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 به شرح زیر اعالم می گردد: 1401سیاست های آموزشی پرسنل پرستاری در سال 

 (    PDP) طبق فرم ساالنه  نیازسنجی آموزشی  انجام  -1

 نیاز سنجی توسط خود فرد  – 1-1

 نیازسنجی توسط مسئول واحد  -1-2

       نیازسنجی توسط سیستم )مدیریت و واحد آموزش دفتر پرستاری (  -1-0

 بر اساس شرح وظایف مصوب گروه پرستاری –الف 

 بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان  -ب

                              بر اساس شیوع بیماریهای باز پدید و نوپدید ) مانند کرونا (  -ج

 اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان   -2

      و شرایطتعیین روش های آموزشی  متناسب با هر نیاز  -3

 مدل کرک پاتریکدوره های آموزشی بر اساس  ارزیابی -4

 

                             پرستاران ، بهیاران ، اتاق عمل و بیهوشی   گروه هدف :

                       

 :نیازسنجی آموزشی  - 1

اثربخشی بیشتر، همه برنامه  یکی از اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ، اجرای صحیح فرایندها می باشد. به منظور کارایی و

 که بر مبنای نیازهای زیر می باشد:زشی باید با نیازسنجی آغاز شوندهای آمو

 در اختیار رده های مختلف گروه پرستاری قرار می گیرد.اسفند ماه بهمن یا در   (  PDP)  برنامه توسعه فردی کارکنان پرستاریفرم  



 هر یک از کارکنان حداقل سه نیاز آموزشی خود را براساس اولویت در فرم ثبت می نمایند.   - 1-1

 سرپرستار بخش نیز بر حسب عملکرد پرسنل و نقاط ضعف، نیازهای آموزشی پرسنل را در سطح خود تعیین و ثبت می نماید.  - 1-2

 ی میدانی و پایش های انجام شده تعیین و ثبت می گردد.نیازسنجی سازمان، توسط سوپروایزرآموزشی براساس بازدیدها  - 1-0

 

 :اولویت بندی نیازهای آموزشی -2

 تعیین می شود. بر اساس میزان درخواست و اهمیت آن ،  اولویت های آموزشی با مشارکت سرپرستار و سوپروایزرآموزشی  - 2-1

 مطرح و تصویب می گردد. در تیم مدیریت اجرایی بیمارستان کارکنان پرستاری  اولویت های آموزشی - 2-2

، پس از طرح و تصویب در تیم مدیریت اجرایی درمان های مصوب ابالغی از طرف معاونت  بیمارستان و دوره دوره های آموزشی اولویت دار - 2-0

 اجرا می گردد. بیمارستان  در طول سال بر اساس شیوه های آموزشی تعیین شده ، 

 

 تعیین شیوه های آموزشی: -0

  روش های زیر اجرا می گردد : به  ، عنوان و اهمیت و میزان درخواست ، برنامه های آموزشی بر اساس شرایط 

برگزاری دوره های آموزش مصوب )ضمن خدمت( ابالغی از سوی معاونت درمان دانشگاه و دوره های غیرمصوب بیمارستان به             -0-1

 ی و برخی از دوره ها به طورغیرحضوری برای کلیه رده های پرستاری به صورت کالسی و کارگاهیصورت حضور

                برگزاری کالس ها و آموزش های درون بخشی )با مشارکت سرپرستار و پرستار بخش مربوطه در  ارائه مطلب  و  شرکت در  -0-2 

 کنفرانس(

 و وبینار های آموزشی دوره های بازآموزی آموزش مداومهدایت کارکنان جهت شرکت در  -0-0 

  ECGدر زمینه های مختلف ) داروهای ترالی اورژانس ، پوستر احیا ، تفسیر آموزشی  ، پوستر ، جزوات و بروشورهایپمفلت  ،تهیه کتاب  -0-0

  ، هموویژوالنس و ....(

 کلیه بخش ها جهت مطالعه  FTPیها و نکات و فایل های آموزشی در فایل بارگذاری آخرین دستورالعمل های مربوط به مراقبت بیمار -0-5

 

 



 

 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده : -4

 سطح انجام می شود: چهارانجام می شود.براین اساس اثربخشی در  الگوی کرک پاتریکبررسی اثربخشی دوره های آموزشی بر اساس 

 

منظور عکس العملی است که فراگیران به کلیه عوامل موثر در اجرای یک دوره آموزشی از خود (: Reactionسطح یک ؛ واکنش ) 

 این واکنش از طریق پرسشنامه ارزیابی مدرس و دوره سنجیده می شودنشان می دهند. 

 ترونیکی و پرسنل طرحی و شرکتی ازطریق فرم کاغذی(.)برای پرسنل رسمی و پیمانی ،قراردادی به شکل الک

 

عبارت است از تعیین میزان فراگیری مهارت ها ، تکنیک ها و حقایقی است که طی  (:Learning)و دانش  سطح دو؛ یادگیری

به شرکت کنندگان آموخته شده و برای آنان روشن گردیده است و می توان از طریق آزمون قبل و بعد از دوره به میزان زشی دوره آمو

 اثربخشی آن پی برد.

 های اختصاصی دوره ای نیز در طول سال برگزار می گردد. همچنین آزمون

 

چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثرشرکت در دوره آموزشی حاصل  ( :Behaviorسطح سه ؛ رفتار)

، روشن ساخت؛ که از طریق فرم های مربوطه پس از برگزاری دوره آموزشی ارزیابی در محیط واقعی کارمی شود وآن را می توان با ادامه 

 توسط رابط آموزشی شبکه بهداشت و درمان ، سوپروایزرآموزشی و مدیرپرستاری به صورت پایش میدانی صورت می گیرد.، 

 

تاثیر دوره ها که از طریق رتباط داردور مستقیم به سازمان امنظور میزان تحقق اهدافی است که به بط  ( :Resultسطح چهار نتایج ) 

 میزان شکایات، کاهش عفونت احیای قلبی ریوی موفق، کاهش  مثل )شاخص های عملکردی مورد سنجش قرار می گیرد.بر روی 

 (.......بیمارستانی

 

 توضیحات مورد نیاز و نکات ضروری :

  توانمندسازی پرسنل پرستاری، اقدامات زیر نیز انجام می گرددعالوه بر نیازسنجی های انجام شده و دوره های برگزارشده جهت: 

  به منظور مشخص شدن نقاط قوت و قابل اصالح پرسنل پرستاری و همچنین ارزیابی ساالنه کارکنان پرستاری : 

  بر اول شروع به کار در بخش جدید روز  23تا  15مهارت سنجی اولیه بعد از ورود پرسنل جدیدالورود به بخش در بازه زمانی

استخدامی(، تا نقاط قوت و قابل اصالح مشخص  -قراردادی -انجام می شود )طرحی اساس چک لیست های تخضضی تهیه شده ، 

 شده و برنامه ریزی آموزشی برای نقاط قابل اصالح صورت می گیرد.



 عیین ، انجام و بعد از یک ماه  فرد مجددا پایش می گردد و در صورت عدم کسب امتیاز مورد قبول مجددا برنامه ریزی آموزشی ت

) در صورت عدم کسب امتیاز قابل قبول ، فرد مورد  نتیجه نهایی به مدیریت پرستاری جهت تعیین تکلیف نهایی اعالم می گردد.

 نظر به یک بخش با سطح پایین تر منتقل می گردد (

 سوپروایزر با هماهنگی  )توسط مسئول بخش وشش ماه  هرو دوره ای ورت  تخصصی کلیه رده های پرستاری به ص مهارت سنجی

 .می شود انجام بر اساس چک لیست های تخصصی هر بخش  ( آموزشی 

  پرسنل پرستاری هر بخش نیز بر اساس چک لیست مربوطه ، به صورت سالیانه پایش می گردد .مهارت های ارتباطی 

  کنفرانس های داخل بخشی ، شرح وظایف تخصصی ، کیس های شایع ، دارو و ترالی کد  آزمون های اختصاصی بر اساس موضوع

گایدالین ها ، دستورالعمل های ایمنی بیمار و کنترل عفونت و .... به عمل آمده و پایش اثر بخشی دوره های برگزار شده انجام می 

 شود.

 

 امضاء مدیر خدمات پرستاری:  امضاء سوپروایزرآموزشی :                                                                       


