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الویت بندی برنامه های آموزشي،  تعیین شیوه آموزش، ارزیابي برگزاری دوره  يآموزش نجينیازس : مرحله  4 سآموزشي کارکنان پرستاری براساهای سیاست 

 .مي شودهای آموزشي انجام  

 :نیازسنجي آموزشي کارکنان*
با استفاده از اری با توجه به اینکه اساسي ترین گام در تدوین و اجرای برنامه های اموزشي، اجرای صحیح فرایند نیازسنجي مي باشد، نیازسنجي کارکنان پرست

 درجه مي باشد: 063فرم 

 ( فرم توسعه فردیPDP: ) 

به شخص کمک مي کند که در خصوص دانش ، عملکرد و یا موفقیت های خوود فکور کنود و بورای ارتقوا و پیفورفت فوردی ،         ی است کهتوسعه فردی فرایند

 تحصیلي وآموزشي خود برنامه ریزی نماید که شامل موارد زیر مي باشد:

 .بر مبنای نیازهای آموزشي فرد1

 . طبق نظر سرپرستار2

  . بر اساس نیازهای سازمان0

 ظایف.براساس شرح و4

 درجه: 061افراد با روش ارزیابي  آموزشي شناسایي نیازهای 

درجه، روش و ابزاری است که به هر کارمند فرصت دریافت بازخورد عملکردش را از جانب سرپرست، همکاران، کارمندان مي دهد. ارزیابي  063ارزیابي 

اش به عنوان کارمند یا همکار مطلع شود. نتیجه ی موثرترین فرایندهای ارزیوابي  درجه به فرد امکان مي دهد از چگونگي ارزیابي دیگران از سودمندی  063

ا نیست و درجه، بازخوردهایي است که اساس آنها رفتارهایي است که کارمندان دیگر مي توانند ببینند و فرد ارزیابي شونده، خودش متوجه آن رفتار ه 063

 د:وشمفخص مي تکمیل فرم توسط افراد زیر  عناوین آموزشي مورد نیاز باي فرد را تعیین کرد.مي توان از دریافت این بازخوردها نیازهای آموزش

 .بر مبنای نیازهای آموزشي فرد1

 . طبق نظر سرپرستار2

 . طبق نظر همکار0

 . طبق نظر مدیر پرستاری4

 . طبق نظر سوپروایزر اموزشي5

 *تعیین الویت های آموزشي:
بورای کلیوه رده   تایید مدیر پرسوتاری  با  موزشيسرپرستار و با مفارکت سوپروایزر آدرهر بخش توسط پس از نیازسنجي ، الویت بندی برنامه های آموزشي 

خفوي ،  ، برناموه هوای الزاموي اعتبارب   بر اساس سیاست های کالن آموزشي مرکز در موضوعات مراقبت های عموومي و اختصاصوي   های پرستاری و پفتیبان 

 وظایف عمومي و اختصاصي و نیازهای مراقبتي در راستای ایمني بیمار انجام مي شود.

 *تعیین شیوه های آموزشي:
 درجه 063 ارزیابيتخصصي و مورد نیاز هر بخش بر اساس  آموزش درون بخفي )آموزش های هفتگي و ماهیانه( -

 برگزاری دوره های آموزشي اولویت بندی شده -

 برگزاری دوره های آموزش مداوم        -
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 *ارزیابي برگزاری دوره های آموزشي حضوری:
 سطح انجام مي شود: اثربخفي در سه بررسي اثربخفي دوره های آموزشي بر اساس الگوی ارزشیابي کرک پاتریک انجام مي شود ، بر اساس

یادگیری عبارت است از تعیین میزان فراگیری ، مهارتها و حقایقي که طي دوره آموزشي به شرکت کنندگان اموخته شده و  یادگیری )دانش(: .1

 ( انجام مي شود.Pre test/Post testبرای آنان روشن گردیده است که از طریق آزمون قبل و بعد از شرکت در دوره آموزشي )

تغییراتي است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره آموزشي حاصل موي شوود و آن   چگونگي و میزان  منظور از مهارت :مهارت .2

را مي توان با ادامه ارزیابي در محیط واقعي کار روشن ساخت که به طور معمول سه ماه پس از برگزاری دوره آموزشوي توسوط مسو ول مسوتقی      

 بخش مورد ارزیابي قرار مي گیرد.

میزان تحقق اهدافي است که بطور مستقی  به سازمان ارتباط دارد  که از طریوق تواثیر دوره هوا بور شواخص       ز نهادینه شدنمنظور ا :نهادینه شدن .0

های عملکردی مورد سنجش قرار مي گیرد که از طریق فرم پایش مي شود. ) مثال برگزاری دوره آموزشي کنترل عفونت به چه میزان در شاخص 

 ا اینکه برگزاری دوره آموزشي احیا پیفرفته به چه میزان در شاخص احیا موفق بیمارستان نقش داشته است.(کنترل عفونت نقش داشته است ی

 
 

 ابالغ کننده:

 

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(

 تایید کننده:

 )معاون درمان(دکتر محمدرحیم بصیرت

 

 منصوره مجلسی)مسئول بهبود کیفیت(

 تهیه کننده:

 )مدیر پرستاری(مریم مظاهری 

 لیال صمیمی )سوپروایزر آموزشی(

 


