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مقدمه
اهميت آموزش بر كسي پوشيده نيست و مي توان آن را به چراغي تشبيه كرد كه با انوار خود
تاريكي ها را روشن و راه رسيدن به اهدا ف را به انسان نشان مي دهد.از آنجا كه تما يل به
يادگيري  ،تكامل اطالعا ت و كسب تجربه هاي علمي(كه از آن به عنوان توسعه نيروي انساني
يادميشود) از مهمترين خواسته ها و نيازهاي انساني مي باشد لذا تنها راه عملي ساختن اين
امر مهم آموزش مي باشد و اين كار موقعي لذت بخش و پويا خواهد بود كه آموخته ها و دا نش
ها منجربه عمل گردند آموزش ضمن خدمت فرايندي مي باشد كه طي آن مجموعه اي از دانش
هاي مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت هاي حاصل از آن انتقال مي يابد آموزش پرسنل
جديد الورود نيز يكي از عناصر با اهميت در آموزش ضمن خدمت مي باشدكه عبارت از كليه
فعاليتهايي است كه به منظور تغيير در ساختار هاي شناختي  ،نگرشي و مهارتي پرسنل
بيمارستان در بدو خدمت صورت مي گيرد .به گونه اي كه سطح دانش  ،آگاهي و مهارت هاي فني
و حرفه اي آنان را ارتقاء داده و رفتار مطلوب در آنها ايجاد نمايد تا آماده انجام وظايف و مسئوليت
هاي شغلي خود شوند در سالهاي گذشته مقوله آموزش پرسنل جديد الورود در اين مركز به صور
متفاوتي در حال انجام بود كه در بازديدهاي انجام شده توسط كارشناسان دفتر بهبود كيفيت
مشاهده گرديد كه اينگونه آموزشها در برخي موارد از اثر بخشي الزم برخودار نمي باشند  .لذا
بازنگري و تدوين يک پروتكل واحد و جامع جهت آموزش پرسنل جديد الورود الزم و ضروري مي
باشد.
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 آموزش را مي توان در سه سطح به شرح زير مورد بررسي قرار دا د:
.1آموزش پايه:
فرد آموزش گيرنده قبل از وارد شد ن به محيط كار در رابطه با شغل خويش آموزشهاي مدوني را درمراكز
آموزشي مي بيندكه براسا س يک طرح آموزش كلي  ،برنامه ريزي گرديده است .اين برنامه ها طوالني مدت
بوده و چون كمتر براساس نيازهاي جامعه و اولويت بندي خاصي صورت گرفته و ازا لگوي خاصي پيروي مي
كنند لذا با گذشت زمان تغييرات زيادي در محتوي و طول دوره داده نشده و ازراندمان كمتري برخوردار مي با
شندو درنهايت بيشتر به طي دوره و انبا شته شدن محفوظات منجرمي گردد ولي ا ين آموزش از جايگاه ويژه
اي در تعليم و تربيت فرد برخوردار است.
 .2آموزش بدو خدمت::
اين آموزش پس از اتمام آموزش پايه و همزمان با مشخص شدن رشته شغلي هر فرد صورت مي گيرد .اهميت
آموزش بدو خدمت در اين نكته نهفته ا ست كه تا اين مرحله شخص هيچ نوع فعاليت يا اقدامي در رابطه با
شغل خويش انجام نداده و تجربه اي نيز دراين زمينه نياندوخته ا ست .از آموزش بدوخدمت به عنوان آموزش
توجيهي و آموزش حين خدمت نيز ياد كرده اند.
 .3آموزش مداوم يا باز آموزي:
فرد پس از طي دوره آموزش بدو خدمت و همزمان با انجام وظا يف محوله در فواصل مختلف زماني وبراساس
نياز وضرورت  ،آموزش هاي الزم را مي بيند كه بهتر است اين آموزش ها ،بيشتر جنبه كاربردي داشته و موجب
افزايش مهارت عملي بيشتر تجديد آموزش « باز آموزي » فرد گردد ،از اين آموزش به عناويني مانند آموزش
ضمن خدمت ويا بازآموزي ياد مي شود ولي چون لغت «آموزش مداوم » اندوخته ها را تداعي مي كند واز
طرفي چون عنوان آموزش مداوم جامع تربوده و حالت پويا دارد لذا بهتراست ازعبارت استفاده گردد كه دراين
صورت عالوه بر مفهوم فوق  ،تداوم و پيوستگي آموزش را نيزشامل خواهد شد.
آموزش مداوم با يد از يک سو به عنوان بخشي از سيستم بهداشتي محسوب گشته و براي تمامي كاركنان
بهداشتي  ،آموزش متنا سب با شغل آنها ودر ارتباط با نيازها ي بهداشتي صورت گيرد واز طرف ديگر آموزش
مداوم بايد جامع و بر مبناي تجزيه و تحليل نيازها باشد،نيازهايي كه دربررسي عملكرد فرايندها مشخص شده
ومنجر به بهبود آنها خواهد شد.



ايجاد سيستم آموزش مداوم به داليل زيرالزم است:
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 .1تعداد روزافزون كاركنان بهداشتي كه آموزشهاي آنها قديمي مي باشد.
 .2نياز به كسب آگاهي و مهارت مربوط به برنامه هاي بهداشتي جديد.
 .3آموزشهاي اوليه نا مناسب و تغيير نقش هاي كاركنان بهداشتي.
با توجه به اهميت و جايگاه انواع آموزشهاي ذكر شده  ،مرزبندي و دادن اولويت به يكي از آنها كارمشكل و
غيرعلمي مي باشد ،اما چنا نكه اشاره شد آموزش مداوم تنها آموزشي است كه بايستي هميشه حا لت پويا
وكاراداشته باشدو تنها آموزشي است كه در طول دوران ا شتغال فرد الزم مي باشد.
فرايند آموزش كاركنان به منظورارتقا سطح دانش ،مهارت و عملكرد كاركنان جهت ارتقاكمي وكيفي خدمات
ارائه شده مبتني برنيازهاي شغلي و جامعه طراحي گرديده است وشامل دو فرايندآموزش بدو خدمت و آموزش
مداوم مي باشد.

بخش اول

آموزش و توجيه کارکنان جديد الورود :
هدف کلي:
ارتقاي مهارت و دانش كاركنان جديد الورود جهت ارائه خدمات به نحو مطلوب

اهداف اختصاصي:
 .1آشنايي پرسنل پرستاري جديد الورود با مسائل اداري و مالي در محدوده فعاليت هاي مربوطه
 .2آشنايي پرسنل پرستاري جديد الورود با شرح وظايف مربوطه
 .3آشنايي پرسنل پرستاري جديد الورود با ساختار سيستم ارائه خدمات مركز
 .4كسب دانش در مورد فرايند هاي حيطه كاري توسط پرسنل پرستاري جديد الورود
 .5كسب مهارت عملي در اجراي فرايندهاي حيطه كاري توسط پرسنل پرستاري جديد الورود

تعاريف :
بسته آموزش پرسنل پرستاري جديد الورودمجموعه اي است شامل حداقل مهارتهاي عمومي و اختصاصي و ارتباطي كه با هدف ارتقاء سطح علمي و
افزايش توان مهارتهاي شغلي پرسنل پرستاري جديد الورود طراحي گرديده است.
-دوره هاي آموزشي بدو خدمت
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دوره هايي است كه پرسنل پرستاري جديد الورود قبل از شروع به كار به منظور آشنايي با قوانين و
مقررا ت  ،فرآيندها ،گايد الين ها ،استانداردها و ..در بيمارستانهاي تابعه طي مي نمايندكه به صورت تئوري
و عملي ارائه مي گردد.
پروتكل آموزش پرسنل پرستاري جديد الورود جهت بكارگيري در بخش هاي مرکز روانپزشكي ايران
نحوه اجراي فرآيند
ورود پرسنل پرستاري جديد الورود طرحي -قرارداد كار معين  -جديداالستخدام – انتقالي از ساير واحدها يا
دانشگاهها به دفتر پرستاري
اقدامات مدير پرستاری يا جانشین وی در خصوص نیروهای فوق:
 آموزش شفاهي قوانين  ،مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با امور پرستاري در بيمارستان ارائه كتابچه "آشنايي با مقررات و دستورالعملهاي بيمارستان" ارجاع فرد به سوپروايزر آموزشياقدامات سوپروايزر آموزشی در خصوص نیروهای فوق:
 ارائه  CDيا مطالب آموزشي بدو خدمت شامل حداقل مهرتهاي باليني عمومي و تخصصي و ارتباطي :گزارشنويسي  ،احياء قلبي ريوي مقدماتي و پيشرفته ؛ تفسير گاز خون شرياني ،تفسير نوار قلب  ،آموزش به بيمار ،
ارتباط با بيمار و كار با دستگاههاي مختلف وفرآيندهاي عمومي و اختصاصي (تهيه شده از سوي مديريت امور
پرستاري وموجود در كليه بخشها) گايد الين ها واستانداردهاي پرستاري و. ..
 ارائه توضيحاتي در ارتباط با زمان ومحل آزمون تئوري. برگزاري آزمون تئوري از مواد آموزشي ارائه شده .  -ارزيابي اثر بخشي آموزشها  6ماه پس از گذاراندن دوره از افراد فوق با چک ليست جداگانه كه حاوي سواالتمرتبط با جنبه علمي وعملي آموزشها مي گردد .وارائه گواهي علمي وعملي ويژه افراد جديدالورود.
 تهييه چک ليست مهارتهاي پرستاري وچک ليست ارزيابي اثر بخشي آموزشها .اقدامات سرپرستار و پرستران خبره بخش در خصوص نیروهای فوق:
 ارائه شیفت وبرنامه هماهنگ با برنامه خود به فرد آموزش گیرنده. آموزش عملی فرآیندهای عم ومی واختصاصی (تهیه شده از سوی مدیریت امور پرستاری وموجود در کلیه بخشها) آموزش جنبه های کلینیكی و عملی مواد آموزشی  CDارائه شده به فرد ( گزارش نویسی  ،احیاء مقدماتی و پیشرفته ؛ تفسیر گازخون شریانی  ،تفسیر نوار قلب  ،آموزش به بیمار  ،ارتباط با بیمار و کار با دستگاههای مختلف ) .
 آزمون مهارتی و عملی با چک لیست های تعیین شده وتعیین سطح مهارت ( عملی – ارتباطی ) افراد با همكاری سوپروایزرآموزشی.
 معرفی افرادی که از نظر مهارتهای بالینی مورد تائید می باشند به دفتر پرستاری جهت تعیین بخش ومعرفی به سرپرستار.6
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اقدامات سرپرستاردر خصوص نیروهای فوق:
 آموزش موارد تخصصی بخش به افراد پایش خدمات ارائه شده از سوی افراد به بیماران تكمیل فرم ارزیابی پرسنل جدید الورود جدیدالورود توسط سرپرستارارسال فرم به سوپروایزر آموزشی جهت تایید صالحیت کارکنان
ارسال فرم نهایی به مدیر پرستاری جهت تایید صالحیت کارکنان و تعین بخش جهت بكار گیری
شرايط وضوابط مورد نیاز جهت انتخاب پرستاران خبره :
 دارای مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد داشتن توانایی علمی و عملی درزمینه آموزش مهارتها و دانش پرستاری داشتن حداقل  5سال سابقه خدمت .ترجیحاً دارای 3سال سابقه خدمت در بخشهای ویژه و اورژانس . -تمایل به همكاری و داشتن انگیزه جهت آموزش مهارتهای علمی و عملی .
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نمودار فرآيند انجام كار :
ورود پرسنل جدید به
بیمارستان

مراجعه به مدیر پرستاری بیمارستان کسب آموزش شفاهی

معرفی به سوپروایزر آموزشی و دریافت مجموعه های آموزشی ودریافت
دفترچه قوانین و مقررات بیمارستان و تعیین زمان آزمون

آزمون منابع تئوری

آیا نمره آزمون قابل قبول

خیر

است؟

مطالعه مجدد مجموعه های
آموزشی و انجام آزمون مجدد

بله
معرفی به سرپرساتران و پرستاران خبره جهت آموزش مهارتهای عملی بر اساس عناوین تعیین شده
آزمون مهارتهای عملی با استفاده از چک لیست توسط سرپرستار
ورود به بخش مربوطه و آموزش نكات اختصاصی توسط سرپرستار
آزمون مهارتی و عملی با چک لیست های تعیین شده وتعیین سطح مهارت ( عملی – ارتباطی ) افراد با همكاری سوپروایزر آموزشی.
 -معرفی افرادی که از نظر مهارتهای بالینی مورد تائید می باشند به دفتر پرستاری جهت تعیین بخش ومعرفی به سرپرستار

پس از تایید صالحیت فرد در بخش شروع بكار می نماید
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مواد آموزشی :
 مواد آموزشی تئوری حاوی گزارش نویسی  ،احیاء قلبی ریوی مقدماتی و پیشرفته ؛ تفسیر گاز خون شریانی  ،تفسیر نوارقلب  ،آموزش به بیمار  ،ارتباط با بیمار و کار با دستگاههای مختلف وفرآیندهای عمومی و اختصاصی (تهیه شده از سوی مدیریت

امور پرستاری وموجود در کلیه بخشها) گاید الین ها واستانداردهای پرستاری می باشد که در قالب یک عدد  CDارسال
می گردد.
نحوه ارزشیابی و نظارت بر روند فرآيند:

 ارزیابی اثر بخشی آموزشها پس از گذراندن دوره از افراد فوق با چک لیست سواالت مرتبط با جنبه علمیوعملی آموزشها توسط سوپروایزر آموزشی و سرپرستار بخش .
 ارزیابی اثر بخشی آموزشها پس از گذراندن دوره با چک لیست سواالت مرتبط با جنبه علمی وعملی آموزشهاتوسط کارشناسان آموزش مدیریت پرستاری و مشاهده مستندات در زمینه فوق الذکر.
ارزشیابی فراگیران :

آزمون دوره به صورت تئوری و عملی قابل اجرا خواهد بود.
آزمون تئوری از مواد آموزشی ارائه شده صورت می پذیرد.آزمون مهارتی و عملی با چک لیست های تعیین شده جهت تعیین سطح مهارت ( عملی – ارتباطی ) افرادانجام می شود.


معیار بکار گیری در بخش كسب میانگین حداقل  70امتیاز



در صورت آنكه حداقل امتیاز جهت بكارگیری در بخش را کسب ننماید یک هفته آموزش مجدد داده می شود و تا
زمان کسب حداقل امتیاز ( )70برنامه آموزش و ارزیابی ادامه پیدا می کند (حداکثر تا دو دوره دیگر)



جهت پرسنل انتقالی به سایر بخش بستری مرکز با توجه به شرایط یكسان یک هفته دوره اشناسازی انجام می شود.



جهت پرسنل انتقالی به بخش اورژانس 10روز  ،دوره اشناسازی انجام می شود.

-دستور العمل آموزش پرسنل جديد الورود :

 -1از تاریخ ابالغ این بسته رعایت کلیه مندرجات آن الزم االجرا می باشد.
 -2تخصیص نمره آموزش در ارزشیابی ساالنه پرسنل جدید الورد منوط به گذراندن دوره های فوق می باشد.
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 -3سوپروایزر آموزشی می بایست برنامه جامع آموزش کارکنان جدیدالورود را تهیه و یک نسخه از آن را به
کارشناس آموزش پرستاری دانشگاه تحویل دهد.
 -4مسئولیت هر گونه نقص در دانش و مهارت پرسنل جدید الورود در ارائه خدمات به بیماران بر عهده
سوپروایزر آموزشی و سرپرستار بخش می باشد.
 -5کلیه مستندات در زمینه آموزش پرسنل جدید الورود به صورت طبقه بندی شده در پرونده پرسنلی دفتر
پرستاری و بخش های بیمارستانی موجود باشد.
 -6پرستاران خبره در زمینه آموزش افراد جدیدالورود تحت نظر سوپروایزر آموزشی در بیمارستان فعالیت نماید.
 -7مدیر پرستاری بیمارستان مسئول نظارت بر حسن اجرای بسته آموزشی می باشد.
 -8ارزیابی و نیاز سنجی آموزشی باید به صورت مستمر توسط سوپروایزرین آموزشی و سرپرستار صورت پذیرد
و در صورت نیاز مجدد آموزشهای الزم ارائه گردد.

بخش دوم
آموزش مداوم:
آموزش مداوم كليه فعاليتهاي بعد از فارغ التحصيلي جهت حفظ مهارتهاي كسب شده و ارتقاء كيفي و كمي و
آموختن مطالب و مهارتهاي جديد علمي مي باشد كه در خصوص جامعه پزشكي مي تواند منجر به ارتقاء كيفي و
كمي ارائه خدمات بهداشتي درماني جامعه گردد
هدف کلي:
ارتقاي مهارت و دانش كاركنان پرستاري در پاسخ گويي به نياز هاي خدمات بهداشتي ودرماني و آموزشي به
گيرندگان خدمت

اهداف ا ختصاصي:
 .1تربيت كاركنان پرستاري داراي مهارت شغلي
 .2افزايش رضايت كاركنان پرستاري از آموزش هاي داده شده
 .3كسب مهارت و دانش الزم در به كار گيري مطالب ارائه شده در محيط كار
 .4كسب رضايت گيرندگان خدمت

تعاريف برنامه هاي آموزش مداوم
 .برنامه هاي آموزش مداوم از  5نوع فعاليت زير تشكيل مي شود :
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 – 1سمينار  ،كنگره  ،كارگاه ,كنفرانس
 -2دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه اي
 -3برنامه هاي مدون
 -4فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
 -5خودآموزي
نوع او ل از برنامه هاي آموزش مداوم  ،سمينار  ،کنگره  ،کارگاه  ،کنفرانس

-1همايش ( کنگره )
گردهمايي رسمي متشكل از متخصصين و افراد با تجربه كه در آن نتايج تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده در
موضوع علمي مشخص به صورت مقاله  ,سخنراني و پوستر ارائه شده و به شكل دوره اي از  1تا  5سال يكبار تكرار
مي گردد طول مدت كنگره (  )3روز يا بيشتر است  ,براي برگزاري هر كنگره تشكيل تعدادي كميته تخصصي
ضرورت دارد.

 -2همايش بين المللي ( کنگره بين المللي)
با حضور اساتيد و پژوهشگران بر جسته خارجي تشكيل مي گردد ( عالوه بر داشتن تعاريف همايش ملي ) حداقل
 %20مقاالت ارائه شده در همايش بين المللي حاصل تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده در ساير كشورها است .

 -3هم انديشي ( سمينار)
اجتماعات و گرد همائي كه هدف از تشكيل آن بيان تازه هاي علمي  ,مبادله تجربيات و تجديد اطالعات درجهت
چاره جويي و حل مشكالت حرفه اي شركت كنندگان است به صورت ارائه سخنراني  ,ميزگرد و جلسات پرسش و
پاسخ اداره مي گردد .طول مدت آن حداقل  2روز مي باشد.

 -4فراهم آيي ( کنفرانس)
نشستها و اجتماعاتي كه به منظور شور و بحث در يک زمينه خاص تشكيل مي گردد و در آن افراد نقطه نظرات
خود را درباره مسائل و مشكالت مهم از طريق سخنراني  ,جلسات پرسش و پاسخ  ,ميز گرد و گزارش موارد جالب
( )Case Reportمطرح مي نمايند .اين نشستها مي تواند در طي يک روز يا به صورت جلسات دوره اي تشكيل
گردد .چنانچه اين جلسات بصورت ادواري تشكيل شود به آن كنفرانس هاي دوره اي اطالق مي شود.

 -5هم نشست (سمپوزيوم)
به منظور آموزش مسائل علمي تخصصي و فوق تخصصي در باره موضوعي خاص به صورت سخنراني  ,كارگروهي ,
بحث و ارائه مقاله برگزار مي گردد در سمپوزيوم هر يک از سخنرانان در باره جنبه خاصي از موضوع به بحث مي
پردازند ,مخاطبين هم نشست افراد متخصص و صاحبنظـــر مي باشند .طول مدت سمپوزيوم معموآل ( )1روز است

 -6کارگاه
برنامه اي است كه جهت تقويت مهارت هاي حرفه اي شركت كنندگان برگزارمي گردد .و در گروههاي كوچک
جهت تبادل انديشه ها  ,تجربيات و ديدگاهها  ,شركت كنندگان به شور و مشورت مي پردازند و معموآل در چند
روز و حداكثر تا يكهفته تشكيل مي گردد.

نوع دوم از برنامه هاي آموزش مداوم  ,دوره هاي آموزشي کوتاه مدت حرفه اي
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برنامه اي است كه هدف از برگزاري آن آموزش مهارتهاي جديد و تقويت مهارتهاي حرفه اي قبلي ميباشد و
حداقل يک دوم ساعات دوره بصورت باليني و عملي برگزار ميگردد.

نوع سوم ازبرنامه هاي آموزش مداوم  ,برنامه هاي مدون
برنامه اي كه با اهداف يادآوري آموخته هاي صحيح قبلي  ،افزايش مهارتهاي علمي در تشخيص  ،درمان و
پيشگيري از بيماريهاي بر مبناي اصول علمي ذكر شده در كتب رسمي دانشگاهي (بايدهاي يادگيري كتاب Text
هر رشته ) جهت شاغلين مراكز غير آموزشي و پژوهشي توسط كميته هاي تخصصي ويژه در اداره كل آموزش
مداوم جامعه پزشكي در رشته مربوطه تدوين گرديده است و جهت حل مشكالت حرفه اي فراگيران در گروههاي
كوچک با تكيه بر اجراي برنامه به شكل پانل – پرسش و پاسخ – گزارش موارد جالب ( – )Case Reportبازديد –
كار عملي – پخش فيلم هاي آموزشي و… مي باشد .ساعات مفيد برگزاري برنامه مي بايستي  25ساعت باشد ( 1
ساعت  1امتياز  25ساعت  25امتياز)

نوع چهارم از برنامه هاي آموزش مداوم  ،فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
مقدار امتيازي كه بر اساس آئين نامه نحوه تخصيص امتياز به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي به مشمولين قانون
آموزش مداوم تعلق مي گيــرد بعنـوان فـعالـيت آموزشي و پژوهشي محسوب مي گردد.

نوع پنجم از برنامه هاي آموزش مداوم  ،خود آموزي
خودآموزي كه نوع پنجم برنامه هاي آموزش مداوم مي باشد فرآيندي است آموزشي كه در آن يادگيرنده و
ياددهنده يكي است در اين فرآيند اهداف  ,موضوعات و محتواي يادگيري و شيوه آن براي ياد گيرنده روشن مي
باشد .يادگيرنده در انتخاب زمان آموزش  ,فضاي آموزش  ,وسايل كمک آموزشي و برنامه ريزي آن آزادي و اختيار
تام دارد .ارزشيابي خودآموزي مي تواند توسط يادگيرنده و يا هر فردي كه به موضوع يادگيري و فرآيند و اهداف
آن آشناست انجام پذيرد.
انواع برنامه هاي خودآموزي به اختصار به شرح ذيل مي باشد:
 -1نوشتاري (كتب و نشريات …).
 -2ديداري  -شنيداري ( نوار ,نرم افزار ,فيلم آموزشي و…)
-3فعاليت هاي علمي و عملي در مراكز علمي و پژوهشي و درمانگاهها و بخش هاي بيمارستاني داراي ارزش علمي
و آموزشي
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پروتكل آموزش مداوم کارکنان پرستاري
نحوه اجراي فرآيند
 .1نيازسنجي آموزشي:
فرآيند جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات است كه بر اساس دستور العمل هايي كه توسط كميته راهبري وزارت
متبوع ابالغ مي گردد فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب بوسيله ارزيابي اوليه و فرم توسعه فردي ،نتايج
ارزيابي ها و ارزشيابي و  ...مورد شناسايي قرار گرفته و نيازهاي آموزشي كارمندان تعيين مي گردد .
برنامه ريزي آموزشي را جهت ارتقاء حيطه هاي مختلي آموزشي انجام و اجرا مي شود.
اين واحد موظف به طراحي و اجراي برنامه هاي توانمند سازي كليه كاركنان با توجه به نيازسنجي انجام شده در
هر سال با در نظر گرفتن اهداف و استراتژي هاي سازمان هاي فرادست ،نيازهاي آموزشي اظهار شده از سوي خود
فرد (برنامه توسعه فردي )PDPو همچنين برنامه ها و اهداف سازمان ميباشد.
بررسي نياز آموزشي كادر پرستاري توسط فرم PDPو ...و اولويت بندي با همكاري سرپرستاران و سوپروايزر
آموزشي صورت مي گيرد.
 .2اجراي آموزش ها:
پس از اولويت بندي نياز هاي اموزشي تقويم آموزشي(زمان –عناوين ومدرسين) بر اساس نياز هاي آموزشي
تدوين مي گردد.
 .آموزش ها در دو بخش درون بخشي و برون بخشي انجام ميگيرد.
آموزش درون بخشي كه در حوزه مهارت ها و دانش تخصصي افراد ميباشد به صورت ماهانه يا هر دو ماه يكبار و
طبق برنامه ريزي ساليانه در بخش مربوطه انجام ميگيرد .و آموزش هاي برون بخشي نيز به دو بخش تقسيم شده
كه بخشي با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در واحد توانمندسازي در درون بيمارستان انجام ميگيرد و بخشي نيز
مربوط به كارگاه ها و سمينارهاي خارج از سازمان ميشود كه تمامي دوره ها بر حسب نيازهاي اعالم شده و با
هماهنگي اين واحد صورت ميگيرد .همچنين با توجه به سياست هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران در خصوص
برگزاري دوره هاي آموزش الكترونيک ،شركت در اين دوره ها براي كليه كاركنان پرستاري با نظارت اين واحد
صورت ميگيرد.
كليه مستندات و گواهي هاي مربوط به دورههاي برگزار شده بايد به تاييد واحد آموزش رسيده و جهت ثبت در
شناسنامه آموزشي در سامانه آموزش كاركنان و همچنين ثبت در شناسنامه آموزشي كاركنان در سامانه آموزش
دانشگاه علوم پزشكي ايران فرستاده شود .اين واحد در چارت سازماني مركز ،زير مجموعه دفتر سيستمها و
روشها ميباشد.
در واحد پرستاري نيز برنامهريزيهاي آموزشي توسط سوپروايزر آموزشي پرستاري صورت ميگيرد .كليه
آموزشهاي درون بخشي و برون بخشي كادر پرستاري به غير از آموزشهاي الكترونيک دانشگاه علوم پزشكي
ايران تحت نظارت و سرپرستي اين واحد صورت ميگيرد.

13

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتیردمانی ارین
مركز آموزشی و ردمانی روانپزشکی اریان دفتر رپستاری
در خصوص فراگيران پزشكي ،كليه نيازهاي آموزشي كه در تقابل با انجام وظايف اين گروه براي سازمان است
تعيين شده و توسط اين واحد برنامه ريزي آموزشي ميگردد
 .3صدور گواهينامه شركت ،تدريس،
ارائه مقاله و پوستر جهت يک دوره و استفاده همزمان از امتيازهر دو گواهينامه ممنوع مي باشد گواهينامه
آموزشي :برگه اي است كه در پايان دوره آموزشي در ازاء كسب نمره قبولي به شركت كنندگان اعطاء مي شود .اين
برگه حاوي اطالعات شخصي شركت كننده ،عنوان دوره ،سمينار و ،...شماره مجوز برگزاري ،زمان برگزاري ،مدت
ونمره كسب شده است كه با امضا ي باالترين مقام آموزش منابع انساني موسسه معتبر خواهد بود .درج نمره قبولي

در گواهينامه هاي آموزشي همايش ها و سمينارهاالزامي نيست.
گواهينامه نوع اول  :به گواهينامه اي اطالق مي گردد كه پس از اتمام هر دوره آموزشوي ،به شركت
كنندگاني كه درارزشيابي آن دوره موفق شده اند اعطا مي گردد.
گواهينامه هاي نوع دوم :به گواهينامه هايي اطالق مي گردد كه با گاراندن دوره هاي آموزشي و دريافتگواهينامه هاي نوع اول و انجام فعاليت هاي علمي مرتبط با شغل كارمند ) تاليف ،تحقيق ،ترجمه وتدريس و(....
با در نظر گرفتن حدنصا ب ساعات آموزشي مورد نياز ،پس از تائيد كميته آموزش به فراگيران اعطاء
مي گردد و دارندگان آن مي توانند از مزاياي استخدامي آن نظير دارندگان مدارک تحصيلي فوق ديپلم،
ليسانس ،فوق ليسانس ودكترا درشرايط احرازمشاغل مربوط درچارچوب رعايت تمامي قوانين ومقررات مربوطه
برخوردار گردند.
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نمودار فرآيند آموزش ضمن خدمت(مداوم)
سوپروايزر آموزشي فرم برنامه توسعه فردي ( ) PDPرا تهيه و توزيع آن در بين تمام

كاركنان پرستاري

جهت نياز سنجي آموزشي را انجام مي دهد.

سوپروايزر آموزشي ليست نياز هاي آموزشي براي كاركنان پرستاري استخراج مي نمايد
سوپروايزر آموزشي طبقه بندي و امتياز دهي نياز هاي آموزشي بر اساس اهداف اعالم شده و استراتژهاي تدوين شده در مركز انجام مي
دهد(.امتياز دهي و اولويت بندي نياز ها بر اسا س تعداد افراد داراي نياز مشترک،تاثيرگذاري هر نياز آموزشي بر فرآيندهاي اصلي سازمان و
رسيدن به اهداف اصلي سازمان،تاثير گذاري هر نياز بر افزايش رضايت مندي بيماران و كاركنان و  ...صورت مي پذيرد).

سوپروايزر آموزشي و سرپرست واحد برنامه ريزي آموزشي را جهت ارتقاء حيطه هاي مختلي آموزشي انجام مي دهند

مدير پرستاري مركز برنامه آموزشي تدوين شده را رويت و تاييد مي نمايد
واحد آموزش پرستاري براي هر موضوع آموزشي طرح درس  ،محتوا و ابزار سنجش اثر بخشي تهيه مي نمايد

سوپروايزر آموزشي و سرپرستار برنامه آموزشي را اجرا مي نمايد
سوپروايزر آموزشي و سرپرستار ارزيابي اوليه و ثانويه جهت سنجش ميزان دست يابي به اهداف طرح راانجام مي دهد

سوپروايزر آموزشي و سرپرستار چک ليست ارزيابي فراگيران رااز آموزش ،فضا و امكانات و تجهيزات آموزشي تهيه مي نمايد
سرپرستار واحد شناسنامه آموزشي جهت هر پرسنل در بخش مربوطه تهيه مي نمايد

سوپروايزر آموزشي كليه دوره ها ،كارگاه ها و كالس هاي برون بيمارستاني را به كليه پرسنل پرستاري اطالع رساني مي نمايد.

سوپروايزر آموزشي

نتايج و ميزان پيشرفت آموزشي راهر  3ماه يكبار و بصورت يک گزارش كلي در پايان سال به مديري پرستاري اطالع مي دهد

سوپروايزر آموزشي و سرپرستار ان مستندات مربوط به برنامه
ريزي ،اجرا و ارزيابي كليه دوره هاي آموزشي را در دفتر
پرستاري و بخش ها ي مربوطه قرار مي دهد
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دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتیردمانی ارین
مركز آموزشی و ردمانی روانپزشکی اریان دفتر رپستاری

بخش سوم

پيوست
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دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتیردمانی ارین
مركز آموزشی و ردمانی روانپزشکی اریان دفتر رپستاری

مركز آموزشی درمانی روانپزشکی ايران
دفتر پرستاری

گواهی تايید صالحیت جهت بکارگیری پرستار جديدالورود
تاريخ.......................:

گواهی میشود:

سرکار خانم /جناب آقای ...............از تاریخ  ..............لغایت .............به مدت ..............ساعت عملیدوره آموزش و آشناسازی كادر پرستاری

جديدالورود ( پرستار-هوشبری-بهیار-كمک بهیار-منشی)را در بخش ...........توسط سرپرستار  ................................طی نموده اند ومیانگین امتیاز .......
توسط سرپرستار و سوپروایزرآموزشی را کسب نمودهاند  ،ضمن تایید صالحیت حرفه ای  ،جهت فعالیت در بخش ........از تاریخ ...............همكاری خواهند
داشت.
....................
سرپرستار بخش

...........................
سوپروايزر آموزشی
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...........................
مدير پرستاری

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتیردمانی ارین
مركز آموزشی و ردمانی روانپزشکی اریان دفتر رپستاری

گواهي شرکت در دوره آموزش مداوم کارکنان پرستاري
شماره ......................:
تاريخ.......................:

گواهی میشود:

سرکار خانم /جناب آقای ...............از تاریخ  ..............لغایت .............به مدت  .....ساعت در دوره  ............که توسط  ..................مرکز آموزشی درمانی روانپزشكی ایران برگزار
گردید ،شرکت نمودهاند و نمره  ....................را کسب کردهاند.
....................
سوپروايزر آموزشی

...........................

..........................
مدير پرستاری بیمارستان
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رياست بیمارستان

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتیردمانی ارین
مركز آموزشی و ردمانی روانپزشکی اریان دفتر رپستاری

گواهي مدرسين آموزش کارکنان پرستاري

(جديدالورود /مداوم)
شماره ......................:
تاريخ.......................:

گواهی می شود :
سرکار خانم /جناب آقای  ..............تدریس دوره آموزشی تحت عنوان..........در تاریخ ................لغایت ...........به میزان ..........ساعت در مرکز آموزشی و درمانی روانپزشكی
ایران رابرعهده داشتند.
....................
سوپروايزر آموزشی

...........................

..........................
مدير پرستاری بیمارستان
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رياست بیمارستان

