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سیاست ىای آموزشی کارکنان :
سیاست ىاي آموزشي کارکنان پرستاري براساش  4مرحلهو نیازسهنيي آموزشهي ااووتهت بنهيي برنامهو ىهاي آموزشهيا تعیهی
شیوه ىاي آموزشيا ارزتابي برگساري دوره ىاي آموزشي انيام مي شود.
نیازسنجي آموزشي کارکنان
ًظر بِ ایٌىِ اسبسی تریي گبم در تذٍیي ٍ اجرای برًبهِ ّبی آهَزضی،اجرای غحیح فرایٌذ ًیبزسٌجی هی ببضذً،یبزسٌجی وبروٌبى
پرستبری برهبٌبی هؼیبرّبی ریل اًجبم هی ضَد:
فرم توسعه فردی )(PDP
تَسؼِ فردی ٍ یب تَسؼِ ضغلی ٍ حرفِ ای یه فرایٌذ هستور در خػَظ ارزیببی ًیبز ّبی آهَزضی ّر فرد ٍ برًبهِ ریسی برای رفغ
ایي ًیبز ّب است .ایي فرایٌذ بِ ضخع ووه هی وٌذ وِ در خػَظ داًص ،ػولىرد ٍ یب هَفمیت ّبی خَد فىر وٌذ ٍ برای ارتمب
ٍ پیطرفت فردی ،تحػیلی ٍ آهَزضی خَد برًبهِ ریسی ًوبیذوِ ضبهل هَارد زیر هی ببضذ :

 .1بر هبٌبینیازىای آموزشی فرد
 .2طبق نظر سر پرستار
 .3بر اساش نیاز ىای سازمان

تعیین اولویت های آموزشی :
در ّر بخص تَسظ سرپرستبر ٍ بب هطبروت سَپرٍایسر آهَزضی وِ بِ تبییذ هذیر پرستبری هی رسذ .برًبهِ ّبی آهَزضی بر اساب
سیبست ّبی والى آهَزضی هروس در هَضَع هرالبت ّبی ػوَهی ٍ اختػبغی هی ببضذ .

اولو یت بندي برنامو ىاي آموزشي:
پس از اًجبم ًیبزسٌجی،الَیت بٌذی برًبهِ ّبی آهَزضی برای ولیِ وبروٌبى ردُ پرستبری ( پرستبر ،تىٌسیي  /وبرداى  /وبرضٌب
اتبق ػول ٍ َّضبری ،بْیبر ،ووه پرستبر (  ،هبهبیی  ،وبدر خذهبتی  ،وبدر اداری ٍ  ..براسب

الَیت ّبی هرالبتْبی ػوَهی ٍ

اختػبغی ،سیبست ّبی سبزهبى،برًبهِ ّبی الساهی در اػتببربخطیٍ ،ظبیف ػوَهی ،تخػػی ٍ غالحیت حرفِ ای پرستبری ٍ
ًیبزّبی هرالبتی در راستبی ایوٌی بیوبر اًجبم هی ضَد.
تعیین شیوه ىاي آموزشي :
آهَزش درٍى بخطی( آهَزش ّبی ّفتگی ٍ هبّیبًِ )
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برگساری دٍرُ ّبی آهَزضی حضَری
برگساری دٍرّبی آهَزضی غیرحضَری)الىترًٍیىی(
ارزیابي برگساري دوره ىاي آموزشي حضوري:
بررسی اثربخطی دٍرُ ّبی آهَزضی بر اسب الگَی ارزضیببی ورن پبتریه اًجبم هی ضَد .برایي اساب

اثربخطای در چْبرساغح

اًجبم هی ضَد
 .1واکنش :هٌظَر از ٍاوٌص هیساى ػىس الؼولی است وِ فراگیراى بِ ولیِ ػَاهل هَثر در اجرای یه دٍرُ آهَزش از خَد
ًطبى هی دٌّذ .ایي ٍاوٌص از عریك پرسطٌبهِ ای وِ تَسظ سرپرستبراى تىویل هی ضَد ،هَرد بررسی لرار هی گیرد .
 .2یادگیری) دانش( :یبدگیری ػببرت است ازتؼییي هیساى فراگیری  ،هْبرتْب  ،تىٌیه ّب ٍ حمابیمی اسات واِ عای دٍرُ
آهَزضی بِ ضروت وٌٌذگبى
آهَختِ ضذُ ٍ برای آًبى رٍضي گردیذُ است وِ از عریك آزهَى لبل ٍ بؼذ از ضروت در دٍرُ آهَزضی ) پیص آزهَى ٍ پس آزهَى(
اًجبم هی ضَد.
 .1رفتار  :هٌظَر از رفتبر چگًَگی ٍ هیساى تغییراتی است وِ در رفتبر ضروت وٌٌاذگبى در اثار ضاروت در دٍرُ آهَزضای
حبغل هی ضَد ٍ آى را
هی تَاى بب اداهِ ارزیببی در هحیظ ٍالؼی وبر رٍضي سبخت .وِ از عریك فرم (  ) 15NB-FO-برعَر هؼوَل سِ هبُ پس از برگساری
دٍرُ آهَزضی تَسظ
هسئَل هستمین بخص هَرد ارزیببی ٍ سٌجص لرار هی گیرد
 .2نتایج  :هٌظَر از ًتبیج هیساى تحمك اّذافی است وِ بِ عَر هستمین بِ سبزهبى ارتببط دارد .وِ از عریك تبثیر دٍرُ ّاب
برضبخع ّبی ػولىردی هَرد سٌجص لرار هی گیرد) هثال برگساری دٍرُ آهَزضای وٌتارل ػفًَات باِ چاِ هیاساى در
ضبخع وٌترل ػفًَت ًمص داضتِ است یب ایٌىِ برگساری دٍرُ آهَزضی احیاء پیشرفتو بِ چِ هیساى در ضبخع احیاء
هَفك بیوبرستبى ًمص داضتِ است .وِ از عریك فرم ّر ضص هبُ پبیص هی ضَد.
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