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Accordance  between job performance and job description of nursing in ccu 

ward  in Qazvin hospitals 

 

 :بیان مسألٍ يبررسی متًن
 

 تاهيي ٍ استماي سالهت اًساًْا، تِ عٌَاى آسهاى اصلي حشفِ پشستاسي تا استفادُ اص اصَل ًَيي علوي، تْشُ

 يٌي، تش لشاسي استثاط صحيح تا هذدجَ ٍ هثتٌي تش اصَل علن اخالق پضشكيتشدى اص سٍشْاي اًساًي ٍ د

پشستاساى تِ طَس لاًًَي ٍ اخاللي هسٍَل کيفيت هشالثت اص تيواس ّستٌذ، اص طشفي لاتل دستشسي است .

اص هشالثت پشستاسي هطلَب ٍ تا کيفيت خَب تشخَسداس تاشٌذ. اٍليي لذم جْت  تيواساى ًيض حك داسًذ کِ

 (1)استما کيفيت هشالثت، تشسسي هيضاى کيفيت هي تاشذ ي تشًاهِ ّاي حفظ ياطشاح
 

 پشستاساى تِ عٌَاى عضَ اصلي تين دسهاًي تِ صَست هستمين ٍ يا غيش هستمين دس لثال خطاي هٌجش تِ

 هسٍَل شٌاختِ هي شًَذ.لزا پشستاساى تِ طَس لاًًَي ٍ اخاللي هسٍَل کيفيت هشالثت آسية ٍ يا فَت تيواس

اص تيواس ّستٌذ، اص طشفي تيواساى ًيض حك داسًذ کِ اص هشالثت پشستاسي هطلَب ٍ تا کيفيت خَب 

تشخَسداستاشٌذ اص ايي جْت آشٌايي تا ششح ٍظايف هذٍى، اص اصَل کاس حشفِ اي پشستاس هي تاشذ. آشٌايي 

تعشيف شذُ دسّش جاهعِ پشستاسي کشَس تا علن سٍص ٍ اجشاي دليك آى، دس کٌاس آشٌايي تا ششح ٍظايف 

گشٍُ تش اساس دستَسالعول ٍصاست  کشَس هي تَاًذ ضوي ايجاد پشتَاًِ هحكن تشاي حضَس فعال ٍ هَثشدس 

 (2)تاليي تيواساى، سثة اسايِ عولكشدي هثشا اص لصَس ٍ خطا هي گشدد

اشٌذ هثٌاي يک ساصهاى ٍلتي دس حذ کوال است کا هتصذياى هشاغل تا ٍظايف شغل کاهال اشٌايي داشتِ ي

(4) 

ّاي اجشايي تشاي اعوال هذيشيت  تشيي هكاًيضم کٌتشل تِ طَس عام ٍ اسصياتي عولكشد تِ طَس خاص، اص هْن

ّش آًچِ »الوثل هعشٍف هذيشيتي،  اثشتخش است. الصهِ کٌتشل هَثش، سٌجش ٍ اسصياتي است. تشاساس ضشب

کِ ّش آًچِ کِ لاتل کٌتشل ًثاشذ،  تَاى اظْاس کشد هي« کِ لاتل سٌجش ًثاشذ، لاتل کٌتشل ًخَاّذ تَد.

تشيي الذاهات  پزيش ًخَاّذ تَد. تغييش سيستن اسصياتي عولكشد تشاساس هعياسّاي ًَيي اص هْن هذيشيت

سٍ اهشٍصُ، ّن دس تعذ ًظشي  شَد. اص ايي هذيشيتي تشاي ايجاد تحَل ٍ حشکت تِ سوت تعالي ساصهاًي تلمي هي

ًظشاى ٍ  ولكشد )خصَصاً دس سطح ساصهاًي( هَسد تَجِ شذيذ صاحةٍ ّن اص تعذ عولي، همَلِ اسصياتي ع

 (3)هذيشاى ٍالع شذُ است



 ساصهاى هي تاشذ اص ايي سٍ تِ عٌَاى هٌثع خالليت دس ساصهاى تِ کًيشٍي اًساًي هْوتشيي سشهايِ داًشي ي

ْاي هْن تشاي يكي اص ساّ.اس هي ايذ سشهايِ داًشي کاسکٌاى يكي اص اجضا اثش گزاس دس عولكشد است شو

افضايش هَفميت فشد دس کاس آگاّي فشد اص ٍضعيت عولكشد ٍ ًماط لَت ٍضعف کاس اٍست تا تش اساس 

 (5آگاّي ، فشد ًماط ضعف عولكشد خَيش سا اص تيي تثشد)

 دستاسُ عولكشد تعاسيف تسياسي اسائِ شذُ است اص جولِ ايي تعاسيف هَاسد ريل سا هي تَاى اشاسُ کشد

 (6عولكشداشاسُ تِ اجضا ٍظايف هحَلِ تِ فشد داسد)اص ًظش کاسيَ 

پيتش دساکش عولكشد سا تا تَجِ تِ دٍ هعياس اثش تخشي ٍ کاسآيي تعشيف هي کٌذ)اثش تخشي يعٌي اًجام دادى 

 (7کاسّاي دسست ٍ کاسآيي يعٌي دسست اًجام دادى کاسّا(.)

 
 


