
  

  معرفی  تصویر  

١  

فریده نظری ام ونام خانوادگي:ن    

مدیر خدمات پرستاری سمت:  

  شماره تماس:
 

  پست الکترونیک: 
    سوابق  

پرستاری  رشتھ تحصیلی:  
١٣٩۴-١٣٨۵مربی دانشگاه آزاد طی سال ھای  

سال ۴بھ مدت کنترل عفونت سوپروایزور   
سال ١١سوپروایزور بالینی بھ مدت   

سال ٩بھ مدت  بیمارستانیکمیتھ ھای مسئول   
تاکنون  ٩٣مدیر خدمات پرستاری از سال   

    شرح وظایف  
شرح وظایف مدیر خدمات پرستاري (مترون ) با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر 

 می باشد : فرآیند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتی به شرح ذیل

  برنامه ریزي در زمینه هاي ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت هاي ارائه خدمات مددجویان. .1
رتقاء سطح میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و اتعیین اهداف (کوتاه مدت ،  .2

  سالمت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی هاي متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.
برنامه ریزي جهت تشکیل و شرکت در کمیته هاي خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ،  .3

  . . ) کنترل و نظارت عفونت و .
  ظر.نتعیین خط مشی و اتخاذ روش هاي مناسب و تعیین جدول زمان بندي براي رسیدن به اهداف مورد  .4
  تدوین و اجراي برنامه هاي آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیري. .5
  ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزي هاي بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز. .6
  در تنظیم بودجه جهت فعالیت هاي مرکز.مشارکت  .7
  مشارکت در طرح هاي پژوهشی .  .8
ي کارکنان انجام برنامه ریزي و همکاري با سایر واحد هاي ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ا .9

  پرستاري.
  لمی.عنیاز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي  تعیین برآورد سطوح مختلف نیروي انسانی مورد .10
وظایف  و شرح عیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردي در رده هاي مختلف شغلی با توجه به امکاناتت .11

  مصوب .
  بکارگیري نیروي انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهاي مختلف کاري. .12
  بکارگیري. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صالحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت .13
  کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد هاي ذیربط. پیشنهاد انتصاب و انتقال .14
  تصمیم گیري در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاري .15
  رهبري و هدایت واحد هاي ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی . .16



  ..مطلوب ، حسن رفتار شغلی ..ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملکرد  .17
یق و تنبیه) اتخاذ تدابیر الزم و ارائه راهکارهاي اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشو .18

  گروه پرستاري
  اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها . .19
آوري  هرمندي از فنتشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکالت واحد هاي ذیربط با ب .20

  هاي علمی حل مساله .
  تامین نیازهاي آموزشی کارکنان شامل : آشناسازي پرسنل جدیدالورود با مقررات . .21
  شرکت فعال در نهاد هاي سیاستگزاري و دیگر کمیته هاي درون سازمانی. .22
به منظور  وجوداستفاده بهینه از منابع م ارائه راهکار هاي بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت .23

  دستیابی به اهداف مورد نظر.
  .ظرنتعیین خط مشی و اتخاذ روش هاي مناسب و تعیین جدول زمان بندي براي رسیدن به اهداف مورد  .24

  

  

  

  

  


