )تمام كاركنان بيمارستان مگر در مواردي كه بر اساس استانداردها و قوانين و مقررات، مجاز شمرده شده اند اداري و مالي راز داري در زمينه اطالعات )11-2-9
 در خصوص عملكرد واحد منابع انساني ستانرضايت سنجي از كاركنان بيمار )11-2-10
 خدمات رفاهيارائه  )11-2-11
 ارتقاي شغلي )11-2-12
 بهره وري كاركنانافزايش  )11-2-13
 )آموزش و كسب اطمينان از وجود تسهيالت و مواد آموزشي متناسب با نيازهاي آموزشي شناسايي شده(توانمند سازي نيروي انساني )11-2-14
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  نيازسنجي نيروي انساني)  12

  :استموارد ذيل شامل كه  دارداز تمام بخش ها در اين واحد وجود  برنامه مكتوب نياز سنجي نيروي انسانييك )   12-1

 .ي بيمارستان، در اين واحد موجود استها و واحد ها  نياز سنجي نيروي انساني از تمام بخش مستندات. سنجه       

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف

مستندات نيازسنجي نيروي
سال گذشته يا سال  انساني

  جاري
  و

فهرست بخش ها و واحدهاي 
  بيمارستان

    ي    ه
مستندات نيازسنجي 
سال گذشته يا سال 

% 0- 20براي جاري 
بخش ها و واحدهاي 
بيمارستان موجود 

  است

مستندات 
سال نيازسنجي 

گذشته يا سال 
  براي جاري

بخش ها % 21- 60 
و واحدهاي 

بيمارستان موجود 
  است
  اما

شامل تمام بخش ها 
  و واحدها نيست

مستندات نيازسنجي 
سال گذشته يا سال 

  براي جاري
بخش ها و % 61- 100 

واحدهاي بيمارستان 
  موجود است

  و
شامل تمام بخش ها و 

  واحدها است

  

  ب

و واحدهايشامل تمام بخش ها
بخش تثناي به اس(بيمارستان 

ها و واحدهاي برون سپاري 
  )شده

    ك    و

   ل  ز در اين واحد  ج
   م  ح   د

        ط    
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 ها و واحدها وليت هاي محوله به بخشئمنظور بر آورده نمودن مسبه  تعداد نيروي انساني مورد نياز )12-1-1

  *. ، مشخص شده استواحد،  با ذكر چگونگي محاسبه تعداد مذكور/ مورد نياز هر بخش  ، تعداد پرسنل انسانيانسانيمستندات نشان مي دهند كه در برنامه نياز سنجي نيروي . سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف

مستندات نيازسنجي نيروي
انساني سال گذشته يا سال 

  جاري
  و

فهرست بخش ها و واحدهاي 
  بيمارستان

    ي    ه

تعداد نيروي انساني 
% 0-20مورد نياز 

بخش ها و واحدها در 
برنامه سال گذشته يا 
سال جاري مشخص 

  شده است
  يا

مستندات چگونگي 
براورد نيروي انساني 

مورد نياز موجود 
  نيست

تعداد نيروي انساني 
  مورد نياز

بخش ها % 21- 60 
و واحدها در برنامه 
سال گذشته يا سال 

مشخص شده جاري 
  است
  و

مستندات چگونگي 
براورد نيروي انساني 

مورد نياز موجود 
  است

تعداد نيروي انساني 
% 61-100مورد نياز 

بخش ها و واحدها در 
برنامه سال گذشته يا 
سال جاري مشخص 

  شده است
  و

مستندات چگونگي 
براورد نيروي انساني 
  مورد نياز موجود است

  

  ب

موردنيروي انسانيشامل تعداد
  نياز هر بخش يا واحد

  و
  اين تعدادذكر روش برآورد 

    ك    و

   ل  ز در اين واحد  ج
   م  ح   د

        ط    
   .شودكر مي در صورتي كه نيروي انساني بخش يا واحدي مناسب بوده و نياز به كاهش يا افزايش درآن نباشد، اين موضوع در مستندات نياز سنجي آن بخش ذ: تذكر*
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 كاركنان مورد نيازرده هاي شغلي انواع  )12-1-2
  .واحد مشخص شده اند/ انواع رده هاي شغلي مورد نياز هر بخش مستندات نشان مي دهند كه در برنامه نياز سنجي نيروي انساني،. سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف

نيازسنجي نيرويمستندات
انساني سال گذشته يا سال 

  جاري
  و

فهرست بخش ها و واحدهاي 
  بيمارستان

انواع رده هاي شغلي      ي    ه
% 0-20براي مورد نياز 

بخش ها و واحدها در 
برنامه سال گذشته يا 
سال جاري مشخص 

  شده است
  

انواع رده هاي 
 مورد نيازشغلي  
% 21-60 براي

بخش ها و واحدها 
سال در برنامه 

گذشته يا سال 
جاري مشخص شده 

  است
  

انواع رده هاي شغلي  
  براي  مورد نياز

بخش ها و % 61- 100 
واحدها در برنامه سال 
گذشته يا سال جاري 
  مشخص شده است

  

  

  ب
انواع رده هاي شغليشامل

    ك    و  مورد نياز هر بخش يا واحد

   ل  ز در اين واحد  ج
   م  ح   د

        ط    
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 آموزش ها، مهارت ها، دانش و توانايي ها و تجربه مورد نياز براي هر پست سازماني )12-1-3

هماهنـگ بـا   (خص شـده اسـت   دانش، توانايي ها و تجربه مورد نياز هر پست سازماني مشـ ، آموزش ها، مهارت ها، مستندات نشان مي دهند كه در برنامه نياز سنجي نيروي انساني. سنجه 
  )هاي نوشته شدهشرح وظيفه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف

مستندات نيازسنجي نيروي
انساني سال گذشته يا سال 

  جاري
  و

فهرست بخش ها و واحدهاي 
  بيمارستان

براي  " ب"موارد بند     ي    ه
بخش ها و % 20-0

واحدها در برنامه سال 
گذشته يا سال جاري 
  مشخص شده است

  

 " ب"موارد بند 
% 21-60براي 

بخش ها و واحدها 
در برنامه سال 
گذشته يا سال 

جاري مشخص شده 
  است
  

 براي " ب"موارد بند 
بخش ها و % 61- 100 

واحدها در برنامه سال 
گذشته يا سال جاري 
  مشخص شده است

  

  

   ك  و *شامل موارد مندرج در سنجه  ب
   ل  ز در اين واحد  ج
   م  ح   د

        ط    
الزم ره به همان موارد كافي اسـت و  اگر بيمارستان در برگه شرح وظايف مربوط به هر پست سازماني يا جايگاه شغلي، اين موارد را مشخص كرده باشد، در مستندات نيازسنجي، اشا: تذكر*

  .نيست مجدداً تمام انها را در ج كنند و ارزياب با بررسي شرح وظايف مورد اشاره مي تواند اين موضوع را بررسي نمايد
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  . بازنگري و در صورت ضرورت به روز مي شود )بار يك  يحد اقل سال( صورت دوره ايه برنامه ب)   12-2

  . شواهد و مستندات نشان مي دهند ، برنامه نياز سنجي نيروي انساني حداقل ساالنه، بازنگري و به روز رساني مي شود. سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف
مستندات نيازسنجي نيروي

    ي    ه  *انساني سه سال اخير

 بازنگري انجام نمي
  شود

بازنگري انجام مي 
  شود 
  اما

مستندات سه سال 
گذشته موجود 

  نيست

بازنگري انجام مي 
  شود 
  و

مستندات سه سال 
  گذشته موجود است

  
   ك  و   ب
   ل  ز در اين واحد  ج
   م  ح   د

        ط    
  .است و بيمارستان امتياز كامل را كسب مي نمايد و الزم نيست مستندات دو سال گذشته هم موجود باشندشروع شده باشد هم قابل قبول  91در صورتي كه نيازسنجي از سال : تذكر*
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  .نيازسنجي نيروي انساني در همه قسمت هاي بيمارستان با همكاري و هماهنگي مسئوالن بخش ها و واحدهاي مربوطه، انجام مي گيرد)   12-3

  . ، در نياز سنجي نيروي انساني مشاركت مي نمايندهاي بيمارستان ها و واحد هاي تمام قسمت دهند مسئوالن بخششواهد و مستندات نشان مي . سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف

صورت جلسات مربوط به نياز
  سنجي

  و
فهرست بخش ها و واحدهاي 

  بيمارستان

بخش ها و واحدها بر حسب  نمايندگان  ي    ه
  صورت جلسات

صورت جلسات موجود
  نيست
  يا 

بر اساس صورت 
جلسات،  نمايندگان 

بخش ها و % 20-0
واحدها، مشاركت 

  داشته اند
  يا 

نفر پاسخ مثبت  1-0
  بدهند

صورت جلسات 
  موجود است

  اما
بر اساس صورت 

جلسات، نمايندگان 
بخش ها و % 60-21

واحدها، مشاركت 
  داشته اند

  يا 
نفر پاسخ  3-2

  مثبت  يدهند

صورت جلسات موجود
  است
  و

بر اساس صورت 
جلسات، نمايندگان 

بخش ها و % 100-61
واحدها، مشاركت 

  داشته اند
  و

نفر پاسخ مثبت   5-4
  يدهند

  
  ب

مشاركت نمايندگان تمام بخش
ايا شما در نيازسنجي نيروي انساني مورد  ك    و  ها و واحدها در نيازسنجي

 واحد خود مشاركت داشتيد ؟ / نياز بخش
   ل  ز در اين واحد  ج
 )حضوري يا تلفني(نفر5  م  ح   د

        ط    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦٤ 
 

 ارزشيابي كاركنان)  13

  :قرار مي دهدمد نظر را ، موارد ذيل كاركنانيابي شدر ارزواحد منابع انساني )   13-1
  شيابي هاتناوب ارز )13-1-1

  . صورت مي پذيرد) حداقل ساالنه(معين زماني شواهد و مستندات نشان مي دهند ارزشيابي كاركنان در فواصل . سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

    ي    ه  مستندات ارزشيابي كاركنان  الف

ارزشيابي مستندات 
مورد  0-2كاركنان در 

  موجود است

مستندات ارزشيابي 
  3-6كاركنان در 

  مورد موجود است
  يا 

ارزشيابي حداقل 
ساالنه انجام نمي 

  شود

مستندات ارزشيابي 
  7-10كاركنان در 

  مورد موجود است
  و 

ارزشيابي حداقل 
  ساالنه انجام مي شود

  

  ب
 حداقل ساالنه

  و 
  شغليشامل تمامي رده هاي 

    ك    و

   ل  ز در اين واحد  ج

  د
مورد از رده هاي شغلي10

    م    ح  مختلف

        ط    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦٥ 
 

 انطباق عملكرد كاركنان با شرح وظايف آنان  )13-1-2

  .ارزشيابي كاركنان، ميزان انطباق عملكرد آنان با شرح وظايفشان مد نظر قرار مي گيرد در شواهد و مستندات نشان مي دهند. سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف
 مستندات ارزشيابي كاركنان

    ي    ه  

مستندات ارزشيابي 
مورد  0-2كاركنان در 

شامل مندرجات بند 
  است" ب"

مستندات ارزشيابي 
 3-6كاركنان در 

مورد شامل 
" ب"مندرجات بند 
  است
  يا 

ارزشيابي حداقل 
ساالنه انجام نمي 

  شود

مستندات ارزشيابي 
 7-10كاركنان در 

مورد شامل مندرجات 
  است" ب"بند 

  و 
ارزشيابي حداقل 

  ساالنه انجام مي شود

  

  ب
كه به ميزاناستشامل بخشي

تطابق عملكرد كاركنان با شرح 
  وظايف آنها پرداخته 

    ك    و

   ل  ز در اين واحد  ج

  د
مورد از رده هاي شغلي10

    م    ح  مختلف

        ط    
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦٦ 
 

 استخراج نقاط قوت و فرصت هاي بهبود در كاركنان )13-1-3
   .، مشخص شده استبهبود آنان هاي ارزشيابي كاركنان، نقاط قوت و فرصتدر  شواهد و مستندات نشان مي دهند. سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف
 مستندات ارزشيابي كاركنان

    ي    ه  

مستندات ارزشيابي 
مورد  0-2كاركنان در 

شامل مندرجات بند 
  است" ب"

مستندات ارزشيابي 
 3-6كاركنان در 

مورد شامل 
" ب"مندرجات بند 
  است
  يا 

ارزشيابي حداقل 
ساالنه انجام نمي 

  شود

مستندات ارزشيابي 
 7-10كاركنان در 

مورد شامل مندرجات 
  است" ب"بند 

  و 
ارزشيابي حداقل 

  ساالنه انجام مي شود

  

  ب
شامل بخشي است كه به نقاط
قوت و فرصت هاي بهبود آنها 

  پرداخته 
    ك    و

   ل  ز در اين واحد  ج

  د
مورد از رده هاي شغلي10

    م    ح  مختلف

        ط    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦٧ 
 

 طراحي برنامه آموزشي مبتني برنتايج  ارزيابي عملكرد  )13-1-4
  . مورد استفاده قرار مي گيرد)  PDP(زشي و ارتقايي در قالب برنامه توسعه فردي آنان در طراحي برنامه آمو نتايج ارزشيابي كاركنانشواهد و مستندات نشان مي دهند . سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف

 مستندات ارزشيابي كاركنان
  و 

  برنامه توسعه فردي آنان
  

    ي    ه

در  " ب"شرايط بند 
مورد رعايت  ٠- ٢

  شده است

"  ب"شرايط بند 
مورد  ٣- ٦در 

 رعايت شده است
  يا 
حداقل ارزشيابي 

انجام نمي ساالنه 
  شود

در "  ب"شرايط بند 
مورد رعايت  ٧-١٠

  شده است
  و 
حداقل ارزشيابي 

  انجام مي شودساالنه 

  ب  

مستندات ارزشيابي كاركنان
شامل قسمتي است كه آموزش 
هاي مربوط به توسعه فردي را 

  پيشنهاد داده 
  و

در برنامه توسعه فردي نيز، تمام 
يا بخشي از آن موارد ديده شده 

  است

    ك    و

   ل  ز در اين واحد  ج

  د
مورد از رده هاي شغلي10

    م    ح  مختلف

        ط    
  
  
  
  
  
  



 

٦٨ 
 

 بررسي ميزان انجام پيشنهادهاي اصالحي در دوره ارزيابي قبلي )13-1-5
  . گيردمي يابي قبلي مد نظر قرار شارز حي درشواهد و مستندات نشان مي دهند در ارزشيابي كاركنان، ميزان انجام پيشنهادهاي اصال. سنجه 

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

  

  الف

مستندات بررسي انجام
در دوره پيشنهادهاي اصالحي 

  *يابيشقبلي ارز
  

    ي    ه

مستندات بررسي 
پرونده  0-2فردي در 

  موجود است
  يا 

كل  مستندات بررسي
  موجود نيست كاركنان

مستندات بررسي 
  جمعي موجود است

  اما
مستندات بررسي 

 3- 6فردي در 
  پرونده موجود است

  يا 
ارزشيابي حداقل 

انجام نمي  ساالنه
  شود

مستندات بررسي 
  جمعي موجود است

  و
مستندات بررسي 

 7- 10فردي در 
  پرونده موجود است

  و  
ارزشيابي حداقل 

  ساالنه انجام مي شود

  

  ب
شامل موارد الزامي مندرج در

    ك    و  تذكر ذيل جدول

  ج

ميزان هاي فردي(در اين واحد
در برگه يا فايل هر فرد و ميزان 
هاي جمعي در  برگه ها يا فايل 

  )هاي جداگانه

    ل    ز

  د
مورد از رده هاي شغلي10

    م    ح  مختلف

        ط    
اصالحي براي هر فرد اجرايي شده است و چند درصد براي كل كاركنان بيمارستان كه به اين ترتيب كه مشخص باشد چند درصد پيشنهادات . اين مستندات بايد در سطح فردي و جمعي باشد: تذكر*

نيز محاسبه نمايد تا بتواند بر اساس آن اقدامات مديريتي  اين دو مورد الزامي است ولي واحد منابع انساني در صورت تمايل مي تواند اين ميزان را به تفكيك بخش و واحد يا رده هاي مختلف كاركنان
  .زم را انجام دهدال
  
  
  
  
  
  



 

٦٩ 
 

  .نموده اند قبول يابي را مطالعه و شيابي توسط كارمند وسرپرست مربوطه مبني بر اينكه فرم ارزشامضاء فرم ارز)   13-2

  . شواهد و مستندات نشان مي دهند كه تمام كاركنان از نتيجه ارزشيابي خود مطلع شده و آن را امضاء نموده اند. 1سنجه          
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 غ ق ا  2  1  0

1  

  الف
امضاي مستندات ارزشيابي

  توسط كاركنان
  

    ي    ه
  امضاي كاركنان در

پرونده موجود  0- 2 
  است
  

 امضاي كاركنان در
پرونده موجود  3- 6 

  است
  يا 

ارزشيابي حداقل 
ساالنه انجام نمي 

  شود

  امضاي كاركنان در
پرونده موجود  7- 10 

  است
  و  

ارزشيابي حداقل 
  ساالنه انجام مي شود

  
   ك  و   ب
   ل  ز در اين واحد  ج

  د
مورد از رده هاي شغلي10

    م    ح  مختلف

        ط    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٧٠ 
 

  يمني، بهبود كيفيت و جمع آوري داده هاا
 بهبود كيفيت) 14

 .استمي باشد در دسترس  واحداز برنامه بهبود كيفيت بيمارستان كه مربوط به اين  بخشي) 14-1
  .مستندات نشان مي دهند بخشي از برنامه بهبود كيفيت بيمارستان كه مربوط به اين واحد مي باشد، در دسترس تمامي كاركنان اين واحد استشواهد و .  سنجه

  
شماره 
  سنجه

  

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

  

مربوطبرنامه بهبود كيفيت اين واحدكاركنان  ي    ه واحدبه اينربوطامه بهبود كيفيت مبرن  الف
  ين واحد موجود نباشد به ا

  يا
به  از كاركنان  نفر 0 – 1

  داشته باشندآن دسترسي 
  يا

حتي  يكي از مسئولين به 
  آن دسترسي نداشته باشد 

ربوط بهبود كيفيت مبرنامه 
  موجود باشد اين واحد  به

  اما
به آن  از كاركناننفر 2- 3

  داشته باشنددسترسي 
  
  

مربوط برنامه بهبود كيفيت 
  به اين واحد موجود باشد

  و
به  از كاركنان  نفر 4 – 5

  داشته باشندآن دسترسي 
  
  

  
واحــداگــر بــه برنامــه بهبــود كيفــت ايــن  ك    و   ب

  د آن را با هم ببينيم يدسترسي دار
  واحددر اين  ل  ز واحددر اين  ج

يننفر از آنهـا حتمـا مسـئول   1نفر كه  5از  م    ح   د
  باشد  واحد

        ط    
 .هماهنگ با برنامه بهبود كيفيت بيمارستان مي باشد واحدبرنامه بهبود كيفيت اين ) 14-2

   .استهماهنگ با برنامه بهبود كيفيت بيمارستان  واحدبرنامه بهبود كيفيت اين مستندات نشان مي دهند  و شواهد.سنجه         
  

شماره 
  سنجه

  

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

  

برنامه  بهبود كيفيت بيمارستان و برنامه  الف
   ي    ه  واحداين  كيفيت بهبود

برنامه بهبود كيفت اين 
با برنامه  هم راستا  واحد

بهبود كيفت كل بيمارستان 
  نيست 

بخشي از برنامه بهبود 
 هم راستا واحد كيفت اين

با برنامه بهبود كيفت كل 
  است بيمارستان 

برنامه بهبود كيفت اين 
با   راستا هم كامال  واحد

برنامه بهبود كيفت كل 
  است بيمارستان 

هم راستاي با برنامـه بهبـودهماهنگ و  ب  
   ك    و  كيفيت بيمارستان

  ل  ز واحد و واحد بهبود كيفيتدراين  ج
  م  ح   د

    ط   



 

٧١ 
 

  
 .برنامه بهبود كيفيت اين واحد شامل موضوعات باليني ومديريتي مي باشد) 14-3

  .استمديريتي  شامل موضوعات باليني و واحد برنامه بهبود كيفيت اينمستندات نشان مي دهند  .  سنجه 
  

شماره 
  سنجه

  

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

  

برنامهموضوعات مندرج درفهرست  الف
   ي    ه  واحدبهبود كيفيت اين 

فهرست  واحداين 
برنامه موضوعات مندرج در 

  ندارد  را بهبود كيفيت 

فقط شامل يك قسمت  
  باليني  يا مديريتي 

  مي باشد

برنامه بهبود كيفيت شامل 
و هر دو قسمت باليني 

  مديريتي
  مي باشد 

  ك  و شامال دو قسمت  باليني و مديريتي  ب  
  ل  ز واحددراين  ج
  م  ح    د

    ط   
  

 . برنامه بهبود كيفيت بايستي داراي شاخص هاي عملكردي اختصاصي، قابل اندازه گيري، واقع بينانه و داراي زمان بندي باشد) 14-4
  .است امه بهبود كيفيت داراي شاخص هاي عملكردي اختصاصي، قابل اندازه گيري، واقع بينانه و داراي زمان بندي نرمستندات نشان مي دهند ب. سنجه            

  
شماره 
  سنجه

  

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

  

شاخص هاي عملكردي برنامـه  بهبـود  الف
   ي    ه  واحداين  دركيفيت 

ين نشده يهيچ شاخصي تع
  است

  ين شده است يشاخص تع
  اما

منطبق با موارد مندرج در 
  سنجه نيست

شاخص ها مطابق با موارد 
ن شده يتعيمندرج در سنجه 

  ندا
  ك  و منطبق با موارد مندرج در سنجه  ب  

  ل  ز واحدينادر  ج
  م  ح   د

    ط   
  
  
  
  



 

٧٢ 
 

 .مي شوند هاي بهبود كيفيت و مداخالت اصالحي، به طور دائمي پايش مستندات نشان مي دهند كه اجراي برنامه) 14-5
  .فواصل پايش برنامه هاي بهبود كيفيت و مداخالت اصالحي در زمان تدوين آنها مشخص شده و پايش بر اساس آن انجام مي شود ندمستندات نشان مي ده شواهد و. سنجه

  
شماره 
  سنجه

  

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

  

  الف

 چك ليست پايش برنامه بهبود كيفيت
  و

  مداخلـه برنامـه هـاي   پيگيري مستندات 
  اي

  ه
الزم كه اقدامات مرتبط 

است از طريق مشاهده 
  *بررسي شوند

  ي
در اجراي **فرد يا افراد مسئول يا ذينفع 

شامل كاركنان و (پايش يا مداخله برنامه 
  )بيماران

" الف"مستندات بند
    موجود نيست

   يا
زمان يا مسئولين اجرا يا 
  پيگيري مشخص نشده اند

  يا
  بر اساس مشاهدات، در

مورد طبق برنامه  1-0 
  عمل شده است

  يا 
نفر اظهار مي كنند كه  0- 1

طبق برنامه عمل شده 
  است

" الف"مستندات بند
    موجود است

  و
زمان و  مسئولين اجرا و 
  پيگيري مشخص شده اند

  اما
  بر اساس مشاهدات، در

مورد طبق برنامه  3-2 
  عمل شده است

  يا 
نفر اظهار مي كنند كه  2- 3

عمل شده طبق برنامه 
  است

" الف"مستندات بند
    موجود است

  و
زمان و  مسئولين اجرا و 
  پيگيري مشخص شده اند

  و
  بر اساس مشاهدات، در

مورد طبق برنامه  5-4 
  عمل شده است

  و
نفر اظهار مي كنند   4- 5

كه طبق برنامه عمل شده 
  است

  
  ب

ذكر زمان انجام اقدامات و فرد يـا افـراد
  و  آنمسئول پيگيري و اجراي 

محلي كه دربر اساس
مستندات پايش و 

  تعيين شده است پيگيري
  ك

كارهايي كه قرار بوده بر اساسبا توجه به 
سوال پايش يا مداخله انجام شود، برنامه 

  يا خير؟ شده اند انجامكنيم كه 
 بر اساس برنامه پايش و پيگيري ل مورد5 ز واحددر اين  ج
 نفر5از م مستقيم و غير مستقيم ح   د

        ط    

  .ام شده است يا خير به عنوان مثال بر اساس برنامه مداخله اي قرار بوده روكش محافظ المپ سقفي تعويض شود و از طريق مشاهده كنترل مي كنيم كه اين كار انج: تذكر*

  .جديدي به فردي آموزش داده شود، از فردي كه قرار بوده به وي آموزش داده شود سوال كنيم كه آموزش انجام شده است يا خيربه عنوان مثال اگر قرار است طرز كار دستگاه : تذكر**
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  جمع آوري و تحليل داده ها  ) 15
  .  جمع آوري و رايانه اي مي شوند مديريت منابع انسانيداده هاي واحد  )15-1

اثربخشي، ايمني، رضايتمندي،كارايي، عدالت (و بهبود آن، شاخص هايي را در ابعاد مختلف كيفيت  ءخدمات ارائه شده و برنامه ريزي براي ارتقابيمارستان جهت بررسي وضعيت .  1 سنجه
. امه بهبود كيفيت بيمارستان تعيين نموده است هاي باال دستي ، برنامه استراتژيك و برن در جنبه هاي باليني و غير باليني و مديريتي بر اساس مطالبات سازمان... ) و دسترسي عادالنه،   

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ 2  1 0

1  

شاخص هاي تعيين شده و روش تعيين  الف
    ي    ه  آنها

با در نظر  صشاخنوع  0- 1
هاي مندرج  گرفتن ويژگي

  تعيين شده استدر سنجه 
  

با در  صشاخنوع  2- 3
هاي  گرفتن ويژگينظر 

تعيين مندرج در سنجه 
  شده است

  

با در  صشاخنوع  4- 5
هاي  نظر گرفتن ويژگي
تعيين مندرج در سنجه 
  شده است

  

  
   ك   و هاي مندرج در سنجهويژگي  ب
   ل   ز واحددر اين  ج
يكي براي هر(شاخص5حداقل براي  د

    م    ح  )يك  از ابعاد مندرج در سنجه

      ط   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٧٤ 
 

  .داده هاي الزم براي محاسبه شاخص هاي تعيين شده جمع آوري و رايانه اي مي گردد.  2سنجه 
  
  
  

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

2  

مستندات جمع آوري داده ها و رايانه اي  الف
    ي    ه  شدن آنها

ين شده      ا تعي شاخص ه
ع    ا داده اي جم ت ام اس

  . آوري نمي شود
  يا

شاخص  ٠- ١برای 
تعيين شده، داده ها 

جمع آوري و رايانه اي 
  .مي شوند 

رای  اخص   ٢-٣ب ش
ا  ده، داده ه ين ش تعي
جمع آوري و رايانه اي 

  مي شوند

رای  اخص   ٤-٥ب ش
تعيين شده، داده ها جمع 
ي  ه اي م آوري و رايان

  شوند

  

   ك   و   ب

  ج
رايانه اختصاصي ندارد، مياگر اين واحد

تواند از رايانه ساير بخش ها  استفاده 
  .نمايد 

    ل    ز

  د
مع آوري شدهبه تعداد شاخص هاي ج

يكي براي هر (شاخص  5براي حداقل 
  )يك از ابعاد مندرج در سنجه

    م    ح

      ط   
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  .آوري هر داده، شرح داده شده استعلت منطقي جمع ) 15-2
.هدف ازجمع آوري داده ها براي تمام افرادي كه درفرآيند جمع آوري وتحليل شاخص ها دخالت دارند، روشن است. سنجه   

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ 2  1 0

  

  الف

هدف و علت منطقي  جمع آوري هر
  داده
  و

افراد مسئول جمع آوري و تحليل  فرد يا
  آن

افرادي كه طبق مستندات مسئول جمع   ي    ه
  آوري و تحليل داده ها هستند 

هدف از جمع آوري داده ها 
يا فرد يا افراد مسئول جمع 
آوري و تحليل آنها براي 

يچ شاخصي مشخص و ه
  مستند نشده است 

  يا
نفر از مسئولين جمع  0- 1

ها از  آوري و تحليل داده
هدف تعيين شده آگاه 

  .هستند

هدف از جمع آوري داده 
ها يا فرد يا افراد مسئول 
جمع آوري و تحليل آنها  

شاخص ها   براي  برخي
مشخص و مستند شده 

  است 
  يا

نفر از مسئولين  2- 3
جمع آوري و تحليل داده 
ها از هدف تعيين شده 

  آگاه هستند 

هدف از جمع آوري داده 
راد مسئول ها يا فرد يا اف

جمع آوري و تحليل آنها 
براي تمامي  شاخص ها  

مستند شده مشخص و 
  است 
  و

نفر از مسئولين  4- 5
جمع آوري و تحليل داده 
ها از هدف تعيين شده 

  آگاه هستند 

در مورد هدف يا علت منطقي  جمع آوري  ك    و    ب  
  و تحليل داده اي كه آنها مسئولش هستند

   ل   ز در اين واحد  ج

  د
يكي براي هر(شاخص5حداقل براي

استاندارد  1يك از ابعاد مندرج در سنجه 
15-1(  

  نفر 5از   م    ح

        ط    
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 .چك ليست براي مميزي داخلي اين واحد وجود دارد)    15-3
  .  بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي اين واحد موجود است ) نقاط ضعف( هاي بهبود به منظور شناخت نقاط قوت و فرصت* چك ليست مميزي داخلي. سنجه 

   
  

شماره 
  سنج
  

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

  

    ي    ه  ت مميزي داخليچك ليس  الف
چك ليست مميزي داخلي 

  موجود نيست 
  يا

بر اساس استانداردهاي اين 
  تهيه نشده است  واحد

  

چك ليست مميزي داخلي 
ت و براساس موجود اس

استانداردهاي اين واحد 
  هيه شده است ت

  

  
بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي اين  ب

    ك    و  واحد
   ل   ز در اين واحد  ج
   م   ح   د

      ط   
يت واحد بهيود كيفيت و مشاركت بخش ها و منظور از مميزي داخلي در اولين ويرايش استانداردهاي اعتباربخشي، خودارزيابي براساس استانداردهاي ملي است كه توسط بيمارستان با هدا :تذكر*

  .واحدها انجام مي شود
  .شودمميزي داخلي انجام مي )    15-4

  .برنامه مدون و يكپارچه مميزي داخلي براي فواصل حداقل ساالنه تدوين شده است.  1 سنجه
 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  آد  مشاهدات  آد  مستندات  آد  سنجه

 ا.ق.غ  ٢  ١  ٠

١  

    ي    ه  برنامه مميزي داخلي  الف

برنامه مدون  مميزي 
  وجود ندارد داخلي 

  

برنامه مدون مميزي 
  وجود داردداخلي 

  اما
به صورت يكپارچه 

  نيست
  يا

حداقل ساالنه انجام 
  .نمي شود 

  
  

برنامه مدون مميزي 
  داخلي وجود دارد

  و
به صورت يكپارچه 

  است
  و

حداقل ساالنه انجام 
  مي شود 

  

يكپارچه و در فواصل مدون ،   ب
  ك    و  )حداقل ساالنه(زماني منظم 

  

    ل    ز  در اين واحد  ج
    م    ح    د

  

  
        ط



 

٧٧ 
 

.شواهد و مستندات نشان مي دهند كه مميزي داخلي بر اساس برنامه فوق و با هدايت واحد بهبود كيفيت، انجام مي شود.  2 سنجه  
  

شماره 
  سنجه

  

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

2  

  طبق برنامه كاركنان مرتبط اين واحد  ي    ه  مستندات انجام برنامه مميزي داخلي  الف

مستندات انجام برنامه 
مميزي داخلي   وجود 

  .ندارد
  يا

نفر از برنامه مميزي  0- 1
نقش خود در داخلي و 

  .اجراي آن اطالع دارند

مستندات انجام برنامه 
مميزي داخلي   وجود 

  .دارد
  اما

بهبود با هدايت واحد 
  .كيفيت  انجام  نمي شود

  يا
نفر از برنامه مميزي  2- 3

داخلي و نقش خود در 
  .اجراي آن اطالع دارند

  
  
  

مستندات انجام برنامه
مميزي داخلي   وجود 

  .دارد
  و

با هدايت واحد بهبود 
كيفيت  انجام  مي 

  .شود
  و

نفر از برنامه  4- 5
مميزي داخلي و نقش 

خود در اجراي آن 
  .اطالع دارند

  
  

  

درخصوص برنامه مميزي داخلي و  ك    و  با هدايت واحد بهبود كيفيت  ب
  مسئوليت خود در اين برنامه

 در اين واحد  ل   ز دراين واحد  ج
 نفر5  م   ح   د

        ط    

نفر از كاركنان از نقش خود در اجراي برنامه آگاهي دارند،  5-4در صورتي كه مطابق تاريخ تعيين شده در برنامه، هنوز زمان انجام اولين مميزي داخلي اين بخش فرا نرسيده است ولي  :تذكر* 
. داده مي شود 2امتياز   
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 .مداخله اي مناسب  بر اساس آن، مستند شده اندتحليل نتايج مميزي داخلي و طراحي و اجراي برنامه )    15-5
.گزارش تحليلي مميزي داخلي موجود است .  1سنجه   

  
  

شماره 
  سنجه

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

1  

    ي    ه  تحليلي مميزي داخلي گزارش  الف

گزارش تحليلي مميزي 
  داخلي موجود نيست

  

گزارش تحليلي مميزي 
موجود  داخلي اين واحد
  است
  

تحليلي مميزي  گزارش
مقايسه داخلي اين واحد و 

با ساير بخش ها و آن 
  .واحدها، موجود است

.  

  
گزارش مميزي داخلي اين واحد و  ب

    ك    و  واحدها،مقايسه آن با ساير بخش ها و 
   ل   ز در اين واحد  ج
   م   ح    د

      ط    
 
 
 

  . مبتني بر گزارش فوق موجود است برنامه مداخله اي  .  2سنجه 
شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ 2  1 0

2  

    ي    ه  برنامه مداخله اي  الف

اساس برنامه مداخله اي بر 
  .مميزي داخلي وجود ندارد 

 
  

برنامه مداخله اي  بر 
اساس مميزي داخلي 

  .وجود دارد 
  

  
   ك   و بر اساس نتايج مميزي داخلي  ب
   ل   ز در اين واحد  ج
   م   ح    د

      ط    
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  .زماني تعيين شده از سوي بيمارستان پيگيري و اجرا شده استشواهد و مستندات نشان مي دهند كه برنامه مداخله اي و چارچوب .  3سنجه 
  
  

شماره 
  سنجه

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

3  

  ه  برنامه مداخله اي  الف
مواردي كه طبق برنامه
الزم است  از طريق 
  .*مشاهده بررسي شوند 

  ي
در اجراي**فرد يا افراد مسئول يا ذينفع

شامل كاركنان و (برنامه مداخله اي 
  )بيماران

" الف"مستندات بند
    موجود نيست

   يا
زمان يا مسئولين اجرا يا 
  پيگيري مشخص نشده اند

  يا
  بر اساس مشاهدات، در

مورد طبق برنامه  1-0 
  عمل شده است

  يا 
نفر اظهار مي كنند كه  0- 1

طبق برنامه عمل شده 
  است

" الف"مستندات بند
    موجود است

  و
زمان و  مسئولين اجرا و 
  پيگيري مشخص شده اند

  اما
  بر اساس مشاهدات، در

مورد طبق برنامه  3-2 
  عمل شده است

  يا 
نفر اظهار مي كنند كه  2- 3

طبق برنامه عمل شده 
  است

" الف"مستندات بند
    موجود است

  و
زمان و  مسئولين اجرا و 
  پيگيري مشخص شده اند

  و
  بر اساس مشاهدات، در

مورد طبق برنامه  5-4 
  عمل شده است

  و
نفر اظهار مي كنند   4- 5

كه طبق برنامه عمل شده 
  است

  
ذكر زمان و انجام اقدامات و فرد يا افراد   ب

  و  مسئول پيگيري و اجراي آن

بر اساس برنامه مداخله
اي و محلي كه در آن 
تعيين شده است و در 

حيطه وظايف اين بخش 
  .است 

  ك
كارهايي كه قرار بوده بر اساس با توجه به 

سوال كنيم كه برنامه مداخله اي اجرا شود، 
  يا خير؟ اجرا شده اند

 بر اساس برنامه مداخله اي  ل مورد5  ز در اين واحد  ج
 نفر5از  م مستقيم و غير مستقيم  ح   د

        ط    

  

  .ه كنترل مي كنيم كه اين كار انجام شده است يا خير دقرار بوده روكش محافظ المپ سقفي تعويض شود و از طريق مشاه مداخله ايبه عنوان مثال بر اساس برنامه : تذكر*

  .ه است يا خيره آموزش انجام شدبه عنوان مثال اگر قرار است طرز كار دستگاه جديدي به فردي آموزش داده شود، از فردي كه قرار بوده به وي آموزش داده شود سوال كنيم ك :تذكر**
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  :شده و حداقل شامل موارد ذيل است اطالعات منابع انساني جمع آوري) 15-6
 مرخصي استعالجي )15-6-1
 ميزان حوادث شغلي )15-6-2
 هاي هر بخش ميزان گردش كاركنان درانواع پست )15-6-3
 استفاده نشده هاي مرخصي هاي استحقاقي و تعداد مرخصي )15-6-4
 اضافه كاري هر واحد  )15-6-5

  .در اين واحد موجود است 5-6-15ت لغاي 1-6-15استانداردهاي داد ه هاي مندرج در . سنجه 

  
شماره 
  سنج
  

  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد
  امتياز

 ا.ق.غ  2  1  0

  

    ي    ه  ت و  داده هاي موجود اطالعا  الف

مورد از موارد مندرج  0- 1
   در استاندراد موجود است

مورد از موارد مندرج  2- 3
  در استاندراد موجود است

مورد از موارد مندرج  4- 5
    در استاندراد موجود است

   ك   و حداقل شامل موارد مندرج در استاندارد  ب
   ل   ز در اين واحد  ج
   م   ح   د

      ط   
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  . در خصوص نتايج بررسي ها و تحليل هاي صورت گرفته، به مديران و دست اندر كاران، اطالع رساني مي شود) 15-7
. شواهد و مستندات نشان مي دهند درخصوص نتايج حاصل از بررسي و تحليل ها ي صورت گرفته، به مديران و دست اندركاران اطالع رساني مي شود.  سنجه  

شماره 
  امتياز  مصاحبه  كد  مشاهدات  كد  مستندات  كد  سنجه

 ا.ق.غ 2  1 0

  

  الف

 
مستندات ارائه گزارش به مسئول اين 

  ارشدواحد و مديران 
  

    ي    ه

مستندات ارائه گزارش به 
مسئول اين واحد و مديران 

  ارشد موجود نيست
  
  

  

مستندات ارائه گزارش 
به مسئول اين واحد و 
مديران ارشد موجود 

  است
  
  

  
حاوي نتايج بررسي ها و اقدامات  ب

    ك    و  اصالحي مربوط به اين واحد
   ل   ز در اين واحد  ج

  د

  
  
  
  

    ح
    م  

      ط    
 
 
 

  
  
 


