
  کارکنان آموزشی های سیاست

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 

 : الف: منظور سیاست های آموزشی کارکنان

  پرستاري کارکنان آموزشي سیاستهاي: 1-الف

 توانمند سازي جهت ایفاي نقش موثر و وظایف مدیریتي : 1

ني بیمار از طریق توسعه دانش و مهاتهاي علمي و عملي افزایش کیفیت خدمات درماني و مراقبتي و ارتقاي ایم: 2

 کارکنان

  پاراکلینیک : سیاستهاي آموزشي کارکنان اداري، مالي، پشتیباني ، خدماتي و2-الف

 کارکنان آموزشي فعالیتهاي و آموزشي اعتباربخشي استانداردهاي ارتقاء منظور به کارکنان، به آموزش مدیریت :1

 بالیني و غیر بالیني خدمات ارائه کیفیت ارتقاء بر تمرکز با کارکنان شيآموز نیازهاي تامین :2

 بیمار ایمني به بیمارستان به ویژه در حوزه مربوط فرآیندهاي ارتقاء در مشارکت منظور به کارکنان توانمندسازي :3

 :سیاست های آموزشی مراحل ب: 

امه هاي آموزشي، تعیین شیوه هاي آموزشي و ارزیابي برگزاري نیاز سنجي آموزشي، اولویت بندي برن، مرحله بر اساس چهار 

 دوره هاي آموزشي انجام مي شود.

 نیاز سنجي آموزشي کارکنان: 1-ب

 ( PDP )نیاز سنجي بر مبناي توسعه فردي کارکنان  .1

 شرح وظایف مصوب  .2

 نتایج ارزیابي عملکرد کارکنان .3

 نیازهاي آتي سازمان .4

 شیوع بیماریهاي بازپدید، نوپدید .5

 بر اساس سیاست هاي کالن مرکز  سایر سر فصلهاي آموزشي مورد نیاز بومي بیمارستان  .6

 

 اولویت بندي: 2-ب

 برنامه سازمان، هاي سیاست ها، اولویت اساس بربر اساس  اولویت بندي نیاز ها  ، پس از انجام نیاز سنجي آموزشي

 انجام مي شود مورد نظر وسایر موارد تخصصي وظایف عمومي، ، دراعتباربخشي الزامي هاي

1. Leadership & Management – Staff Training Policies 

LM- STP1

 

 



 تعیین شیوه آموزشي: 3-ب

 

 درون بخشي .1

 حضوري  .2

 الکترونیکي .3

 : دوره ها ارزیابی برگزاریج: 

 بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي در چهار سطح واکنشي، یادگیري، رفتار و نتایج انجام خواهد شد.

از طریق فرم نظرسنجي موجود در سایت دانشگاه علوم پزشکي  مصوب ظر سنجي دوره هاي آموزشيواکنشي: ن

 ارومیه به صورت الکترونیک

 پایان دوره آزمونیادگیري: از طریق 

 مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت یا واحد رفتار: ارزیابي سه ماه پس از برگزاري دوره آموزشي توسط مسئول بخش

 نتایج : میزان تحقق به اهداف از طریق تاثیر دوره ها بر شاخص هاي عملکردي مورد سنجش قرار میگیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نحوه نیاز سنجی  آموزشی مجری برنامه های آموزشی گروه های هدف
شیوه های اجرای برنامه های 

 آموزشی
 زنحوه تامین منابع مورد نیا

نحوه نظارت بر اجرای برنامه های 

 آموزشی

 کلیه کارکنان

 مسئول بخش یا واحد -1

 سوپروایزر آموزشي -2

 کارشناسان خبره دانشگاه -3

 کارشناسان خبره سازمانهاي دیگر -4

PDP 1-  

 اقدام اصالحي حاصل از تحلیل -2

 نتایج بازدید هاي مدیریتي  -3

 سیاستهاي باال دستي -4

غیر  /آموزش الکترونیکي .1

 حضوري 

 کارگاه  .2

 چهره به چهره  .3

 هاي درون بخشي کنفرانس  .4

 راند هاي بالیني  .5

 پیش بیني در برنامه عملیاتي

 حضور غیاب   .1

بازدید  از طریقنظارت بر عملکرد   .2

 هاي دوره اي

 تهیه

 و

 تایید

 تایید کننده نهایی و ابالغ کننده تایید کنندگان تهیه کنندگان

 رئیس مرکز دکتر جعفر کیاست فر مدیر دفتر پرستاري منیره صمدي

 ر کیاست فردکتر جعف

 رئیس مرکز

 مدیر داخلي مرکز معراج جلیلي رئیس امور اداري فریدون جوانفر

 معاونت آموزشي مرکز فردکتر امیر نسیم سوپروایزر آموزش حوریه رحیمي

 فریبا جودت
مسئول دفتر بهبودکیفیت و 

 اعتباربخشي
 مدیر دفتر پرستاري منیره صمدي

 فریبا جودت کنترل عفونتسوپروایزر  مهناز محمد پوري
مسئول دفتر بهبودکیفیت و 

 اعتباربخشي

 مریم جودت
سوپروایزر و کارشناس هماهنگ 

 کننده ایمني
 مدیر امور مالي مجید رضازاده

 رئیس امور اداري فریدون جوانفر سرپرستار شیدا کیومرثي

 مسئول درآمد علي آذرمهر سرپرستار لیال سید زاده

 ITمسئول  جواد امیرفالحي سرپرستار يسولماز قنبر

 


