
 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 دانشکده بهداشت

 

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 عنوان:

: 5931 سال در قزوین آموزشی های بیمارستان اورژانس بخش نیاز مورد پرستار تعداد برآورد

   WISN کاربرد روش

 استاد راهنما:

 دکتر رفعت محبی فر

 استاد مشاور:

 دکتر سیما رفیعی

 نگارش:

 بشیر عظیمی نایبی

 5931خرداد ماه 



 

 

 

 چکیده

 

در  مهم یحرفه ا یاز گروه ها مارانیبا ب ارتباط مداوم لیبه دل یگروه پرستار ،مارستانیمختلف شاغل در ب یگروه ها نیاز ب: نهیزم

بل شود و در مقا می هابه آن یو در ادامه باعث صدمات جد مارانیزمان انتظار ب شیبودن تعداد، افزا یرود که نا کاف یبه شمار م مارستانیب
 را به دنبال دارد.  مارستانهایب نهیهز شیافزا روهاین نیا ادیازد زین

 یدانشگاه علوم پزشک یو درمان یآموزش یمارستانهایبخش اورژانس ب ازیپرستار مورد ن یرویبرآورد تعداد نهدف از مطالعه حاضر  هدف:

 بوده است. 5931در سال  نیقزو

های بوعلی، در بیمارستان 5931در سال  یباشد که به صورت مقطع یم یفیپژوهش از نوع مطالعه توص نینوع مطالعه در ا روش:

 WISNپژوهش،  نیانجام گرفت. روش مورد استفاده در او والیت تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی قزوین شهیدرجایی، کوثر، قدس 

(Work Indicator of Staffing Needs) سازمان  یاز سو 5391بخش سالمت در سال  یانسان یرویباشد که به منظور برآورد ن یم
 ،یپرسنل پرستار یمشخص از سو ی( انجام شده در بازه زمانی)بار کار یکارحجم ، روش نیبرآورد در ا یشد. مبنا یرفبهداشت مع یجهان

ز سه ا زیمطالعه ن ازیمورد ن یباشد. داده ها یم تیو استاندارد فعال یمربوطه،استاندارد بار کار یها تیانجام فعال یزمان صرف شده به ازا
انجام محاسبات مورد  یوارد و برا Excelداده ها در  هیشد. کل یمستندات مربوطه جمع آور یبررس زین یواردمشاهده، مصاحبه و در م قیطر
 قرار گرفتند. لیتحل

الیت کمبود های بوعلی و وهای شهید رجایی و کوثر نیروی اضافی، در بیمارستاننتایج به دست آمده از این مطالعه در بیمارستان یافته ها:

، قدس 15، رجایی 11انهای بوعلی نیاز برای بیمارست اورژانس بیمارستان ها را نشان داد. تعداد نیروی مورد نیرو و قدس تعادل نیرو در بخش
محاسبه 9.10، 1..8، .9.0، 1..8، 9.03برای هر کدام به ترتیب برابر با  WISNنفر برآورد شد. نسبت  16و والیت  53، کوثر 61
 شد.

بوعلی و قدس با کمبود نیرو مواجه بودیم که این کمبود بر کیفیت ارائه خدمات به بیماران تاثیر در سه بیمارستان والیت،  نتیجه گیری:

های هزینه افزایشنیروی مازاد دارای شود. در دو بیمارستان شهیدرجایی و کوثر با مازاد نیرو مواجه بودیم که گذاشته و باعث افت کیفیت می
عدم  وضعیت نامناسب موجود به دلیلدهد که وضعیت نامناسب مدیریت منابع انسانی را نشان میکمبود و مازاد نیرو باشد. بیمارستان می

 باشد.می های علمی برآورد نیروی انسانیریزی مدون و عدم استفاده از روشبرنامه

 

 WISN برآورد ، اورژانس، پرستار، کلید واژه ها:


