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 توانمندی از طریق ارتقاء دی با هدف به انجام رساندن رسالت خودبیمارستان آموزشی درمانی نهم

 کاهش و ایمنی افزایش بیماران، به درمانی خدمات ارائه ارتقاء کیفیت درمانی، کارکنان تخصصی و علمی

خطاها از طریق مدیریت و آموزش صحیح نیروی انسانی،  استقرار استانداردهای اعتبار بخشی ملی 

سیاست های آموزشی کارکنان را به شرح بیمارستان های ایران و در راستای چشم انداز بیمارستان، 

 کند.ذیل اجرا می

 گروه های هدف: 

                                       پزشک 

  پرستار              

                             اتاق عمل 

          هوشبری 

                                    مامایی 

 پرتوشناسی 

                       علوم آزمایشگاهی 

  بهیار 

                                پرسنل اداری 

 کمک بهیار، نظافتچی 

 

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری()کلیه مقاطع تحصیلی: کاردانی، 

 

   NEP –9DH دفتر بهبود کیفیت - کد:   
 

 

 25/3/1398: ابالغ تاریخ

 1/10/1400: بازنگری آخرین تاریخ

 1/10/1401: بعدی بازنگری تاریخ

 2: بازنگری شماره

 NEP  -  DH9:   کد - کیفیت بهبود دفتر

 کارکنان سیاست های آموزشی

 

 بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی
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 * هدف کلی:  

 کارکنان توانمندسازی عملی و و علمی های مهارت ارتقاء                           

 

 اهداف اختصاصی: *

 تعیین اولویت های آموزشی بیمارستان 1

 انجام نیازسنجی آموزشی  2

 بندی نیازهای آموزشی تعیین اولویت 3

 های آموزشیآموزشی و اجرای دورهتعیین روش  4

 های آموزشی برگزار شدهارزیابی اثربخشی دوره 5

 ( هوشبری عمل، اتاق ماما، پرستار،) جدیدالورود بالینی کارکنان کلیه آموزش 6

 جدیدالورود کارکنان ارتباطی و عمومی تخصصی، های مهارت حداقل ارزیابی 7

 بیمارستان و نظارت بر کارآموزی دانشجویانآموزش دانشجویان جدیدالورود به  8
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 عنوان اولویت

 

 

1 

 

 

 

 ماریب یمنیا یمبان

 آشنایی با استانداردهای الزامی ایمنی

 راه حل ایمنی بیمار  9

 شناسایی صحیح بیماراصول 

 فرآیند صحیح دارودهی

 ترانسفوزیون خون اصول

 ایآشنایی با وقایع ناخواسته و گزارش دهی خطاهای حرفه

 آشنایی با دستورالعمل جراحی ایمن و زایمان ایمن 

 آشنایی با اصول اطفاء حریق

2  

 

 یها مراقبت

 یحرفه ای عموم

 مهارت های بالینی

 ارزیابی اولیه بیمار  اصول

 اصول مستندسازی پرستاری

 عفونت و بهداشت دست کنترل اصول

 فشاری زخم انواع و مراقبت از پیشگیری

 محیط بهداشت
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 یها مراقبت

 ینیبال یاختصاص

 های مختلف )بزرگسال، مادران باردار، کودکان و نوزادان(گروه ریوی پایه و پیشرفته قلبی احیاء

 مهارت انجام تریاژ توسط پرسنل اورژانس

 و تنظیم سرم تراپی دارویی محاسباتانجام 

  ویژه های در بخش شریانی خون گازهای نتایج مهارت تفسیر

  ECGمهارت تفسیر 

 مهارت کار با تجهیزات پزشکی

4  

مهارتهای ارتباطی و 

 اخالق حرفه ای

به  اصول مهارت های ارتباطی پرستاران با همکاران، بیماران، همراهی بیمار و سایر مراجعین

 بیمارستان

 رعایت شئونات اسالمی و یونیفرم مناسب

 خدمت گیرندگان حقوق بیمار و رعایت حقوق منشور

5  

 عفونت کنترل یمبان
 بهداشت دست 

 کنترل عفونت های بیمارستانی 

 تفکیک پسماندهای بیمارستانی  طیمح مبانی بهداشت 6

 آشنایی با استانداردهای ملی اعتباربخشی بیمارستان ها  یبخش اعتبار یمبان 7

بهداشت حرفه ای و  8

 سالمت شغلی

 ارگونومی و پیشگیری از آسیب های مرتبط با محیط کار 

 مواجهه شغلی

 اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی

 آموزش بدو ورود، حین بستری و پس از ترخیص  آموزش به بیمار 9

 :   تعیین اولویت های آموزشی 1هدف اختصاصی
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 اورژانس بخش در بیمارستانی تریاژ اصول 

 رده های مختلف سنی )بزرگسال، مادران باردار، کودکان و  ریوی پایه و پیشرفته قلبی احیاء

 نوزادان(

 ییهوا راه اداره و تیریمد 

 شوک انواع اءیاح در هیاول اقدامات 

 مرتبط یتخصص زاتیتجه ریسا و التوریونت التور،یبریدف دستگاههای با نحوه کار 

 (724و  247مغزی ) و یهای حاد قلب سکته مدیریت و درمان بیماران دچار 

 یارتباط و رفتاری های مهارت 

 

 

 

 

 اقدامات ده گانه بیمارستان دوستدار مادر و کودک 

 تریاژ در مامایی 

 مدیریت بارداری های پرخطر 

  احیاء مادر باردار 

 مادر  شیر با تغذیه ترویج 

 تماس پوست با پوست مادر و نوزاد 

  کارگاه زایمان فیزیولوژیک 

  انواع روش های زایمان بی درد 

 

 

 

 

 های آموزشی بخش اورژانس* اولویت 

 

 های آموزشی اختصاصی مامایی:اولویت *
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 و کودکان باردار، مادران بزرگسال،) سنی مختلف های رده پیشرفته و پایه ریوی قلبی احیاء 

 (نوزادان

  اصول انجام مراقبت های قبل و بعد از عمل 

 اصول مراقبت از بیماران در ریکاوری جهت همکاران هوشبری 

  مهارت کار با تجهیزات اتاق عمل 

 اصول انجام ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات اتاق عمل 

 

 

 

 

                                              

 

 شود:نیازسنجی آموزشی بر مبنای معیارهای زیر انجام می

 بر اساس برنامه توسعه فردی 1

 شرح وظایف گروه های مختلف پرستاری 2

 نتایج ارزیابی بیمارستان 3

 نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان 4

 نیازهای سازمان 5

 سنجه های اعتباربخشی بیمارستان ها 6

 ناخواستهگزارش خطاها و وقایع  7

 مصوبات کمیته های بیمارستانی 8

 بر اساس نتایج پایش های فصلی بخش ها و واحدها  9
 

 
 
 
 

 های آموزشی اختصاصی اتاق عمل و هوشبری:اولویت *

 

 وزشآم نیازسنجی انجام       :   4و  3،  2اهداف اختصاصی

 آموزشی نیازهای بندی اولویت تعیین                                                          

 آموزشی های دوره اجرای و آموزشی روش تعیین                                                                    
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نیازسنجی آموزشی فردی در بهمن ماه هر سال جهت کلیه رشته شغلی ها از طریق پورتال آموزش  *

آموزش و انجام می گیرد. پس از ثبت و تعیین نیازهای آموزشی فردی، گزارش آن توسط واحد 

توانمندسازی کارکنان و مدیران به مدیر خدمات پرستاری ارسال می گردد. اولویت های آموزشی ثبت 

شده توسط مدیر خدمات پرستاری و سوپروایزر آموزشی بررسی می گردد و پس از هم اندیشی با 

موزش مسئولین بخش ها/واحدها، کلیات نیازسنجی آموزشی شامل موارد ذیل تعیین و در سیستم آ

 ثبت می شود.
 

 عنوان دوره آموزشی -1

 هدف کلی و اهداف رفتاری -2

 نوع دوره: شغلی، عمومی، بهبود مدیریت -3

 نوع آموزش: الزامی، اختیاری -4

 مدت ساعت -5

 گروه هدف )رشته شغلی، مقطع تحصیلی( -6

 بخش مورد نظر -7

 شیوه اجرای دوره )حضوری، غیرحضوری، مجازی( -8

 منابع آموزشی  -9

 شده جهت بررسی و تأیید به اداره پرستاری ارسال می گردد.سپس برنامه آموزشی ثبت *

 

 
 
 

کلیات تعیین شده برنامه نیازسنجی آموزشی در کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران * 

 می گردد. تصویب به بیمارستان ابالغ  معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی بررسی و پس از

اجرایی * کلیات برنامه نیازسنجی آموزشی پس از بررسی، برآورد هزینه و تأیید در کمیته مدیریت 

 بیمارستان، جهت اجرا به سوپروایزرآموزشی ابالغ می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تعیین و تصویب کلیات نیازسنجی آموزشی :
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 بر اساس نوع دوره آموزشی، گروه هدف، تعداد فراگیران و بودجه مالی در دسترس،                

 ها    ود و دوره های آموزشی  مورد نظر مطابق اولویتشترین روش آموزشی انتخاب می مناسب      

 به شرح ذیل برگزار می شوند.       
 

 های آموزشی کددار درون سازمانی برگزاری دوره -1

 های آموزشی کددار برون سازمانیشرکت پرسنل در دوره -2

 های بازآموزی آموزش مداومبرگزاری دوره -3

 های داخل بخشیکنفرانس -4

 

 

 

 سخنرانی -1

 کنفرانس -2

 پرسش و پاسخ -3

 کارگاه -4

 تمرین مهارت عملی -5

 آموزش چهره به چهره  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آموزشی:تعیین نوع و روش آموزشی جهت برگزاری دوره

 آموزشی:روش های 
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 مرحله ای کرک پاتریک انجام می شود. 4های آموزشی بر اساس الگوی  ارزیابی اثربخشی دوره    

 : ((Reactionسطح واکنش  -1

     تکمیل فرم مربوط به ارزشیابی سطح اول )سطح واکنشی( از طریق پورتال آموزش انجام 

شود، بدین صورت که هر یک از پرسنل پس از شرکت در هر دوره آموزشی، فرم نظر سنجی می

دوره را که شامل کیفیت محتوی آموزشی، کیفیت محل برگزاری، زمانبندی دوره و ویژگیهای 

 مدرس می باشد، به صورت الکترونیکی و از طریق پورتال آموزش تکمیل و ارسال می نماید. 
 

 : (learning) سطح یادگیری -2

 در این سطح جهت ارزیابی یادگیری فراگیران پیش آزمون و پس آزمون برگزار می گردد.
 

 : (Behavior) سطح رفتاری -3

های آموزشی، فرم طراحی شده جهت سنجش تغییرات رفتاری پرسنل پس از شرکت در دوره

ارزیاب  مربوط به اثربخشی سطح رفتاری جهت بررسی به مسئولین واحدها/ بخش ها به عنوان

 ارسال می شود و در بازه زمانی تعیین شده تکمیل می شود.
 

 :  (Results) سطح نتایج -4

شاخص ها و  راین سطح، از نتایج پایش بخش ها،جهت سنجش اثربخشی دوره های آموزشی د

 مستندات سازمان استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده برگزار آموزشی های دوره اثربخشی ارزیابی  :5هدف اختصاصی 
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 اختصاص ساعت کارکرد به کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزی به شرح ذیل: -1

 .ساعت کارکرد 5در برنامه ماهانه و اختصاص    wکالس های کددار: ثبت            

 .ساعت کارکرد  2در برنامه ماهانه و اختصاص  w1کنفرانس داخل بخشی: ثبت            
 

 کارکنان های بازآموزی آموزش مداوم در شناسنامه آموزشیامتیاز از دوره 25امکان ثبت   -2

 در نظر گرفتن امتیاز ارزیابی عملکرد جهت رابطین آموزشی بخش ها -3

 تقدیر از فعاالن در حوزه همکاری با واحد آموزش -4

ت ارائه تقویم آموزشی مربوط به دوره ها قبل از شروع هر ماه به کارکنان و سرپرستاران جه -5

 برنامه ماهیانه پرسنل و همچنین ثبت تقویم آموزشی در سایت دانشگاه  lتنظی

دوره های  ری داستخدام شرکتو پیراپزشکان و حضور همکاران مشمول قانون خدمت پزشکان  -6

 آموزشی و اختصاص ساعت کارکرد جهت حضور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشیسیاست های انگیزشی جهت مشارکت حداکثری کارکنان در 
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با هماهنگی واحد آموزش جهت کارکنان جدیدالورود دوره آموزشی توجیهی بدو ورود به  -1

مسئولین هر یک از واحدها )مدیر خدمات  .بیمارستان در محل سالن اجتماعات برگزار می گردد

سوپروایزرآموزش سالمت، کارشناس  سوپروایزر بالینی، سوپروایزر آموزشی، حراست، پرستاری،

زخم، مسئول دفتر بهبود کیفیت، کارشناس کنترل عفونت، کارشناس مسئول ایمنی بیمار و ....( 

 می دهند.  مباحث مرتبط با واحد خود را آموزش 

های علمی و عملی جهت کارکنان جدیدالورود پس از ورود گرفتن دوره آموزشی مهارتدر نظر  -2

 به بخش

های موجود توسط ارزیابی کارکنان جدیدالورود پس از طی دوره آموزشی بر اساس چک لیست -3

 سرپرستاران و کارشناسان خبره بخش ها و ارسال نتایج به واحد آموزش 

 

 

 

 

برگزاری دوره آموزشی توجیهی بدو ورود به بیمارستان جهت دانشجویان جدیدالورود. ارائه  -1

آموزش توسط مسئولین واحدها شامل: مدیر خدمات پرستاری، حراست، سوپروایزر آموزشی، 

 ارشناس کنترل عفونت.مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و ک

ترم  لین بخش ها/ واحدها در ابتدای هرارسال برنامه کارآموزی دانشجویان به کلیه مسئو -2

 تحصیلی، نظارت بر روند اجرا از نظر حضور مربی و دانشجویان و رعایت برنامه زمان بندی

 آموزشیحضور دانشجویان در دوره های آموزشی کارکنان با هماهنگی مربی و سوپروایزر  -3

 :7و  6هدف اختصاصی 

 (هوشبری عمل، اتاق ماما، پرستار،) بالینی جدیدالورود کارکنان کلیه آموزش

 جدیدالورود کارکنان ارتباطی و عمومی تخصصی، های مهارت حداقل ارزیابی

 

 : 8هدف اختصاصی 

 ان جدیدالورود به بیمارستان و نظارت بر کارآموزی دانشجویانآموزش دانشجوی

 


