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1

حضَر بِ هَقغ ،فؼال ٍ
توام ٍقت در بخص

بِ هَقغ ٍ ،بطَر فؼال در بخص
حاضر ًوی ضَد.

بٌذرت بِ هَقغ ٍ ،بطَر فؼال
در بخص حاضر هی ضَد.

گاّی حضَر بِ هَقغ،
توام ٍقت ٍ فؼال در
بخص را دارد .

اکثراً حضَر بِ هَقغ ،توام
ٍقت ٍ فؼال در بخص دارد
.

ّویطِ حضَر بِ هَقغ ،توام ٍقت ٍ
فؼال در بخص دارد .

2

تحَیل گرفتي ٍ
تحَیل دادى بخص
بطَر کاهل ٍ اطالع از
گسارش ضیفت ّای
قبل

در تحَیل بخص ضرکت ًذارد ٍ
از ضیفت ّای قبل بی اطالع
استً.

بٌذرت در تحَیل بخص ضرکت
دارد ٍ از ضیفت ّای قبل بی
اطالع استً.

گاّی در تحَیل بخص
ضرکت هی کٌذ ٍ اطالع
کوی از ضیفت ّای قبل
دارد.

اکثراً در تحَیل بخص
ضرکت هی کٌذ ٍ غالباً از
ضیفت ّای قبل اطالع
دارد.

ّویطِ در تحَیل بخص ضرکت هی
کٌذ ٍ از ضیفت ّای قبل اطالع
دارد.

3

تَاًایی برًاهِ ریسی،
آضٌایی با برًاهِ ریسی
فؼالیتْای پرستاری
بخص

برای اًجام کار برًاهِ ریسی
صحیح ٍ هطخص ًذاردٌّ ،گام
برًاهِ ریسی بِ اّذاف تَجِ
ًذارد ٍ اٍلَیتْا ٍ هحذٍدیتْا
را در ًظر ًوی گیرد.

بٌذرت برای اًجام کار برًاهِ
ریسی صحیح ٍ هطخص دارد،
بٌذرت ٌّگام برًاهِ ریسی بِ
اّذاف تَجِ دارد ٍ اٍلَیتْا ٍ
هحذٍدیتْا را در ًظر هی گیرد.

گاّی برای اًجام کار
برًاهِ ریسی صحیح ٍ
هطخص دارد ،بِ اّذاف
تَجِ دارد ٍ اٍلَیتْا ٍ
هحذٍدیتْا را در ًظر هی
گیرد.

اکثراً برای اًجام کار برًاهِ
ریسی صحیح ٍ هطخص
دارد ،بِ اّذاف تَجِ دارد
ٍ اٍلَیتْا ٍ هحذٍدیتْا را
در ًظر هی گیرد.

ّویطِ برای اًجام کار برًاهِ ریسی
صحیح ٍ هطخص دارد ،بِ اّذاف
تَجِ دارد ٍ اٍلَیتْا ٍ هحذٍدیتْا
را در ًظر هی گیرد.

4

 -4تَاًایی سازهاًذّی

کارّا را با تَجِ بِ اصل ضرح

بٌذرت کارّا را با تَجِ بِ اصل

گاّی کارّا را با تَجِ بِ

اکثراً کارّا را با تَجِ بِ

ّویطِ کارّا را با تَجِ بِ اصل

ف آضٌایی با حَُ
تفَیض اختیار ٍ
تقسین کار در گرٍُ

ٍظایف ٍ تَاًاییْای افراد در
گرٍُ تقسین ًوی کٌذ.

ضرح ٍظایف ٍ تَاًاییْای افراد
در گرٍُ تقسین هی کٌذ.

اصل ضرح ٍظایف ٍ
تَاًاییْای افراد در گرٍُ
تقسین هی کٌذ.

اصل ضرح ٍظایف ٍ
تَاًاییْای افراد در گرٍُ
تقسین هی کٌذ.

ضرح ٍظایف ٍ تَاًاییْای افراد در
گرٍُ تقسین هی کٌذ.

5

تَاًایی رّبری

تَاًایی رّبری ًذاضتِ ٍ
دیگراى را برای اًجام کارّا
ترغیب ًوی کٌذ.

بٌذرت تَاًایی رّبری داضتِ ٍ
دیگراى را برای اًجام کارّا
ترغیب هی کٌذ.

گاّی تَاًایی رّبری
داضتِ ٍ دیگراى را برای
اًجام کارّا ترغیب هی
کٌذ.

اکثراً تَاًایی رّبری داضتِ
ٍ دیگراى را برای اًجام
کارّا ترغیب هی کٌذ.

ّویطِ تَاًایی رّبری داضتِ ٍ
دیگراى را برای اًجام کارّا ترغیب
هی کٌذ.

6

هْارت برقراری ارتباط
ٍ رػایت سلسلِ هراتب

در برقراری ارتباط هْارت ًذارد
ٍ سلسلِ هراتب سازهاًی را
رػایت ًوی کٌذ.

بٌذرت در برقراری ارتباط
هْارت دارد ٍ سلسلِ هراتب
سازهاًی را رػایت هی کٌذ.

گاّی در برقراری ارتباط
هْارت دارد ٍ سلسلِ
هراتب سازهاًی را رػایت
هی کٌذ.

اکثراً در برقراری ارتباط
هْارت دارد ٍ سلسلِ
هراتب سازهاًی را رػایت
هی کٌذ.

ّویطِ در برقراری ارتباط هْارت
دارد ٍ سلسلِ هراتب سازهاًی را
رػایت هی کٌذ.

7

تؼییي ًیازّای رٍزاًِ
بخص طی لیست ّای
هختلف

بِ تؼییي ًیازّای رٍزاًِ بخص
تَجِ ًذارد.

بٌذرت بِ تؼییي ًیازّای رٍزاًِ
بخص تَجِ دارد.

گاّی در برآٍردى
ًیازّای بخص فؼال
است.

اکثراً ًیازّای رٍزاًِ بخص
را تؼییي ٍ آًْا را جْت
تْیِ لیست هی کٌذ.

ّویطِ ًیازّای رٍزاًِ بخص را
بطَر هٌطقی هطخص ًوَدُ ٍ در
تْیِ آًْا کَضا است.
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8

 -8ضٌاسایی بیواراى
ٍ کٌترل هراقبتْای
پرستاری ٍ پسضکی

بیواراى را ًوی ضٌاسذ ٍ در
کٌترل هراقبتْای بیواراى تَجِ
ًذارد.

بٌذرت بیواراى را هی ضٌاسذ ٍ در
کٌترل هراقبتْای بیواراى تَجِ
دارد.

9

هْارت ثبت اقذاهات
دارٍیی ٍ هراقبتی در
HIS

قادر ًیست اقذاهات دارٍیی ٍ
هراقبتی را در  HISثبت ًوایذ.

بٌذرت قادر است اقذاهات دارٍیی
ٍ هراقبتی را در  HISثبت ًوایذ.

11

ّوکاری باسایر
قسوتْای درهاًی ٍ
آهَزضی

با بخطْای هختلف بیوارستاى
ّوکاری درهاًی ٍآهَزضی ًذارد.

بٌذرت با بخطْای هختلف
بیوارستاى ّوکاری درهاًی
ٍآهَزضی دارد.

گاّی با بخطْای هختلف
بیوارستاى ّوکاری
درهاًی ٍآهَزضی دارد.

11

قذرت رّبری ٍ
ًظارت بر فؼالیتْای
بخص در ّر سِ
ضیفت

بِ رّبری ٍ ًظارت بر
فؼالیتْای بخص در طی سِ
ضیفت تَجِ ًذارد.

بٌذرت بِ رّبری ٍ ًظارت بر
فؼالیتْای بخص در طی سِ
ضیفت تَجِ دارد.

گاّی بِ رّبری ٍ
ًظارت بر فؼالیتْای
بخص در طی سِ ضیفت
تَجِ دارد.

اکثراً بِ رّبری ٍ ًظارت بر
فؼالیتْای بخص در طی سِ
ضیفت تَجِ دارد.

12

بْسازی ٍ آهَزش
کارکٌاى

در جْت بْسازی ٍ آهَزش
کارکٌاى پرستاری تالش ًوی
کٌذ.

بٌذرت در جْت بْسازی ٍ
آهَزش کارکٌاى پرستاری تالش
هی کٌذ.

گاّی در جْت بْسازی
ٍ آهَزش کارکٌاى
پرستاری تالش هی کٌذ.

اکثراً در جْت بْسازی ٍ
آهَزش کارکٌاى پرستاری
تالش هی کٌذ.

ّویطِ در جْت بْسازی ٍ
آهَزش کارکٌاى پرستاری
تالش هی کٌذ.

13

هطاٍرُ ٍ آهَزش بِ
بیواراى

ًیاز آهَزضی بیواراى را
تطخیص ًوی دّذ ٍ در برًاهِ
آهَزش بِ بیوار ضرکت ًوی
کٌذ.

بٌذرت ًیاز آهَزضی بیواراى را
تطخیص هی دّذ ٍ در برًاهِ
آهَزش بِ بیوار ضرکت هی کٌذ.

گاّی ًیاز آهَزضی
بیواراى را تطخیص هی
دّذ ٍ در برًاهِ آهَزش
بِ بیوار ضرکت هی کٌذ.

اکثراً ًیاز آهَزضی بیواراى را
تطخیص هی دّذ ٍ در برًاهِ
آهَزش بِ بیوار ضرکت هی
کٌذ.

ّویطِ ًیاز آهَزضی بیواراى
را تطخیص هی دّذ ٍ در
برًاهِ آهَزش بِ بیوار ضرکت
هی کٌذ.

14

هطاّذات ٍ گسارش
پرستاری

هطاّذات سطحی دارد ٍ
هطلبی را گسارش ًوی دّذ.

بٌذرت هطاّذات سطحی دارد ٍ
هطلبی را گسارش هی دّذ.

گاّی هطاّذات
گسارضات صحیح ٍ کاهل
دارد.

اکثراً هطاّذات گسارضات
صحیح ٍ کاهل دارد.

ّویطِ هطاّذات گسارضات
صحیح ٍ کاهل دارد.

15

کٌترل ٍ ارزضیابی
کیفی ٍ کوی
فؼالیتْای هَجَد در
بخص (هراقبت ّا-
ًظافت -تؼویر ٍسایل
ٍ )...

بِ کٌترل ٍ ارزضیابی فؼالیتْا
تَجِ ًذارد.

بٌذرت بِ کٌترل ٍ ارزضیابی
فؼالیتْا تَجِ دارد.

گاّی بِ کٌترل ٍ
ارزضیابی فؼالیتْا را
اًجام هی دّذ.

اکثراً بِ کٌترل ٍ ارزضیابی
فؼالیتْا را اًجام هی دّذ.

ّویطِ بِ کٌترل ٍ ارزضیابی
فؼالیتْا را اًجام هی دّذ.

گاّی بیواراى را هی
ضٌاسذ ٍ تا حذٍدی بِ
هراقبتْای بیواراى تَجِ

اکثراً آضٌایی کاهلی ًسبت بِ
بیواراى دارد ٍ بِ هراقبتْای
بیواراى تَجِ دارد.

ّویطِ آضٌایی کاهلی ًسبت
بِ بیواراى دارد ٍ بِ هراقبتْای
بیواراى تَجِ فؼال دارد.

گاّی در ثبت اقذاهات
دارٍیی ٍ هراقبتی در
 HISاز هْارت برخَردار

اکثراً در ثبت اقذاهات دارٍیی
ٍ هراقبتی در  HISاز
هْارت برخَردار است.

ّویطِ در ثبت اقذاهات دارٍیی
ٍ هراقبتی در  HISاز هْارت
برخَردار است.

اکثراً با بخطْای هختلف
بیوارستاى ّوکاری درهاًی
ٍآهَزضی دارد.

ّویطِ با بخطْای هختلف
بیوارستاى ّوکاری درهاًی
ٍآهَزضی دارد.
ّویطِ بِ رّبری ٍ ًظارت بر
فؼالیتْای بخص در طی سِ
ضیفت تَجِ دارد.

دارد.

است.
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