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 هدف : 

  بيمارستان تسهيل در راه نيل به اهداف 

 بيمارستان ايجاد هماهنگي درنحوه انجام كارها در 

  بيمارستانتقليل سطح حوادث و سوانح در 

  بيمارستانتقويت روحيه پرسنل و ايجاد ثبات در 

   دامنه کاربرد :

 كل بخش های باليني  
 تعاریف :

 شیود و ننیان را    بينش كاركنان میي  فرايندی است كه باعث افزايش توان كاركنان برای حل مشکل ارتقای کارکنان:وانمندسازی ت

 سازد تا عوامل محيطي را شناسايي كنند و تحت كنترل درنورند.    قادر مي

 نيیاز  میورد  مهارتهیای  ايجاد به منجر حدی چه تا شده انجام شهای نموز، كنيم تعيين كه اين يعني  :آموزشی اثربخش ارزیابی

 ده است .  ش كاربردی و عملي صورت به فرد و سازمان 

 منابع /مراجع :  

 غير هيات علمي  كاركنان  سازیتوانمندنظام نموزش و دستورالعمل 

 مسئولیت و اختیارات :  

 شركت در برنامه های نموزشي :  پرستاران  .1

پيگيیری و  نظیارت و  موزشي كاركنان براساس برنامه توسیعه فیردی در ابتیدای سیال و     ن تعيين اولويتهای :  رپرستارانس .2

 ،چک كردن اثربخشي نموزشي و ارائه به سوپروايزر نموزشي جهت نموزش هماهنگي 

ارائه نتيجیه بیه    و نموزشي برنامه ريزی برای اجرای دوره های نموزشي و تعيين اثر بخشي دوره های :سوپروايزر نموزشي .3

 مديريت اجرائي 

 ه محلی و توسط چه کسی انجام شود . ( چچه فعالیتی ، جه زمانی در )روش انجام کار  :

 کارکنان آموزشی نیازسنجی-1

 نيازسنجي باشد، مي نيازسنجي فرايند صحيح نموزشي،اجرای های برنامه اجرای و تدوين در گام ترين اساسي اينکه به نظر

 .شود مي انجام ذيل برمبنای معيارهای پرستاری كاركنان

   پرستاری های رده كاركنان فردی توسعه مبنای بر 

  براساس  نموزشي سوپروايزر مشاركت با و سرپرستار رابطبن نموزش و  توسط بخش هر در نموزشي های الويت تعيين 

 رسد. پرستاری مي مدير تاييد به كهپيوست  فرم

  آموزشی هایشیوه -2

 هر در شده انجام نيازسنجي به توجه با پرستاران  سازی توانمند های برنامه اجرای و طراحي به موظف سوپروايزر نموزشي

، نيازهای نموزشي اظهار شده از سوی خود فرد )برنامه توسعه  بيمارستان اهداف و استراتژی های  گرفتن نظر در با سال
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باشد. نموزش ها در دو بخش   همچنين برنامه ها و اهداف سازمان ميموزشي طبق نظر مافوق و ننيازهای ( و PDPفردی

 گيرد.  درون بخشي و برون بخشي انجام مي

باشد به صورت ماهانه و طبق برنامه ريزی ساليانه   راد مياف تخصصي دانش و ها مهارت حوزه در كه بخشي درون نموزش 

با  قسمتيو نموزش های برون بخشي نيز به دو بخش تقسيم شده كه  گيرد  طه انجام ميمربوو توسط سرپرستار بخش  هردر

طبق نموزشهای مصوب شغلي اعالم شده از ي نيز قسمتگيرد و   رون بيمارستان انجام ميبرنامه ريزی های صورت گرفته در د

 خصوص در  خوی پزشکي علوم هدانشکد های سياست به توجه با همچنين. سوی معاونت درمان دانشگاه  انجام مي شود 

ری، پاراكلينيکي و پشتيباني پرستا از اعم) كاركنان كليه برای ها دوره اين در شركت الکترونيک، نموزش های دوره برگزاری

 گيرد.  و اداری( با نظارت اين واحد صورت مي

نموزش ، مطابق با مفاد مربوط به اعطاء سقف ساعات نموزشي ساالنه برای كارمندان جهت برخورداری از تمامي امتيازات 

،برای ساعت  151گواهينامه نوع دوم ) برای دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم وفوق ديپلم يا گواهينامه مهارتي حداكثر 

دارندگان مدارك تحصيلي فوق  برای  ساعت و 131دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس يا گواهينامه تخصصي حداكثر 

بر   ساعت ( خواهد بود و دوره های مازاد 121پژوهشي  سطح يک و دو حداكثر  –ليسانس و  باالتر يا گواهينامه تخصصي 

 نن مورد پذيرش  قابل ذخيره سازی برای سال های بعد نخواهد بود . 

:اولویت های آموزشی    3-  
به شرح زير اعالم مي  1311توسعه فردی پرسنل پرستاری اولويتهای نموزشي سال براساس نياز سنجي نموزشي طبق برنامه 

 شود :

 )بهيار كمک ،بهيار، پرستار ( پرستاری رده كاركنان كليه برای نموزشي های برنامه بندی اولويت نيازسنجي، انجام از پس

 وظايف اعتباربخشي، در الزامي های سازمان،برنامه های ، سياست اختصاصي و عمومي مراقبتهای های اولويت براساس

 .شود مي انجام بيمار ايمني راستای در مراقبتي نيازهای و پرستاری ای حرفه صالحيت و تخصصي عمومي،

 به شرح زیر است : 1011اولویتهای آموزشی سال 

 يپزشک يزاتبا تجه يينشنا .1

 مترقبه يردر بحران ها و حوادث غ یپرستار .2

 يمارستانيب یكنترل عفونت ها .3

 يمارب يمنيا .4

 ينيبال یمراقبتها يياجرا یروشها يفيتبهبود ك .5

 یپرستار يندفرا .6

، معرفي كتاب از كنفرانسهای داخل بخش ،راندهای باليني  PDP  بديهي است برای ساير نيازهای نموزشي اعالم شده طبق

 شود .مي  ستفاده ا و نموزشهای چهره به چهرهو جزوه های نموزشي ، برگزاری نزمون 

 نحوه  اثر بخشی و ارزیابی کالسها و دوره های اموزشی  -4
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 كه است العملي عکس ميزان واكنش از منظور مرحله اول ) واكنش(:ارزيابي هر دوره يا كالس در  اثر بخشي و 

ارزيابي فقط برای دوره های اين   .دهند مي نشان خود از نموزش دوره يک اجرای در موثر عوامل كليه به فراگيران

پرسشنامه های الکترونيکي كه در سامانه  جامع نموزش كاركنان دانشگاه قابل دسترسي مي  طريق ازمصوب و 

باشد انجام مي گيرد . پرسنل محترم پس از طي دوره نموزشي با ورود به شناسنامه نموزشي خود كليد ميانبر 

 نموده و به سواالت پاسخ دلخواه خود را عالمت گذاری  نمايند . ليکشيابي را كه چشمک زن مي باشد را كارز

 عبارت است از تعيين ميزان فراگيری  :يادگيریمرحله دوم شامل ارزيابي هر دوره يا كالس در  اثر بخشي و

كنندگان نموخته شده و برای ننان روشن شده  ی نموزشي به شركت ها و حقايقي كه در دوره ها، تکنيک مهارت

ی نموزشي  ی نموزشي با ميزان دانش ننها پس از برنامه كنندگان قبل از برنامه است.در اين مرحله دانش شركت

نوری  توان به جمع نزمون(، مصاحبه و مشاهدات مي نزمون و پس تحانات)پيششود.با برگزاری ام مقايسه مي

اين نوع اثربخشي برای دوره های مصوب و دوره هايي كه كاركنان در  اطالعات مربوط به اين مرحله پرداخت.

 ت . لحاظ شده اس 11برنامه توسعه فردی خود درخواست نموده اند و در اولويتهای نموزشي بيمارستان در سال 

 

   :  111* پیش آزمون –پس آزمون نحوه محاسبه اثربخشی مرحله دوم 

پیش آزمون                                                                                     

  كنندگان، در اثر منظور از رفتار، چگونگي و ميزان تغييراتي است كه در رفتار شركت  رفتار: سومدر مرحله 

از  شود. در واقع ميزان انتقال مطالب به محيط عملي كار، مدنظر است. های نموزشي حاصل مي شركت در دوره

 اين بخش پرداخت. نوری اطالعات مربوط به توان به جمع كنندگان مي طريق بررسي تغييرات در كار و رفتار شركت

ست های مهارتي بايد اطالعات ستفاده از چک ليدراين مرحله كه سه ماه بعد از دوره يا كالس انجام مي شود با ا

 نموزش چک شود .  يوری شده و اثربخشجمع ن

  در اين مرحله به دنبال ميزان تحقق اهدافي هستيم كه به طور مستقيم به سازمان ارتباط نتايجدر مرحله چهارم :

 سازماني اين دوره ها كدامند .دارد و اينکه سازمان چه نفعي از اجرای دوره های نموزشي برده است و تاثير 

  نمره مرحله رفتاری محاسبه مي شود .45% نمره يادگيری و 31% نمره واكنش ، 25در اين مرحله % 

 . در نهايت كليه ارزيابي ها و پايش ها به سوپروايزرنموزشي گزارش شود 

 و 33نگرشي    های دوره % ، در22   دانشي های دوره استاندارد  در طبق نموزشي های دوره اثربخش نمره حداقل %

 .% مي باشد 31مهارتي   های دوره در

 مستندات مرتبط :

 مستندات شركت پرسنل در دوره های نموزشي  -

 در سامانه نموزش كاركنان   دوره های مصوب  نتايج ارزشيابي -

 نتايج اثر بخشي دوره ها و كالسهای نموزشي برگزارشده  -
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 تهيه کنندگان :

 سمت و امضاء : خانوادگی : نام و نام

 مديرخدمات پرستاری علي الياسلو

 سوپروايزر نموزشي سکينه رضائي

 كارشناس مسئول دفتر بهبود كيفيت ليالن عليزاده

 مديرخدمات پرستاری علي الياسلو : تأييد کننده

 

 رياست بيمارستان دكتر حيمدرضا عمراني : تصويب کننده

 

 


