
آموزش سامانه جامع مدیریت هوشمند پرستاری
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راهکار 

سامانه مدیریت هوشمند پرستاری



سامانه مدیریت هوشمند پرستاری: راهکار 
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سطوح دسترسی

راهبر اداره پرستاری•

پرسنل اداره پرستاری•

راهبر بیمارستان•

(مترون)مدیریت پرستاری بیمارستان •

(سرپرستار)مدیریت بخش •

پرسنل •



ورود

سپس آدرس زیر را باز نموده و ابتدا مرور گر خود را iShiftPlusبرای ورود به سامانه جامع مدیریت پرستاری •

:در قسمت آدرس بار مرورگر وارد نمایید 

•Ishiftplus.behdasht.gov.ir
.بعد از باز شدن صفحه اصلی برنامه با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد ناحیه کاربری خود می شوید •



اکانت راهبر اداره پرستاری



(بیمارستان)تعریف سازمان 





مثال



تعریف سطح دسترسی 

نیاز به توضیح اینکه سطوح دسترسی مورد نیاز ، بصورت پیش فرض در برنامه تعریف شده است ، در صورت•
. تعریف سطح دسترسی جدید ، آن را تعریف  نمایید  



سطح دسترسی جدید



تعریف کاربران اداره پرستاری



جدید



اکانت راهبر بیمارستان

سطوح دسترسی•



سطح دسترسی جدید



مثال



بیمارستانتعریف اکانت پرسنل 



کاربر جدید



اکانت مترون

با ورود به این ناحیه کاربری ابتدا می بایست اطالعات اولیه مورد نیاز برنامه تعریف شود•

سنوات پرسنل-۱•

تعریف بخش -۲•

اختصاص پرسنل-۳•

تخمین پرسنل-۴•

شیفت بندی-۵•



سنوات پرسنل



برگه پیشینه کاری 



جدید



تعریف بخش



جدید



تخمین پرسنل



جدید



اختصاص پرسنل



جدید



بندی شیفت 

:مراحل شیفت بندی •

درخواست پرسنل•

فهرست سرپرستار•

فهرست نهایی•





شیفت بندی< -اکانت سرپرستار



پرسنل

تکمیل اطالعات فردی و کاری•

درخواست و مشاهده شیفت ها•



اطالعات فردی



درخواست و مشاهده شیفت



مثال



تغییر کلمه عبور



گزارشات

سطوح معاونت پرستاری •

وزارت و مدیریت پرستاری

سطح دفتر پرستاری•

تحصیالتشاغل بر اساس افراد •

پرستارینیروی انسانی وضعیت •

آمار شاخص های راهبردی•

افراد شاغل بر اساس نوع قرارداد•

افراد شاغل بر اساس جنسیت•

شدهدوره های آموزشی گذرانده •

پرونده سالمت پرسنل•

نمودار هیستوگرام شاخص های راهبردی•

آمار شاخص های راهبردی•

شیفت و ساعت کار پرسنل•

فعالیت های کاری•

برنامه های آموزشی•



مقایسه



مقایسه



روز خوش


