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111-11-1-1 to 4-1-1108…………پرستاری مدير احراز شرايط/پرستاری مدير حكم

………جانشينی زمان در بالينی وظايف وجود عدم// جانشين تعيين……221-2

………بيمارستان ارشد مديريت تيم در پرستاری مدير عضويت……331-3

………مرتبط های مشی خط بازنگری در پرستاری مدير مشارکت……432-3

…………پرستاری نيروهای جابجايی يا و جذب در مشارکت……533-3

………بودجه با مرتبط های فرايند در مشارکت……641-4

………پرستاری دفتر از ساالنه بودجه پيشنهاد……742-4

…………بودجه صرف های رديف بودن مکتوب……843-4

………پرستاری کادر آموزش برای بودحه از بخشی تخصيص……944-4

…………بودجه صرف های رديف بودن مشخص……1045-4

………پرستاری های ارزيابی صحيح ثبت ابالغ1151-51-1-51

………پرستاری های ارزيابی صحيح ثبت از اطمينان1251-51-1-52

………پرستاری های ارزيابی صحيح ثبت پايش نتايج تحليل1351-51-1-53

……… پرستاری اقدامات صحيح ثبت ابالغ1451-52-1-51

………پرستاری اقدامات صحيح ثبت از اطمينان1551-52-1-52

………پرستاری اقدامات صحيح ثبت پايش نتايج تحليل1651-52-1-53

………پرستار توسط مراقبتی برنامه تدوين1751-53-1-51

………شده انجام با شده تدوين پرستاری های مراقبت تطبيق از اطمينان1851-53-1-52

………پزشک دستورات صحيح اجرای از واطمينان پايش1951-53-1-53

………پزشک دستورات صحيح اجرای پايش نتايج خصوص در اصالحی اقدام 2051-53-1-54

2151-54-1-5…
 تفاوت علل بررسی جهت اصالحی اقدام و نتايج تحليل

 صحيح اجرای و پرستاری مراقبتی های برنامه بين

پزشک دستورات

………

………پرستاری مجدد ارزيابی صحيح ثبت ابالغ2251-55-1-51

………پرستاری مجدد های ارزيابی صحيح ثبت از اطمينان2351-55-1-52

………اصالحی اقدام و نتايج بررسی2451-55-1-53

………پرستاری مراقبت بخشی اثر های شاخص…2551-56-1-5

ارزیابی عملکرد پرستاران

خط مشی ها و روش ها

بودجه

واحد مدیریت پرستاری

شرایط احراز مدیر پرستاری

جانشین مدیر پرستاری

نمودار سازمانی



2661-61-1-6 to 6-1-6…آن مشخصات و ها هاوروش مشی خط کتابچه وجود………

2762-61-2-6…
 های برنامه در پرستاری کادر مشارکت مشی خط 

پژوهشی
………

2862-62-2-6…
 های برنامه در پرستاری کادر مشارکت مشی خط 

آموزشی
………

2962-63-2-6…
 های برنامه در پرستاری کادر مشارکت مشی خط 

مديريتی
………

………انضباطی و تنبيهی تشويقی، برخوردهای مشی خط …3062-64-2-6

………بخشي بين ارتباطات مشی خط …3162-65-2-6

………پرستاری مراقبتی و ای حرفه استانداردهای مشی خط…3262-66-2-6

3363-61-3-6…
 زخم برابر در حفاظت و پوست مراقبت مشی خط 

فشاری هاي
………

………وريدی درمان مشی خط …3463-62-3-6

3563-63-3-6…
 مراقبت به مربوط تصميمات و ها فعاليت مشی خط 

درد تسکين
………

3663-64-3-6…
 سر و سرنگ مجدد گذاری پوش در عدم مشی خط 

سوزن
………

………بعدی نوبت به شيفت تحويل مشی خط ...3763-65-3-6

………پرستاری مراقبت راهنماهای مشی خط ...3863-66-3-6

...……شناسايي فرآيند هاي باليني و غير باليني1...3971-7

...……ارزيابي بر اساس چك ليست2...4071-7

…………اداری ملزومات با دفتر…4172-71-2-7

…………منشی…4272-72-2-7

…………مستقل تلفن خط…4372-73-2-7

…………پیجر/سیم بی تلفن…4472-74-2-7

…………رایانه…4572-75-2-7

…………جلسه برگزاری امکانات…4672-76-2-7

…………مطالعاتی های فرصت مجوز…4772-77-2-7

………کارکنان و دارو برای جداگانه یخچال…4873-71-3-7

………فردی حفاظت وسایل…4973-72-3-7

…………تیز نوک مواد دفع وسایل…5073-73-3-7

………شستشو وسایل با همراه روشویی…5173-74-3-7

…………برانکار/تخت…5273-75-3-7

………ميکند شرکت پرستاری مدير که هايی کميته فهرست……5381-8

کمیته ها

ا مکانات وملزومات


