
  باسمه تعالی                                                                       

  

 آموزش کارکنانمدیریت 

  

  معاونت درمان جهت تهیه سرفصل دریافت لیست نیازسنجی آموزشی از کلیه واحدها و جمع آوري آنها ، اولویت بندي و ارسال به

 دوره هاي مصوب

  در دوره ... آزمایشگاه و -رادیولوژي  –بیهوشی  –اتاق عمل  –کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده هاي مختلف گروه پرستاري

آموزشی شغلی ساعت  160و حداکثر  50به ازاي هر رده بهداشتی درمانی حداقل (هاي آموزشی و تقسیم عادالنه ساعات آموزشی 

 )لیست دوره ها پیوست می باشد )(برگزار گردید 

  مجدد نیازسنجی هاي آموزشی هر ماه قبل از برگزاري ماهانه دوره ها با کمک مسئولین و پرسنل و بر اساس بازنگريPDP  

  1394پرسنل در سال  1029جهت نفر ساعت قبولی  50000بیش از دوره آموزشی مصوب با   82برگزاري 

 از طریق پیامک  ماه جهت رفع کمبود ساعات آموزشی 6پرسنل هر گذرانده شده سانی ساعات آموزشی اطالع ر  

  و قرار دهی سواالت بر روي  دوره ها ي آموزشی و بررسی اثربخشی آنها کلیهانجام پره تست و پست تست جهتPDP  افراد–

 )2براساس مقیاس لیکرت سطح (نمودار اثربخشی دوره ها پیوست می باشد 

 استانی و کشوري (به دوره هاي آموزش مداوم پزشکی  پرسنلجهت ارسال  هماهنگی( 

  مربوط به گروه ارتقاء دانش و رفع مشکالت مربوط به کمبود ساعات آموزشی برگزاري دوره هاي آموزش غیرحضوري جهت

 پشتیبانی بیمارستان

  ت پرسنل به دوره هاي بیرون بیمارستانی پیوست می باشد جدول اطالعا(مدیریت شرکت پرسنل در دوره هاي بیرون بیمارستانی( 

 

  1394سال  برگزار شده در عناوین دوره هاي آموزشی

 تعداد شرکت کنندگان مدت تاریخ شروع  عنوان دوره  ردیف 

 64 4 1394/02/15 )تزریق ایمن ،هپاتیت، ایدز( کنترل عفونت بیمارستانی  1

 44 4 1394/02/17 )ایمن ،هپاتیت، ایدزتزریق ( کنترل عفونت بیمارستانی  2

 14 4 1394/02/20 روش هاي تشخیصی در میکروب شناسی  3

 32 4 1394/02/23 آرتیفکتهاي فیلم رادیولژي  4

 65 4 1394/02/27 نحوه صحیح دادن دارو و مراقبتهاي پرستاري آن  5

 65 4 1394/02/29 اصول ارتقاء ایمنی بیمار  6

 27 4 1394/02/29 مدیریت دردنحوه صحیح کنترل و   7

  

  

  

  1394عملکرد واحد آموزش بیمارستان شهید رجائی شیراز در سال 
  



 70 4 1394/02/31 مبانی اعتبار بخشی در بخشهاي درمانی  8

همو (نحوه صحیح تزریق خون و فراورده هاي خونی   9

 11 4 1394/03/04 )ویژوالنس

مدیریت پسمانده هاي بیمارستانی و مراکز بهداشتی   10

 75 4 1394/03/05 درمانی

 13 4 1394/03/07 دردنحوه صحیح کنترل و مدیریت   11

 19 4 1394/03/10 اصول صحیح ساکشنینگ راههاي هوائی و اکسیژن درمانی  12

 86 32 1394/03/17 مدون اعتبار بخشی  13

 28 4 1394/03/20 روشها و اصول اخذ رضایت آگاهانه  14

همو (نحوه صحیح تزریق خون و فراورده هاي خونی   15

 53 4 1394/03/21 )ویژوالنس

 68 4 1394/03/26 اصول مراقبت از زخم فشاري و نکات پرستاري آن  16

 67 4 1394/03/31 کارگاه آموزشی گزارش نویسی جامع پرستاري  17

 27 20 1394/04/02 ) 1طرح نواي نور ( آموزش روانخوانی قرآن کریم   18

 107 6 1394/04/02 مقدماتی -نظام آراستگی   19

 40 4 1394/04/04 شیمیایی و نگهداري آناصول حفاظتی کار با مواد   20

همو (نحوه صحیح تزریق خون و فراورده هاي خونی   21

 17 4 1394/04/07 )ویژوالنس

مدیریت پسمانده هاي بیمارستانی و مراکز بهداشتی   22

 27 4 1394/04/09 درمانی

 88 32 1394/04/11 مدون اعتبار بخشی  23

 10 4 1394/04/14 اصول آموزش به بیماران دیابتی  24

 23 20 1394/04/21 کارگاه مهارتهاي بالینی پرستاري  25

 23 6 1394/04/31 روشهاي پرتو نگاري اندام فوقانی  26

 117 4 1394/05/06 بی حرکت سازي و حمل و نقل مصدومین  27

 57 32 1394/05/08 مدون اعتبار بخشی  28

 79 32 1394/05/11 مدون اعتبار بخشی  29

 49 4 1394/05/13 تریاژ در بحران  30

 36 4 1394/05/19 کارگاه روش دادن دارو به بیمار بستري  31

 221 15 1394/05/26 نور احکام  32

 28 4 1394/05/28 تکنیکهاي پرتونگاري فک و صورت  33

 28 4 1394/06/03 مبانی اعتبار بخشی در بخشهاي درمانی  34

 41 6 1394/06/04 مبانی اعتبار بخشی  35

 12 6 1394/06/12 ماهه 1-59احیا کودکان   36

 37 4 1394/07/06 ارگونومی محیط کار  37

 46 4 1394/07/08 شناخت و کنترل عوامل زیان آور محیط کار  38

 98 32 1394/07/21 مدون اعتبار بخشی  39

 559 15 1394/07/26 نور احکام  40

 28 6 1394/07/27 روشهاي پرتو نگاري شکم و لگن  41



 230 10 1394/07/28 آثار و جلوه هاي حیا  42

 65 4 1394/07/29 اورژانسهاي تروما  43

44    

 ICU 1394/07/30 4 17آموزش تغذیه در 

 40 7 1394/08/05 کنترل عفونت در بخش هاي پاراکلینیکی  45

همو (نحوه صحیح تزریق خون و فراورده هاي خونی   46

 47 4 1394/08/06 )ویژوالنس

 67 4 1394/08/07 کنترل عفونت در اتاق عمل  47

 12 4 1394/08/10 کنترل عفونت در آزمایشگاه  48

 125 7 1394/08/12 اخالق حرفه اي در نظام سالمت  49

 70 4 1394/08/14 خواندن و تفسیر گرافی ها  50

 52 8 1394/08/17 کارگاه آموزشی مستند سازي و شفاف سازي فرایندها  51

 26 20 1394/08/18 مهارتهاي بالینی پرستاري  52

 37 4 1394/08/24 نحوه صحیح گزارش نویسی اوراق پزشکی و پرستاري  53

 13 4 1394/08/26 کنترل عفونت در پرتو شناسی  54

 97 7 1394/08/28 کنترل عفونت و بهداشت محیط  55

 34 4 1394/09/04 اصول صحیح ساکشنینگ راههاي هوائی و اکسیژن درمانی  56

 108 6 1394/09/05 کلیات بهداشت محیط  57

 43 3 1394/09/10 هاي آموزش به بیمار اصول و روش  58

 64 4 1394/09/15 مراقبت از زخم  59

 108 15 1394/09/16 نور احکام  60

 37 4 1394/09/18 کنترل عفونت بیمارستانی  61

 10 4 1394/09/22 کنترل کیفی سرولوژي  62

  نحوه صحیح تزریق خون و فراورده هاي خونی  63

 43 4 1394/09/24 )ویژوالنسهمو( 

 30 4 1394/09/25 روشهاي نوین تصویربرداري  64

 96 32 1394/09/26 مدون اعتبار بخشی  65

 28 7 1394/10/10 مهارتهاي ارتباط جمعی  66

 81 4 1394/10/14 ثبت اسناد پزشکی و فرم هاي بیماران  67

 29 4 1394/10/16 صحیح گزارش نویسی اوراق پزشکی و پرستاري نحوه  68

 88 4 1394/10/21 اصول مراقبت از زخم فشاري و نکات پرستاري آن  69

 53 4 1394/10/23 اشکال دارویی و نحوه تجویز آنها  70

 52 4 1394/10/29 آموزش نحوه کار با دستگاه  دي سی شوك  71

72  FMEA 1394/10/30 4 20 

 108 4 1394/11/01 راههاي انتقال هپاتیت و ایدز و پیشگیري از آنها  73

 24 4 1394/11/04 روش ضدعفونی وبسته بندي ستهاي بیمارستان  74

 69 32 1394/11/08 مدون اعتبار بخشی  75

 103 4 1394/11/18 مشتري مداري  76

 19 4 1394/11/20 روش ضدعفونی وبسته بندي ستهاي بیمارستان  77



 50 4 1394/12/17  اعتبار بخشی بیمارستانی  78

 50 4 1394/11/18 استراتژي تغییر  79

 1394   سال بیمارستان از خارج هاي دوره در پرسنل شرکت اطالعات جدول 

 پرستاري کادر اداري کادر دوره نام ردیف

 2 -  ارزیابی و مراقبت از زخم فشاري 1

 - 3  مهمان دو دقیقه اي 2

 - 1 دادرسی قانون دیوان عدالت اداريآئین  3

 - 2 آموزش سامانه غیر حضوري اداره طرح 4

 - 3 جنبه هاي قانونی مدارك پزشکی 5

 3 - مدیریت در پرستاري 6

 - K 2قوانین و مقررات جدید طرح نیروي انسانیو ضریب  7

 2 - رژیم درمانی در بیماریهاي کلیوي 8

 - 2 نیروي انسانی و ضریب کاقوانین و مقررات جدید طرح  9

 1 -  استانداردهاي اساسی و پیشرفته ایمنی 10

 - 3  بررسی هزینه درآمد بر اساس طرح تحول سالمت 11

 - 3  نحوه محاسبه کارانه بر اساس مبتنی بر عملکرد 12

 3 - آشنایی مقدماتی با اسامی داروها 13

 3 - مدیریت در پرستاري 14

 2 - عفونت و بهداشت محیط در مراکز درمانیمبانی کنترل  15

 5 -  آشنایی با اصول مدارك پزشکی 16

 - 2 تعهد سازمانی 17

تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق  18

 5 - آنان

 1 1 ضد عفونی کننده ها در مراکز درمانی 19

20 FMEA - 3 

 2 - مراکز درمانیمبانی کنترل عفونت و بهداشت محیط در  21

نحوه بازرسی از مراکز درمانی و شرکتهاي تولیداتی و وارداتی  22

 1 - و انبارها و

 4 - آناتومی اندام فوقانی و تحتانی 23

 - 2 آشنایی با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري 24

 6 - خانواده از نگاهی نو 25

 ICU BASIC(مدون مراقیتهاي پایه پرستاري  26

COURSE( - 8 

 3 - مرگ مغزي و پیوند اعضاء 27

 1 -  مدیریت بحران 28

 - 1  آشنایی با حقوق اداري کارکنان و نحوه دفاع 29

 - 2 مقدمه اي بر برنامه نویسی اندروید 30

چگونگی خدمات رسانی به بازماندگان جنگ در ایران و سایر  31

 - 1 ملل



 - 4 آشنایی با قانون کار 32

 - 3  آشنایی با قانون کار 33

 1 1 کارگاه نظام مراقبت مرگ کودکان 34

 1 -  هورمون و االیزا 35

 2 -  تغذیه درمانی 36

 - 1 مهمان دو دقیقه اي 37

 2 - آموزش درزمینه رژیم درمانی دربیماریهاي کلیوي 38

 - 3 آئین رفتار حرفه اي حسابداري 39

 - 3 آئین رفتار حرفه اي حسابداري 40

 1 - پرستار و قانون 41

 1 1 مهمان دو دقیقه اي 42

 1 - 1کورتیکواستروئیدها(کارگاه تجویز و مصرف منطقی دارو  43

 - 4  روابط موثر با کارکنان 44

 1 4 )آفتاب مهر ( پرسش و پاسخهاي مهدوي  45

 - 5 آشنایی با قانون کار 46

 1 -  میکروبشناسی و پارازیتولوژي 47

 - 3 )آفتاب مهر ( پرسش و پاسخهاي مهدوي  48

 3 - (مدون مراقیتهاي پایه پرستاري  49

 - 1  نحوه تنظیم قراردادها 50

 1 - راهنماي استفاده از نرم افزار آماري 51

 - 2 تحوالت سازمانی 52

 - 1  روابط موثر با کارکنان 53

 1 - مبانی استاندارد هاي حرفه اي و مراقبتی پرستاري 54

 - 2 رژیم درمانی دربیماریهاي روماتیسمی 55

 2 - شنایی با نرم افزارهاي آماري 56

 2 - کدکذاري اقدامات درمانی  57

 3 - آموزش نحوه عملکرد و عیب یابی ونتیالتور پورتابل 58

 1 -  اصول صحیح مدیریت بحران 59

 - 5  آشنایی با شرح وظایف مسئوالن دفاتر 60

 - 15 شرح وظایف مسئوالن دفاترآشنایی با  61

 - 14 آشنایی با شرح وظایف مسئوالن دفاتر 62

 1 -  مدون اعتبار بخشی 63

 - 2 مدیران موثر و موفق 64

 2 - مبانی اعتبار بخشی در بخشهاي درمانی 65

 - 1  آشنایی با قوانین ثبت اسناد 66

 - 1  طراحی ساخت و نگهداري چیلرهاي جذبی 67

 - 2 تحوالت سازمانی 68

 - -  تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشت و درمانی 69



 - 2  تحوالت سازمانی 70

 - 1  مروري بر قوانین و مقررات اجرایی کسورات بازنشستگی 71

 - 2 نقش تغذیه صحیح در سالمت بارداري  72

 1 -  کنترل کیفی در هماتولوژي 73

 1 - مدون اعتبار بخشی 74

 - 1  2آشنایی با قوانین ثبت اسناد  75

آشنایی داروساز با آیین نامه و ضوابط جدید تاسیس داروخانه  76

 1 -  ها

 10 -  اخالق پزشکی 77

 1 - نقش و جایگاه داروساز در بیمارستان  78

 1 - اصول ارتقاء ایمنی بیمار 79

 3 - شوك DCو  EKGآموزش نحوه عیب یابی  80

 3 - اي در نظام سالمتاخالق حرفه  81

 20 - توجیهی بدو استخدام 82

 - 4 بررسی هزینه درآمد بر اساس طرح تحول سالمت 83

 - 3 درآمد عملیاتی و ثبت هاي تعهدي مربوطه 84

 - 5 درآمد عملیاتی و ثبت هاي تعهدي مربوطه 85

 RCA  - 2علل ریشه اي وقایع  86

 1 - دربیماریهاي کلیويآموزش درزمینه رژیم درمانی  87

 1 -  اصول مدیریت در پرستاري 88

 1 3  جمع آوري داده هاي جاري در نظام سالمت 89

 2 - اصول آموزش به بیماران دیابتی 90

 1 - آموزش کنترل کیفی بیوشیمی 91

 - 4 محاسبه تعرفه ها در سیستم تحول سالمت 92

 2 - مراقبت در ام اس 93

 ICU BASIC COURSE - 1(پایه پرستاري  مدون مراقیتهاي 94

 1 - کنترل کیفی میکروب شناسی 95

 2 - روش هاي بهسازي محیط در مبارزه با حشرات و جوندگان 96

 MRI  - 3آشنایی با اصول عملکرد  97

 1 - آشنایی با نحوه انجام معامالت دولتی 98

 - 10 ایرانآشنایی با ساختار سازمانی و تشکیالت جمهوري اسالمی  99

 - 10 آشنایی با ساختار سازمانی و تشکیالت جمهوري اسالمی ایران 100

 4 -  راهکارهاي کنترل سرب در محیط کار 101

 - 3 درآمد عملیاتی و ثبت هاي تعهدي مربوطه 102

 - 2 آزمون مبانی سامانه جامع حمل و نقل 103

 5 - جنبه هاي قانونی مدارك پزشکی 104

 - 10  پروژهمدیریت  105

 1 -  همایش روز آمار 106



 3 -  مراقبت در هموفیلی 107

 2 - پیشگیري، کنترل بروز و شیوع عفونت هاي بیمارستانی 108

 2 -  مراقبت از بیمار زیر ونتیالتور 109

 2 -  کارگاه آموزشی گزارش نویسی جامع پرستاري 110

 - 1 تعاریف، الگوها و نظریه هاي روابط عمومی 111

 1 - رژیم درمانی در بیماریهاي قلب و عروق 112

 1 - روش صحیح و استاندارد انجام آزمایش هاي مایعات بدن 113

 - 1  )1(قوانین محاسبات مبتنی بر عملکرد  114

کارگاه ارزیابی ودرمان بیماران درآلرژي ومسمومیتها در سطح  115

 2 - پیشرفته

 - 5 اصول تنظیم قراردادها 116

 1 -  قوانین و مقررات دانشگاهها 117

 2 - 1مقاومت میکروبی(کارگاه تجویز و مصرف منطقی دارو  118

 - 1 مهندسی شبکه قسمت اول 119

 2 - کارگاه آموزشی گزارش نویسی جامع پرستاري 120

 2 - پیشگیري، کنترل بروز و شیوع عفونت هاي بیمارستانی 121

  آشنایی با روشهاي پایش استریلیزاسیون و انواع اندیکاتورها  122

 - 2 

 - 1 مهندسی شبکه قسمت اول 123

 - 11 اصول تنظیم قراردادها 124

 - 10  مدیریت پروژه 125

 2 - اشکال دارویی و نحوه تجویز آنها 126

 2 -  )1(الکترودها، سنسور ها ، ترانسدوسر ها  127

 - 2  سازمانی و تاثیر آن برنگرش افرادتغییر و تحول  128

 2 - تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنان 129

  - 1  2خبر نویسی  130

 - 5 آشنایی با مبانی بهداشت حمل و نقل 131

 - 11 اصول تنظیم قراردادها 132

 1 -  مدون دیالیز 133

 - 7 آشنایی با قانون کار 134

 - 6 هاي کامپیوتريشبکه  135

 - 5 آزمون مبانی سامانه جامع حمل و نقل 136

بازنگري مجموعه مقررات مشمولین صندوق بازنشستگی  137

 - 2 کشوري

 - 15 2گزارش نویسی  138

 - 1 اشنایی با قانون مجازات و آیین دادرسی کیفري اخیرالعقوب 139

 - 4 شیوه هاي قیمت گذاري کاال و خدمات 140

 - 15  2گزارش نویسی  141

 - 2 صول ارتباطات موثر انسانی و سازمانی 142



 - 5 اصول صحیح ساکشنینگ راههاي هوائی و اکسیژن درمانی 143

 1 - بهداشت پرتو ها 144

 - 15 2گزارش نویسی  145

 1 - مدیریت خطا و خطر در فرایندهاي آزمایشگاه 146

 2 - )جدید(باز آموزي دیالیز  147

 - 1  2قوانین محاسبات مبتنی بر عملکرد  148

 1 - عفونت هاي بعد از زایمان  149

 2 - استانداردهاي بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار 150

 - 1  آشنایی با سیستم هاي نوین حمل و نقل 151

 2 * )جدید(ارزیابی و مراقبت از زخم فشاري  152

 - 3 )جدید(مهمان دو دقیقه اي  153

 - 1 آئین دادرسی قانون دیوان عدالت اداري 154

 - 2 آموزش سامانه غیر حضوري اداره طرح 155

 - 3 جنبه هاي قانونی مدارك پزشکی 156

 3 - مدیریت در پرستاري 157

 - K 2قوانین و مقررات جدید طرح نیروي انسانیو ضریب  158

 2 - رژیم درمانی در بیماریهاي کلیوي 159

 - 2 مقررات جدید طرح نیروي انسانی و ضریب کاقوانین و  160

 16 -  سمینار مراقبت هاي ویژه 161
 

  

   1394 شاخص هاي واحد آموزش ضمن خدمت بیمارستان شهید رجائی  در سال

  مقدار شاخص  مخرج   صورت  توافق/داده /عنوان شاخص  کد

  94سال 

ED1 6/6  12  82  متوسط تعداد دوره هاي آموزشی برگزار شده در  ماه  

ED2 457  12  5486 متوسط افراد اموزش دیده در هر ماه  

ED3 100  82  82 درصد دوره هاي  مصوب برگزار شده%  

ED4 ساعت 53  12  647 ماه هر متوسط ساعت آموزشی در  

ED5  18  82  15 عملی به تعداد دوره هاي تئوري –نسبت  دوره هاي تئوري%  

ED6 6/51  1029  51850  آموزشهاي داده شدهموزش از سرانه افراد مشمول آ  

ED 7 100  82  82  درصد دوره هاي پیشنهاد شده تائید شده%  

 
ED8 

سرانه ساعات آموزش شغلی پرسنل پرستاري و اناق عمل و 

  بیهوشی

28318  650  5/43  

ED8 6/51  24  1240  سرانه ساعات آموزش شغلی پرسنل رادیولوژي  

ED8  4/31  27  850  آزمایشگاهسرانه ساعات آموزش شغلی پرسنل  

ED9 سرانه ساعات آموزش عمومی پرسنل  

  

15559  1029  1/15  

  



  پرستاري رده  کارکنان سایر و آموزش پرسنل جدیدالورود
 

 

  نمونه آن روي درایو اطالعات (اصالح الگ بوك هاي مربوط به آموزش پرسنل جدیدالورود به تفکیک حیطه کاري هر بخش

 )ضمن خدمتواحد آموزش  -بیمارستانی

 پرسنل جدیدالورود 78تعداد  انجام آموزش بر اساس الگ بوك به 

  میانگین نمرات در قسمت تجزیه و (  از آنان در بدو ورود جهت پرسنل جدیدالورود و برگزاري آزمون آزمون اولیهتهیه سواالت

 )تحلیل

 تر متغذیه ک –ونتیالتور  -چک لیست هاي ساکشن ( توانمنديارزیابی مهارتهاي بالینی پرستاران جهت آزمون هاي  تهیه چک لیست

افزایش حجم مایعات  –اختالل در سالمت پوست  –اختالالت تبادل گاز  –آلکالوز متابولیک  - اسیدوز و آلکالوز تنفسی –از نیاز بدن 

 -  NGT –دستگاه مانیتور کار با  –شوك هموراژیک  –دارو دهی  –ترانسفوزیون خون  –مراقبت از پانسمان  –اکسیژن تراپی  –بدن 

کنترل دارو و  –وظایف کمک بهیاري  –کشیدن بخیه  –کاهش حجم مایعات بدن  –کار با دستگاه ساکشن  –ساکشن راه هوایی 

داروهاي  -تورنیکت - الکتروکوتر – CPCR -ارزیابی اولیه پرسنل جدیدالورود -گزارش نویسی پرستاري -تجهیزات ترالی اورژانس

 )مراجعه به درایو آموزش ضمن خدمت جهت مشاهده ( )  ABG –اکسیژن درمانی  –دي سی شوك  –اورژانس 

  کادر پرستاري و تهیه جداول گانت آزمونهاي صالحیت و توانمندي و برگزاري ماهانه آزمون از صالحیت تهیه سواالت آزمون

 سوال در زمینه هاي مورد نیاز 400پرسنل پرستاري با تهیه بیش از 

 قوانین و مقررات بیمارستان ، بهداشت حرفه اي، بهداشت شغلی ، کنترل عفونت و (ه با پرسنل جدیدالورود در زمینه هاي مصاحب  (...

  آنان جهت تشخیص نیازهاي آموزشیدر بدو ورود و ارزیابی اولیه 

  گزارش نویسی در  –کنترل عفونت  –دارو دهی  (برگزاري دوره هاي اختصاصی مربوط به پرسنل جدیدالورود پرستاري از جمله

کنترل  –تغذیه درمانی  –هموویژالنس  –ساکشن راه هوایی –مدیریت زخم  -   ABG –اکسیژن درمانی  –دي سی شوك  –پرستاري 

 .این گروه پیوست میباشد تست تعداد افراد آموزش دیده و  نتایج پره تست و پست).آموزش به بیمار  -درد

 روي داریو آموزش ضمن خدمت تحت عنوان مطالب آموزشی دوره ها بارگزاري (نیاز و ارائه به بخشها  تهیه مطالب آموزشی مورد

 )شده اند

  اثربخشی آموزشی  آزمونبرگزاريOSCE  ساکشن { جهت پرسنل جدیدالورود پرستاري با محوریت آزمون - ABG  کار با ،

 .در تقسمت تجزیه و تحلیل نتایج  آزمون} مدیریت راه هوایی  -ونتیالتور ، مدیریت زخم 

  برگزاري یک دوره آموزشیBasic nursing course    در طول سال جهت پرسنل جدید الورود پرستاري با مباحثی از قبیل

 ) مدیریت راه هوایی ، مهارتهاي ارتباطی و مدیریت شوك -، کار با ونتیالتور ، مدیریت زخم  ABG -ساکشن (

 کار با : عناوین دوره ها (شهاي ویژه جهت پرسنل مربوط با همکاري گروه مراقبت هاي ویژه ارائه آموزشهاي اختصاصی در بخ

 )مدیریت بیماران دچار سوختگی در بخشهاي ویژه  -  POST CPCR CARE  -ونتیالتور 

  

 

 



  درون بخشی هاي برنامه هاي مربوط به آموزش 

 

  هماهنگی دوره هاي آموزشی طبق نیازسنجی اقتضایی بخشهاي بیمارستان مانند دوره هايCRRT  آموزش ونتیالتورهاي،

 .... و  Pain scoreجدید ، 

   با نظارت واحد آموزش لیست دوره هاي درون بخشی برگزار شده

  تاریخ برگزاري  تعداد شرکت کنندگان  نام دوره  نام بخش

  3/6/94  19  دستگاه دي سی شوكکار با  فوریت ها

  

ER1 8/9/94  13  شکستگی فمور  

  10/8/94  16  داروهاي آتروپین و اپی نفرین

  
 

 
 
 

W11  
 

   10/11/94  9  محاسبات سرم

  94/ 19/11  9  محاسبات سرم

  94/ 20/8  8  گزارش نویسی

  94/ 6/8  10  گزارش نویسی

  94/ 28/6  16  تعویض پانسمان

E.BOX   18  21/5 /94  

  24/4/94  15  محاسبات دارویی

 
 

W12 

  Chest  tube   8  10/5/94مراقبت از 

  23/4/٩۴  8  نحوه انجام ساکشن

  11/3/٩۴  10  معیار برادن

  8/2/٩۴  13  محاسبه سطح هوشیاري

 
 
 
 
 

W21 

  10/8/94  17  گزارش نویسی

  11/7/٩۴  19  تعویض پانسمان و زخم فشاري

E.BOX   8  1/5/٩۴  

  1/3/٩۴  12 دستگاه دي سی شوكکار با 

  1/4/٩۴  10  محاسبات دارویی

CPCR   18  1/2/٩۴  

cpcr 18  1/5/٩۴  

W22 E.BOX   10  15/3/94  

  10/4/٩۴  13 کار با دستگاه دي سی شوك

  2/5/٩۴  12  محاسبات دارویی



W51 CPCR 10/2/94  14  و کار با الرنگوسکوپ  

  14/4/٩۴  13 محاسبات دارویی

  ٩۴/ECG   13  15/3کار با دستگاه دي سی شوك و 

   E.BOXتیروئیدکتومی      

  

13  4/5/٩۴  

W52 20/7/94  15 تعویض پانسمان  

  20/9/٩۴  13  تحلیل نتایج آزمایشات

  10/11/٩۴  14    آشنایی با انواع سرمها  

  گزارش نویسی

  زخم فشاري    

15  

11  

20/8/94  

31/7/٩۴  

  31/5/٩۴  10  مهارتهاي ارتباطی

E.BOX   11  31/5/٩۴  

  31/5/٩۴  11 زخم فشاري

  8/4/٩۴  10  ییمحاسبات دارو

ICU2 15/8/94  12  محاسبه سطح هوشیاري  

  14/5/٩۴  6  داروي دوبوتامین

  17/5/٩۴  7  داروي لیدوکائین

CPCR  12  30//942  

ICU3 3/9/94  11  داروي آتروپین  

  3/9/٩۴  8  داروي اپی نفرین

  10/5/٩۴  13  داروي انسولین

  10/2/٩۴  10  داروي لیدوکائین

  ٩۴/ABG   11  18/2تفسیر 

  تغذیه لوله اي و محاسبات دارویی

  

12  18/4/٩۴  

CPCR  13  17/5/٩۴  

CPCR 11  24/3/٩۴  

E.BOX 16  29/2/٩۴  

ICU4 28/9/94  6  گزارش نویسی  

  محاسبات دارویی

  

5    10/9/٩۴  

ICU5  تفسیرABG   9  27/7/94  

  ٩۴/ABG  13  6/7تفسیر 

  15/3/٩۴  7  کار با دستگاه دي سی شوك وونتیالتور



CPCR  8  15/2/٩۴  

E.BOX  7  15/4/٩۴  

  18/5/٩۴  9 محاسبات دارویی

ICU6 10/5/94  6  دي سی شوك  

E.BOX   6  15/6/٩۴  

E.BOX  7  25/6/٩۴  

  12/3/٩۴  16 ونتیالتور

CPCR 19  15/7/94  

  18/2/٩۴  15 شوك وونتیالتور کار با دستگاه دي سی

  15/14/٩۴  14 محاسبات دارویی

  CPCR  5  19/2/94 ریکاوري

  20/3/٩۴  6 عوارض زودرس بعداز عمل

   

آن  جدول گانتهمچنین عالوه بر  برگزاري دوره هاي دورن بخشی راندهاي آموزشی توسط سوپروایزر آموزشی انجام شد که  

   .بدین شرح است

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان   مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت   نام بخش

  

احیاء 

  اسکرین

  17/3    18/5              9/12  

  9/12              25/5        فوریت ها

Er1       25/5              9/12  

Er2    1/3  14/4                9/12  

ICU1 8/2                ١٣/١٠ 28/11   8/12  

3/2  ١٩/١٠   

ICU2   1/3  29/4            ٢٠/١٠ 28/11     
١٩/١٠   

ICU3     14/4            ١٩/١٠ 28/11     

ICU4   

  

              ١٩/١٠  
 

28/11   8/12  

ICU5    

  

              ١٣/١٠ 28/11     

  

  

١٩/١٠   



ICU6   

  

              ١٣/١٠ 28/11     
١٩/١٠   

W11   28/3                    

W12 19/2  28/3                    

W21  8/2      12/5                

W22  
 

      12/5                

W41       12/5      4/8          

W42       5/5      3/8          

W51       19/5    19/6          8/12  

W52 23/2    23/4            ٢٠/١٠    8/12  

   بررسی اثر بخشی 7/8و  5/8  خدمات

  بخشیبررسی اثر  10/10  انتظامات

  بررسی اثر بخشی 24/10  رادیولوژي

   

  آمار عناوین وتعداد آموزش هاي چهره به چهره 
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1394آموزشهاي چهره به چهره سال  تعداد



  سایر برنامه هاي مربوط به ارتقاء آموزش بر اساس اعتبار بخشی

 تهیه و پایش برنامه عملیاتی آموزش 

 تهیه خط مشی هاي آموزشی 

  آموزشی و شرکت در جلسات مربوطهتهیه مستندات و امکانات مورد نیاز جهت راند اعتبار بخشی  

  تهیه شاخص هاي آموزشی بصورت فصلی جهت ارائه به معاونت درمان 

 برگزاري آزمونهاي صالحیت و توانمندي مدیران و ارائه نتایج بر رويPDP  ها 

  نظارت برPDP  ها و برگزاري جلسات آموزشی با رابطین آموزشی بخشها 

  به واحد مدیریت بصورت روزانهتکمیل فرم هاي گزارش وقایع روزانه 

  تهیه آمار زخم فشاري بصورت ماهانه و ارائه در جلسات زخم و تحلیل آنها 

   نظارت بر اجراي صحیح خط مشی هاي زخم فشاري و ایجاد تغییرات الزم در فرایندهاي مربوط به زخم 

 اصالح موارد قابل بهبود  نظارت بر فرمهاي گزارش دهی زخم ها و 

  نظارت بر آمار زخم : نظارت بر اجراي صحیح مدیریت زخم هاي فشاري از جمله 

 از بخشها بصورت  و دریافت چک لیست هاي مربوطه با استفاده از چک لیست نظارت بر اجراي مدیریت پیشگیري از سقوط بیمار

 به دفتر پرستاري استان ماهانه و ارسال آنها

 نس و نمرات پره تست و پست تست و ارائه به سازمان انتقال خون تهیه آمار برگزاري دوره هاي هموویژال 

  برگزاري دوره هاي مدون اعتبار بخشی شامل موارد: 

cpcr  پایه، مهارتهاي ارتباطی ، مدیریت بحران ،کنترل عفونت ، آموزش دي سی شوك ، آتش نشانی و ایمنی بیمار ، مدیریت خطر و

  پرسنل بیمارستان در آنها% 90شرکت تقریبا جهت کلیه پرسنل بیمارستان و  ....)

  جهت الزامات راندهاي اعتبار بخشی ...پروتکل ها و  –تهیه خط مشی ها 

  اطالع رسانی بخشنامه هاي آموزشی 

 ارتقاء مطالب روي سایت و بروز رسانی ماهانه و گاهاً هفتگی سایت ایجاد لینک آموزش کارکنان و 

 احد آموزش و پاسخ به آنها بررسی کلیه نامه هاي ارسالی به و 

  جهت ارتقاء اهداف کالن آموزشیشرکت در جلسات سوپروایزرهاي آموزشی 

 شرکت در تحویل و تحول روزانه دفتر سوپروایزر 

  به کمیته راهبردي دانشگاه ارائه پیشنهادات آموزشی 

  کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی 

  جهت استفاده در بخشهاهمکاري در تهیه فرم هاي درمانی 

 سالمت معنوي و –آموزشی –زخم –آمار سقوط از تخت (ارسال آمارهاي درخواستی توسط دفتر پرستاري استان....( 

  استخدام پرسنل جهت تغییر وضعیت قراردادي، پیمانی و رسمی  برگزاري آزمونهاي توجیهی بدوهماهنگی جهت 

 مربوط به بیمارستان .....  ، ایمنی وهاي اعتبار بخشی ، آموزشیشرکت در راند 



 فوریتهاي پزشکی و  -بیهوشی اتاق عمل و - گروههاي پرستاري(آموزش کارآموزان و کارورزان  همکاري و هماهنگی جهت حضور و

 )گروه پزشکیاري دانشکده زرهی 

  هدف ارتقاء سطح آموزش جامعه و نیز کمک به این همکاران نفره از گروه هاي پزشکیاري دانشکده زرهی با  30گروه  4آموزش

 جهت یادگیري اقدامات مراقبتی و کمک هاي اولیه در اماکن جنگی

  آمار راندها و نتایج پیوست می باشد (انجام راندهاي آموزشی( 

  پیگیري و ارسال مدارك مدیران جهت بانک مدیران 

 پیگیري و  ارسال مدارك پرسنل جهت بانک مدرسین 

  پیگیري و  ارسال مدارك پرسنل جهت ابالغ هاي انشایی 

 ثبت گواهی هاي آموزشی پرسنل تازه وارد به بیمارستان در کارنامه آموزشی 

  پیگیري هزینه حق التدریس اساتید دوره هاي آموزشی 

 

  وکارهاي انگیزشی آموزش ساز

  

  برگزاري جشن آموزش و تقدیر از رابطین آموزش و مدرسین برتر 

  ساعت اضافه کار آموزشی به رابطین آموزشی فعال با استفاده از چک لیست عملکرد 7ارائه حداکثر 

 مهارت را به خوبی انجام می دادند جهت ترغیب آنان و  در دوره هاي آموزشی  ارائه لوح تقدیر به پرسنلی که پس از آموزش

 .افزایش اثربخشی آموزشی

  آموزشی افراد در کارنامه الکترونیکیتاثیر دهی اثر بخشی آموزشی بر ساعات 

  ارائه هدایاي نقدي و غیر نقدي به پرسنلی که در راندها یا در کالسهاي آموزشی مشارکت داشته و یا به سواالت پاسخ صحیح ارائه

 نموده اند 

  در سطح جامعه  فرهنگی – فعالیتهاي آموزشی

  

  

  با ارائه فعالیت هاي زیر "مزرعه تا سفرهاز تغذیه سالم "برگزاري غرفه هفته سالمت با عنوان: 

  آموزش عموم مراجعه کنندگان با استفاده از کارشناس تغذیه و جهت  طراحی پوستر و پمفلت و سایر امکانات آموزشی 

 در غرفه در جهت آموزش مراجعه کنندگان ...)بهداشت محیط ،کنترل عفونت و

  مدارسارائه آموزش در خصوص تغذیه با استفاده از تیم آموزش در 

 سالمت جامعه سطح و کمک به ارتقاء ارائه آموزش در روستاهاي اطراف شهر 

 تغذیه سالم جهت مراجعه کنندگان و ارسال به برخی بیمارستانها تهیه سرکلیدي آموزش  

  چک وزن ، قد و چکBMI  مراجعه کننده 400بیش از (از تمامی مراجعه کنندگان(  

  پخت غذاي سالم و –برگزاري مسابقات ورزشی....  



  اهداء جوایز به دانش آموزان فعال در مدارس و پرسنل و مراجعه کنندگان به غرفه  

  تهیه بنر و بروشور و پرچم هاي هفته سالمت با محوریت شعارهاي هفته سالمت  

  نان در ایام هفتهکارکمربوط به هفته سالمت به آموزشی ارسال پیامک هاي   

  

  لیست پمفلت هاي تهیه شده در هفته سالمت 
  

اثر پخت و فرآوري بر ارزش 

  تغذیه اي

مهارت خردسال در مراقبت 

  از خود

  شیر و فرآورده هاي لبنی  خودمراقبتی کودکان

پیشگیري از مسمومیت 

  غذایی

  نگهداري تخم مرغ  پوست سالم  مسمومیت با سرب

  تغذیه در شکستگی

  

راهنماي شستشوي    مواد غذاییایمنی 

  سبزیجات

  یبوست

  رژیم غذایی سالمندان  زندگی سالم  آبلیموي سالم  جیوه در مواد غذایی

  روشهاي ایمن کباب کردن  ورزش و تنفس  آشنایی با روغن خوراکی  عسل سالم

  سموم  مکمل ها و آنتی اکسیدان  تغذیه صحیح  مراقبت از دستگاه گوارش

مصرف خودسرانه مکمل 

  غذایی

مسئولیت فرد در مراقبت از 

  خود

  پلی اتیلن  راههاي کاهش استرس

  2خود مراقبتی کودکان   سالمت در ماه رمضان  ظروف یکبار مصرف  گیاه خواري و سالمتی

خود مراقبتی کودکان   ظروف پالستیکی  درمان غیر دارویی درد  فلزات سنگین

 شنوایی

خود مراقبتی کودکان   مراقبتی و افسردگیخود   خواص تغذیه اي غالت  غذاهاي کنسرو شده

 بینایی

  بزرگساالنخود مراقبتی  HIV  چاي سبز و خواص آن  درمانهاي تغذیه اي

  

 

  

  در واحد آموزشتهیه شده  هاي کتابو  مطالب جزوات ولیست 

 

  عنوان
  

  تهیه کننده  گروه هدف

  مهارتهاي اختصاصی پرستاريکتاب 

  در اعتبار بخشی 

  زهرا جمشیدي و همکاران  پرسنل پرستاري

  زهرا جمشیدي   پرسنل پرستاري  داروهاي جعبه اورژانسجزوه 

  دکتر محمديزهرا جمشیدي و   پرسنل پرستاري  خطاهاي داروییجزوه 

  جزوه نحوه آماده سازي داروها
  

  زهرا جمشیدي  پرسنل پرستاري

  بهداشت برگرفته از سایت وزرات  پرسنل پرستاري  اختصارات پزشکی



  حمیده فالح  کلیه پرسنل تباطیرمهارت ا

  حمیده فالح  کلیه پرسنل مدیریت بحران

 برگرفته از سایت وزرات بهداشت  پرسنل پرستاري  دستورالعمل تریاژ

 برگرفته از سایت وزرات بهداشت  پرسنل پرستاري و پزشکی  دستور العمل هموویژالنس

 برگرفته از سایت وزرات بهداشت  پرسنل پرستاري  مایع درمانی جهت بیماران اسهالی در بخش اطفال

  زهرا جمشیدي  پرسنل پرستاري  گزارش پرستاري

  زهرا جمشیدي  پرسنل پرستاري  تازه هاي دارویی

  برگرفته از سایت وزرات بهداشت  پرسنل پرستاري  گایدالین هاي پرستاري

 برگرفته از سایت وزرات بهداشت  کلیه پرسنل  ایمنی بیمار

 برگرفته از سایت وزرات بهداشت  کلیه پرسنل  محیط و سالمت شغلیبهداشت 

FMEA برگرفته از سایت وزرات بهداشت  کلیه پرسنل 

CPCR دکتر فتحی زاده  کلیه پرسنل  

  منیره فیضی  کلیه پرسنل  کنترل عفونت

  برگرفته از سایت وزرات بهداشت  کلیه پرسنل  سکته حاد قلبی
  

  

  1394پرستاري در سال  پزشکی و  توسط کادر لیست مقاالت آموزشی تهیه شده

  تهیه کننده  نام مقاله
  

Probiotics are they as efficient as previously 
thought 

  ...دکتر ثابتیان و  -دکتر دبیري -دکتر مسجدي

Effect of hospital type on intensive care 
nurses attitude 

  جناب آقاي دکتر مسجدي

Fundamentals of renal replacement therapy 
for nurses 

  جناب آقاي دکتر مسجدي

Catheter-related blood steam infections جناب آقاي دکتر مسجدي  

Continuous renal  replacement therapy جناب آقاي دکتر مسجدي  

Comparison of cystatin-c with creatin 
phosphokinase for prediction of 

  ...دکتر ثابتیان و –دکتر مسجدي 

  

Effect of community nursing in community 
health promotion in case of accident 

  منیره فیضی –زهرا جمشیدي 

Bacteremia in patient with ventilator… مقدم نصري زاده سرکارخانم شادي  

Comparison of continuous versus 
intermittent patient monitoring… 

  مقدم نصري زاده سرکارخانم شادي

New developments in treatment and…. آقاي محسن محمدي  

Check success factors and appropriate 
management cardiopulmonary resuscitation 

in icu 

  آقاي محسن محمدي



  

  آموزشهاي صورت پذیرفته شدهزیه و تحلیل سوپروایزر آموزشی از کمیت و کیفیت تج  

  

  
  

 

رتب نمودن آن ها بر فرآیندهاي مدیریتی و نظارتی به برنامه تبا بکارگیري اصول فرآیند آموزش و مسعی داشت واحد آموزش 

  .این برنامه ها به شرح ذیل میباشد  کیفیت لذا گزارش .بپردازد ریزي و اجراي برنامه هاي بهسازي پرسنل 

  

  سرانه آموزش -1
  

برگزاري دوره هاي آموزشی جهت کلیه رسته ها و رشته با توجه به اهداف آموزش ضمن خدمت  شاز برنامه هاي واحد آموزیکی 

نفر ساعت آموزشی برگزار  49000تعداد کالسهاي آموزشی با  28نیرو   1029تعدادوجود با  4139در سال   .بودهاي بیمارستان 

  .گردید 

. منطبق بوده است ... و  PDPاس نظر سنجی از همکاران ، مدیران ، نظرات فردي ثبت شده در دوره هاي برگزار شده کامالً براس

همچنین برخی از دوره ها از طرف نهادهایی نظیر نهاد رهبري ، واحد آموزش دانشگاه ، مدیریت تعالی فرهنگی و  دوره هاي مربوط 

  .داشتیم به شافی و طرح تکریم و اعتبار بخشی بود که الزام به برگزاري

   :استفاده گردید اطالع رسانی دوره هاو  افزایش سرانه آموزش روشهاي مختلفی جهت

 ) استفاده از سیستم پیامک  کلیه دوره ها ، اتوماسیون ، ارائه یک نسخه از دوره ها جهت نصب در بورد بخشها و جهتآموزشسایت

  )رشد

  پرسنلاستفاده از مدرسین مطرح در دوره هاي آموزشی جهت ترغیب  

 شرکت کنند حضوري برگزاري دوره هاي غیر حضوري جهت همکارانی که کمتر می توانستند در دوره هاي.  

  

  :مختلف  ق رهاي آموزشی از ط بررسی اثر بخشی دوره -2
  

  .هاي آموزشی که نتایج آن بصورت زیر خدمتتان تقدیم می گردده انجام پره تست و پست تست در برخی از دور-1
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با توجه به اینکه پره نمره بیش از پره تست بوده است اما  5همانطور که مشاهده میشود نتایج آزمون هاي پست تست به طور میانگین 

لذا واحد  باشدبرخوردار ن جهت بررسی اثربخشی آموزشی کافیاعتباراز  ممکن است تست و پست تست یک دوره در همان روز

اما قبل از آن نتایج آزمون بدو ورود پرسنل . گرفتبه برگزاري آزمونهاي عملی تصمیم جهت پرسنل جدیدالورود آموزش 

  . جدیدالورود را مشاهده میکنیم
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جهت ارتقاء فرآیند آموزش  لذا واحد آموزش . همانطور که میبینید میانگین نمرات پرسنل در بدو ورود  از متوسط نیز کمتر است 

پرسنل جدید الورود پرستاري بود که از آنجایی که پرستاران بیشترین وکلیدي ترین نقش مراقبت هاي درمانی را در بیمارستان 

همچنین نتایج برگزاري . بعهده دارند این فرآیند در خصوص پرسنل جدید الورود پرستاري طراحی گردید و در حال اجرا می باشد

 –دارودرمانی –گزارش پرستاري  –این آزمون از موضوعات هموویژالنس . جدید الورود به شرح ذیل میباشد  اولیه پرسنل آزمون

کار با تجهیزات  –تحلیل نتایج آزمایشات  –مدیریت درد  -  NGTتغذیه از طریق  –مدیریت زخم  –ارزیابی سطح هوشیاري 

ساکشن راه هوایی  و مراقبت راه هوایی بود که  -  ABG –تریاژ  –کنترل عفونت  –سرم درمانی  –مدیریت راه هوایی  –پزشکی 

لذا تصمیم گرفته شد از این عزیزان آزمونهاي عملی به همراه آموزش . بود 5/9میانگین کل نمرات پرسنل در بدو ورود 

  . اختصاصی برگزار شود

از گروه  پس از دو ماه از حضور پرسنل دبیشتر دیده می ش طازارشات خگمبحث مهم که در  5از  OSCE آسکی تحت عنوان یآزمون

  : نتایج حاصل از آن بشرح ذیل بود  پرستاري جدید الورود بعمل آمد که

 
  

  

  

  

  

 ود با استفاده ربوط به پرسنل جدید الورماختصاصی تئوري و چهره به چهره در سالن آموزش موزشی همچنین دوره هاي آ

  :ماه در پایان سال برگزار گردید که نتایج آزمونهاي آنان به شرح ذیل بود 4ماه اول سال و  2دقیق طی موزشی از تعیین نیازهاي آ
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 از آنجایی که در این آزمون برخی از همکاران قابلیت هاي کافی را نداشتند لذا پس از بررسی سطح دانش و مهارت فرد 

با استفاده از چک لیست هاي استاندارد خدمات پرستاري ، آموزشهاي الزم به افراد بصورت تک تک در تمام حیطه  در همان روز

طرف بازتاب خوبی از نتایج پست تست عملی و تئوري آنان و میل یادگیري بدین روش ، هاي نامبرده ارائه گردید که خوشبختانه 

 .پرسنل جدیدالورود داشت

  

 واحد آموزش . حیت وتوانمندي در راستاي بررسی اثر بخشی دوره هاي آموزشی نیز صورت پذیرفتانجام آزمونهاي صال

گازهاي -مقادیر طبیعی آزمایشات–،دي سی شوك ، تریاژ  CPCRسطح هوشیاري، دارودهی، محاسبات دارویی ، (در حیطه هاي 

و )  Nclex(جهت تمامی پرسنل پرستاري سواالت آزمون را با استفاده از کتب معتبر علمی .....) پانسمان و –زخم فشاري  –خونی 

نیز خطاهاي رایج در بخش ها و همچنین نظر خواهی از مسئولین بخشها و مشکالت موجود طی راندها و سنجه هاي اعتبار بخشی 

را توسط سرپرستاران و رابطین آموزشی بخشها مدیریت کرده و سپس  سواالت آزمون را طراحی نمود و پس از آن اجراي آزمون

بیهوشی، –همچنین جهت تمامی واحدهاي اتاق عمل . در صورت نیاز آموزشهاي الزم درخصوص رفع نواقص اولویت دار برگزار نمود

 .برگزار گردیدآموزش   با هماهنگی واحدنیز آزمونهاي صالحیت و توانمندي ....واحد ترخیص و -آزمایشگاه ، رادیولوژي

 

  
  

  :نتایج حاصل از ارزیابی واحد آموزش توسط کارکنان

  

، تسلط مدرسواحد آموزش پس از پایان هر دوره آموزشی جهت اصالح موارد قابل بهبود فرم ارزیابی دوره که داراي سه حیطه 

دوره هاي خدمات دوره بود در اختیار پرسنل قرار داده تا بدین وسیله بتواند سطح  کات و پشتیبانیرتداو  ارزیابی محتواي دوره

پس از هر دوره نتایج آنها را در سیستم رشد ثبت نهایی نموده و گزارشات مربوطه را به  آموزشی را مورد ارزیابی قرار دهد و

ت داده شده توسط پرسنل به سه حیطه نامبرده در در اینجا به میانگین نمرا. ارائه نمود  و مدرسین واحد آموزش ضمن خدمت

    .می نمائیم هاشار 94طول سال 
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پـس از   سـعی داشـت   بیشترین رشد را در پشتیبانی دوره و تسلط مـدرس داشـتیم کـه واحـد آمـوزش      93البته در مقایسه با سال 

از جملـه اسـتفاده از مدرسـین مطـرح ،     .  دهـد بررسی نمرات ارزیابی دوره ها اقدامات الزم را جهت افزایش رضایتمندي نیز انجام 

و کارگاهی نمودن دوره هاي آموزشی خصوصا  ...)و PPTو عکس و  Animationفیلم ، (استفاده از روشهاي آموزشی متفاوت تر 

  .برنامه عملیاتی و استراتژیک  -  CPCR –ساکشن  –مدیریت زخم  –ونتیالتور  –دوره هایی  نظیر دارو دهی 

همچنین جهت بازخورد مشکالت مربوط به هر مدرس که از دیدگاه پرسنل می بایست اصالح می گردید طی نامه اي ارزیابی  

همچنین . در آن منظور نمودیممدرس را به وي اعالم نموده و پیشنهادات همکاران را در جهت افزایش اثر بخشی آموزشی 

جهت افزایش اثر بخشی آموزش واحد آموزش به تهیه  .برترین مدرس سال نیز انتخاب شد و جهت ایشان لوح تقدیر ارائه گردید

  .که شرح آن گفته شد نیز پرداختجزوات مورد نیاز پرسنل 
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  :برنامه هاي آتی

  95 لیست کلی برنامه عملیاتی واحد آموزش جهت سال
  

  مطلب آموزشی 10ارتقاء سطح دانش کارکنان و بروزرسانی اطالعات آموزشی با تهیه حداقل 

 

  1394بیش از سال % 20افزایش سرانه آموزش شغلی کارکنان مشمول آموزش شغلی حداقل 

–حسابداري –آزمایشگاه –رادیولوژي –اتاق عمل –پزشک -پرستاري(برگزاري دوره هاي شغلی جهت کارکنان -1

 بصورت حضوري) روانشناس- کمک بهیار–انتظامات –خدمات –بهیار  –مدارك پزشکی 

  برگزاري دوره هاي غیر حضوري آموزشی با روش جدید آزمون آنالین-2

 

  60به % 40ارتقاء اثر بخشی آموزشی پرسنل جدیدالورود از% 

 آموزش بر اساس الگ بوك-1

  ماه یکبار 4لورود هر برگزاري دوره هاي اختصاصی آموزشی پرسنل جدیدا -2

 

  از پرسنل در خصوص دوره هاي الزامی اعتبار بخشی% 90ارتقاء سطح دانش حداقل 

 

  70به % 50ارتقاء سطح صالحیت و توانمندي کادر پرستاري از% 

 )کتبی (برگزاري آزمونهاي صالحیت کادر پرستاري از طریق آزمون صالحیت -1

  ت کادر پرستاريجه)  OSCE(برگزاري آزمونهاي توانمندي -2

 

 برگزاري آزمونهاي توانمندي با استفاده از چک لیست جهت مدیران پرستاري 

  

  

  

  با تشکر فراوان
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :امام علی علیه السالم فرموده اند

 یفوتَه استَراح قَلْبه لَه لَنْ   منْ وثقَ بِاَنَّ ما قَدر اللّه

 

 رسد برایش تقدیر کرده است به او مى  کس اطمینان داشته باشد که آنچه خداوند هر 

 .گیرد ، دلش آرام مى 
  

 1849 ، ح 104ص  دررالکلم تصنیف غررالحکم و



  


