


مھتا محسنیان ھروی

)جراحی-آموزش داخلی(کارشناس ارشد پرستاری

     

کارشناس مسوول آموزش پرستاری دانشگاه 



آزمون صالحیت و توانمندي کارکنان



به توجه با کارکنان توانمندي اولیه آزمون  
.میشود انجام آنان، مسئولیتهاي و نقشها



 هر کارکنان که اقداماتی لیست تدوین  
  و نقشها شدن دار عهده جهت بخش

  شغلی مختلف هاي رده در خود مسئولیتهاي
باشند توانمند آن در ضروریست



:مستندات
لیست اقدامات ضروري براي       
نقشها و مسئولیت ها در     
رده هاي مختلف شغلی     

دراین بخش   



لیست موجود نباشد  :صفر   

لیست براي نقشها ومسوولیتهاي:یک   
بعضی ازرده هاي شغلی موجود باشد

لیست براي تمام نقشها و مسوولیتها :دو  
درتمام رده هاي شغلی موجود باشد  



نمونه اي ازوظایف نرس بخش 
:جراحی

نحوه ساکشن ترشحات 
مراقبت ازدرن

کنترل جذب ودفع 
روش صحیح پانسمان زخم

نحوه مراقبت ازاستومی



شروع از قبل توانمندي و صالحیت اولیه آزمون 
 جدید مسئولیت و نقش دارشدن عهده یا کار به

 بخش این جدیدالورود کارکنان تمام براي
میشود اجرا و شده طراحی



مستندات برگزاري آزمون:مستندات
اولیه صالحیت و توانمندي

زمان اجراي آزمون قبل از عهده
دار شدن نقش یا مسئولیت جدید

و
محتواي سواالت براي هر
نقش و مسئولیت منطبق با

باشد 1فهرست سنجه 

به تعداد کارکنان جدیدالورود
این بخش که طی یک سال
اخیر از خارج بیمارستان یا سایر
بخشها به این بخش پیوسته اند



آزمون اولیه برگزار:صفر
نمی شود
یا                        

سواالت آن منطبق با                                         
نیست1فهرست سنجه                                         

یا                                                
حتی به یکی از کارکنان،                                                                         
قبل از اخذ نمره قبولی                                                                          
درآزمون اولیه مسئولیت                                                                         
کاري که فرد امتیاز آن را                                                                             

نیاورده، سپرده شد ه است                                                                          
                                                    

                                                                    



اولیه آزمون :دو
برگزار می شود

و
سواالت آن منطبق با                         
است1فهرست سنجه                      

و
در هیچ یک از موارد                                        
بررسی شده، قبل                                  
از اخذ نمره قبولی                                    
درآزمون اولیه                              
مسئولیت کاري که فرد                                         
امتیاز آن را نیاورده، به                                         
وي سپرده نشد ه است                                     



در صورتیکه فرد

جدیدالورود                                            

  

دراین بخش نباشد                                                                        



حداقل اي ه دور توانمندي هاي آزمون 
 کارکنان، تمامی براي بار، یک سالی

.میشوند برگزار



براي توانمندي و صالحیت اي دوره آزمون  
  برنامه به توجه با بخش این کارکنان تمامی
  یک سالی حداقلPDP آنان فردي توسعه

.شود می اجرا بار



:مستندات مورد بررسی
برنامه توسعه فردي کارکنان رده هاي

مختلف شغلی این بخش
و   

آزمو نها و ارزیابی هاي           
دور ه اي انجام شده منطبق بر آن  حداقل ساالنه           

و
حداقل شامل آزمو نهاي برگزار شده                                          

براساس عناوین مندرج در محور                                                     
آموزش و توانمندسازي کارکنان                                                      

نفر 5در این بخش بررسی برنامه توسعه فردي 
ازرده هاي مختلف شغلی به صورت تصادفی

                     



نفردراین بخش5:مصاحبه 

کارکنان این بخش از رده هاي
مختلف شغلی

آیا آزمو نهاي دوره اي براي شما         
برگزار می شود؟          

درچه فواصل زمانی؟         



:صفر می گیرند اگر
نفر برنامه توسعه فردي دارند  1-0
یا

%0 -20براساس مستندات         
از آزمون ها برگزار شد ه است       

یا             
0 -1براساس مصاحبه براي                  
نفر حداقل ساالنه آزمون هاي                     
دور ه اي برگزارشده                  

یا
ازعناوین آموزشی %0-20                     
مندرج در محور آموزش و                                  
توانمندسازي در برنامه هاي                                 
کنترل شده دیده شد ه است                                 



:می گیرند اگر 1
نفر برنامه توسعه  3-2      
فردي دارند       

یا
براساس مستندات             
آزمو نها برگزار 60- %21              

شد ه است              
یا       

براساس مصاحبه براي                 
نفر حداقل ساالنه 2-3                                

آزمو نهاي دوره اي                
برگزارشده                
یا               

ازعناوین 60- %21                                  
آموزشی مندرج در محور                                
آموزش و توانمندسازي                                

در برنامه هاي کنترل شده                                  
دیده شد ه است                               



:می گیرند اگر 2
نفر برنامه توسعه 5-4           

فردي دارند                 
و

براساس مستندات                                   
آزمو نها برگزار 100- %61                     

شد هاست                                   
و        

براساس مصاحبه براي                                              
نفر حداقل ساالنه  4-5                            
آزمو نهاي دوره اي                                            
برگزارشده                                            

و                        
ازعناوین 100- 61%کنترل                                                  
آموزشی مندرج در محور                                                 

آموزش و توانمندسازي                                                   





نارساییهاي منظوررفع به اصالحی اقدامات 
 اي دوره / اولیه آزمون در شده شناسایی

.گیرد می انجام کارکنان، توانمندي



هاي آزمون نتایج براساس ها نارسایی  
  می بندي اولویت و شناسایی اولیه توانمندي

.شوند



مستندات  

شناسایی و اولویت بندي               
نارسایی هاي مشخص شده               
براساس آزمو نهاي اولیه               

دراین بخش                                    



:صفر می گیرند اگر
مستندات مذکور

موجود نباشد

:می گیرند اگر2                        
مستندات مذکورموجود باشند                 

:غیرقابل  ارزیابی                                  
درصورتیکه کارکنان جدید                      
الورودي نباشد                                           



هاي آزمون نتایج براساس ها نارسایی  
  بندي اولویت و شناسایی اي دوره توانمندي

.شوند می



:مستندات

مستندات شناسایی و اولویت 
بندي

نارسایی هاي مشخص شده
براساس آزمو نهاي دور ه اي

دراین بخش



:صفر می گیردند اگر
مستندات مذکور

موجود نباشد

:    می گیرنداگر 2                                  
مستندات مذکور

موجود باشد                                        



آزمون نتایج براساس اصالحی، اقدامات 
 اجرا آمده، عمل به اولیه توانمندي هاي
.شود می



:مستندات
و  اولیه نهاي آزمو مستندات
منطبق شده اجرا اصالحی اقدامات

اولیه نهاي آزمو نتایج با

به تعداد کارکنان جدیدالورود   
 5حداکثر (نیازمند اقدام اصالحی 

نفر

                                            



:مصاحبه
از کارکنان جدیدالورود این بخش

در رده هاي مختلف شغلی

در آزمون اولیه  چه مشکلی داشتید؟                 
چه اقدام اصالحی در این                   
مورد انجام شده است؟                   

در این بخش                                    

به تعداد کارکنان                                                         
)نفر 5حداکثر (جدیدالورود                                                        
همان افرادي که مستندات                                                       
آ نها کنترل شد هاست                                                       



:صفر می گیرند اگر

براساس مستندات حتی
براي یک نفر ازکارکنان

جدیدالورود اقدام اصالحی
الزم به عمل نیامده است

یا                       
نفر بگویند که 0-1

اقدام اصالحی براساس
آزمون اولیه ي براي آن ها
به عمل آمده است



:یک می گیرند اگر
براساس مستندات

براي تمام کارکنان
جدیدالورود اقدام

اصالحی الزم به
عمل آمده است

اما                                     
نفر بگویند 2-3

که اقدام اصالحی
براساس آزمون
اولیه ي براي آ نها
به عمل آمده است



:می گیرند اگر 2
براساس مستندات

براي تمام کارکنان
جدیدالورود اقدام

اصالحی الزم به
نفر بگویندکه اقدام   5-4و  عمل آمده است     

اصالحی
براساس آزموناولیه ي براي آ نها                         

به عمل آمده است                                              
: غ ق ا

نبودن کارکنان جدید الورود دربخش 
                       



آزمون نتایج براساس اصالحی، اقدامات 
 آمده، عمل به اي ه دور توانمندي هاي
.شود می اجرا



:مستندات

مستندات آزمو نهاي دور ه اي و
اقدامات اصالحی اجرا شده منطبق

با نتایج آزمو نهاي دور ه اي

نفر از کارکنان در رده هاي5              
مختلف شغلی که نیازمند         

اقدام اصالحی بوده اند                   



نفراز کارکنان در رده هاي 5:مصاحبه
مختلف شغلی

آیا اقدام اصالحی براساس آزمون هاي
دوره اي براي شما انجام شده است؟

دراین بخش
 
5نفر از کارکنان در رده هاي مختلف
شغلی، ترجیحاً کسانی که مستندات
آزمو نهاي دوره اي آ نها کنترل

)به صورت حضوري یا تلفنی(شد ه است 



:صفر می گیرند اگر
براساس مستندات

نفر 0 -1براي 
مداخالت اصالحی

انجام شده باشد
یا                               

0 -1براساس مصاحبه 
نفراظهارکنندکه اقدام
اصالحی براي آن ها
انجام شد ه است



:یک می گیرند اگر
براساس مستندات

نفر 2 -3براي 
مداخالت اصالحی

انجام شده باشد
یا                   

2 -3براساس مصاحبه 
نفر اظهارکنندکه
اقدام اصالحی براي
آن ها انجام شد ه است



:می گیرند اگر 2
براساس مستندات

نفر 4 -5براي 
مداخالت اصالحی

انجام شده باشد
یا

4 -5براساس مصاحبه 
نفر اظهارکنندکه
اقدام اصالحی براي
آن ها انجام شده است



نظر مد محترم ارزیابان 4 سنجه دهی امتیاز در 
 را اصالحی اقدام انجام تاریخ که باشند داشته
 به ارزیابی انجام زمان اگردر نمایند کنترل
 جهت شده، تعیین تاریخ هنوز بخشی اعتبار منظور
 بدهند را امتیاز است، نرسیده فرا اصالحی اقدام

 مربوطه مستندات است گذشته آن تاریخ اگر اما
 کارکنان با مصاحبه از پس و نمایند کنترل را

 منظور فوق جدول مطابق را مناسب امتیاز مرتبط
.نمایند



انجام اصالحی اقدامات اثربخشی بررسی 
  اي دوره توانمندي ارتقاي جهت در شده

کارکنان



در اصالحی اقدامات بخشی اثر هاي شاخص  
  براساس اول سطح اند، شده تعیین سطح دو

  اقدامات آزمون پس و آزمون پیش نتایج
  شاخصهاي براساس دوم سطح و اصالحی

  بیماران رضایت میزان مانند بخش این اصلی
CPR خواسته، نا حوادث میزان کارکنان، و

.... و موفق



:مستندات  
  2شاخص هاي تعیین شده در 

سطح
براي بررسی اثربخشی اقدامات

اصالحی

دراین بخش 



شاخص ها تعیین:صفر می گیرند اگر
نشد ه است 

 
شاخص ها فقط در یک:می گیرند اگر1

سطح تعیین شد هاست
یا

براي برخی اقدامات
اصالحی در یک سطح
و براي برخی در دو

سطح تعیین شد ه است

در دو سطح شاخصها:می گیرند اگر2
تعیین شد ه است



در شده، انجام اصالحی اقدامات اثربخشی  
  رفع و کارکنان توانمندي ارتقاي جهت

 نتایج براساس شده شناسایی هاي نارسایی
  هاي شاخص تحلیل و اي دوره نهاي آزمو

.میگردد بررسی عملکرد کلیدي



:مستندات
مستندات سنجش و تحلیل

شاخصها در دو سطح

دراین بخش                                                



:    صفر می گیرند اگر
سنجش و تحلیل                             
شاخص ها انجام نشد ه است                            

:     اگریک می گیرند                    
سنجش و تحلیل                                                    

شاخص ها ناقص
انجام شد ه است

تحلیل و سنجش    :اگر گیرند می 2
سطح 2 در شاخصها
است ه شد انجام



سپاس با


