
  

 شرکت بهين پويان هوتن 

 مشاوره مدیریتی، آموزشی و پژوهشی 
 برای توسعه و بالندگی 
 سرمایه های استراتژیک

 

 آموزشی کارگاهاطالعیه برگزاری 

مختلف  مسئوالن واحدهایمدیران پرستاری، مسئوالن و کارشناسان دفاتر بهبود کیفیت،  گروه هدف:

 کارشناسان معاونت درمان دانشگاه ها و سایرعالقمندانبیمارستانی، 
 

 

نسبت به وظایف و یا به عبارتی پاسخگویی پذیری ، پاسخگویی هر واحد/سازمانی ارزیابی عملکرد یکی از اهداف اصلی در

با توجه به تاکید ی مسئولیت پاسخگویی تنظیم گردد. شاخص ها باید در راستادلیل محوله می باشد. به همین 

تعیین و اندازه گیری شاخص های مناسب برای هر واحد/هر فرایند به منظور مدیریت  زمینه شی دراستانداردهای اعتباربخ

صورت گرفته است که در برخی  این موردبهتر وظایف و ماموریت های محوله، اقدامات مختلفی در بیمارستان ها برای 

، این شاخص ها اندازه گیری تایجند، کنتبعیت نمی  صحیحیارزیابی مدیریتی و مواقع بدلیل اینکه از بستر علمی و زنجیره 

 ،نداشته و صرفا برای تکمیل سوابق الزام شده توسط استانداردکاربرد خاصی ی بیمارستانواحدهای مختلف اداره امور 

ای مختلف در رویکرده و نگهداری می شود. در این کارگاه آموزشی، تالش بر این است که ضمن آشنایی با انواع شاخص ها

مورد بحث و تمرین  و با انجام کار گروهی مراحل تدوین، انتخاب و اندازه گیری شاخص ها بصورت کاربردی تدوین آنها،

 .قرار گیرد
 

 سرفصل های کارگاه آموزشی:

 شاخصتدوین بحث اصطالحات رایج در م 

 انواع شاخص ها و رویکردهای تعیین شاخص 

 ارزیابی عملکردیشاخص های  مراحل تدوین 

 نحوه تهیه شناسنامه شاخص ها 

 و کاربست آن تحلیل نتایج اندازه گیری شاخص ها 
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