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  :مقدمه 

آموزش  ضمن خدمت فرایندی می باشد که طی آن جمموعه ای از دانش های 
مرتبط و منظم مهراه با عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می 

آموزش پرسنل جدید الورود نیز یکی از عناصر با امهیت در . یابد
دکه عبارت از کلیه فعالیتهایی است که به آموزش ضمن خدمت می باش

منظور تغییر در ساختار های شناختی ، نگرشی و مهارتی پرسنل 
به گونه ای که سطح دانش ، . بیمارستان  در بدو خدمت صورت می گیرد

آگاهی و مهارت های فنی و حرفه ای آنان را ارتقاء داده و رفتار 
م وظایف و مسئولیت های شغلی مطلوب در آا ایجاد مناید تا آماده اجنا

خود شوند در ساهلای گذشته مقوله آموزش پرسنل جدید الورود در 
بیمارستاای دانشگاه علوم پزشکی هتران توسط سوپروایزرین آموزشی  
به صور متفاوتی در حال اجنام بود که در بازدیدهای اجنام شده  توسط 

ونه آموزشها  در کارشناسان اداره پرستاری مشاهده گردید که اینگ
لذا بازنگری و . برخی موارد از اثر خبشی الزم برخودار منی باشند 

تدوین یک پروتکل واحد و جامع جهت آموزش پرسنل پرستاری جدید 
 . الورود الزم و ضروری می باشد

  :اهداف 
  :هدف كلي  -

استقرار نظام آموزشي پرسنل پرستاري جدید الورود دانشگاه علوم 
به منظور هببود هبره وري فردي و سازماني كاركنان در  پزشكي هتران

 . بیمارستااي تابعه
  
  :اهداف جزئي  -
 آموزش پرسنل جدید الوورد افزایش اثر خبشي -١
 .افزایش رضایتمندي حاصل از آموزش -٢
از طریق افزایش سطح پرسنل پرستاري ارتقاي سطح كیفي عملكرد    -٣

 .دانش و مهارت
 
 تعاريف:  

  آموزش پرسنل جديد الورود پرستاري هبست- 

جمموعه اي است كه با هدف ارتقاء سطح علمي و افزایش توان 
  . مهارهتاي شغلي پرسنل پرستاري جدید الوورد طراحي گردیده است

 
  دوره هاي آموزشي بدو خدمت -

پرسنل پرستاري قبل از شروع به کار یا  دوره هایي است كه 
نظیر اتاق عمل به خبش یا خبش عمومی (ط انتقال از خبشهای غیر مرتب

، به منظور آشنایي با قوانني و مقررات  ، )به خبشهای ویژه
بیمارستااي  در.. فرآیندها، گاید الین ها، استانداردها و

 .ارائه می گردد تئوري و عملي  که به صورت می منایند طی تابعه
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 در واحدهای تحت پوشش دانشگاهری يجهت بکارگپروتكل آموزش پرسنل جديد الورود 

  
  ندينحوه اجرای فرآ

 –جدیداالستخدام  -قرارداد کار معین  -ورود پرستار طرحی  - ١
انتقالی از سایر واحدها یا دانشگاهها به دفرت پرستاري بیمارستان و 

 مراجعه به مدیر پرستاري بیمارستان
 

  :روهای فوقيدير پرستاري در خصوص ناقدامات م
اهي قوانني ، مقررات و دستورالعملهاي  مرتبط با امور آموزش شف -

 پرستاري در بیمارستان 
  "آشنایي با مقررات و دستورالعملهاي بیمارستان"ارائه كتابچه   -
 ارجاع فرد به سوپروایزر آموزشی -
 
  :روهای فوقيامات سوپروايزر آموزشي در خصوص ناقد
گزارش نویسي ، احیاء :یا مطالب آموزشي بدو خدمت شامل  CDارائه   -

مقدماتي و پیشرفته ؛ تفسري گاز خون شریاني، تفسري نوار  ریوی قليب
قلب ، آموزش به بیمار ، ارتباط با بیمار و كار با دستگاههاي خمتلف 

هتیه شده از سوی مدیریت امور پرستاری (وفرآیندهای عمومی و اختصاصی 
 .های پرستاریگاید الین ها واستاندارد )وموجود در کلیه خبشها

 .ارائه توضیحاتي در ارتباط با زمان  وحمل آزمون تئوری  -
 .برگزاري آزمون تئوري از مواد آموزشي ارائه شده  -
معريف افرادی که در آزمون تئوری حدنصاب امتیاز را کسب منوده اند  -

 .روز ١۵ش به مدت جهت آموزش عملي در خب Mentorبه 
ماه پس از گذاراندن دوره از افراد  ۶ارزیابی اثر خبشی آموزشها  -

فوق با چک لیست  جداگانه که حاوی سواالت مرتبط با جنبه علمی وعملی 
وارائه گواهی علمی وعملی  ویژه افراد . آموزشها می گردد

 .جدیدالورود
مهارهتای پرستاری وچک لیست ارزیابی اثر خبشی  هتییه چک لیست -

 .آموزشها 
 

  :روهای فوقيندر خصوص  Mentorاقدامات 
 .ارائه شیفت وبرنامه مهاهنگ با برنامه خود به فرد آموزش گیرنده -
هتیه شده از سوی مدیریت (آموزش عملي  فرآیندهای عمومی واختصاصی   -

 )امور پرستاری وموجود در کلیه خبشها
ارائه شده به  CDآموزش جنبه هاي كلینیكي و عملي مواد آموزشي  -

حیاء مقدماتي و پیشرفته ؛ تفسري گاز خون گزارش نویسي ، ا( فرد 
شریاني ، تفسري نوار قلب ، آموزش به بیمار ، ارتباط با بیمار و 

 ) .كار با دستگاههاي خمتلف 
آزمون مهارتی و عملی با چک لیست های تعیین شده وتعیین سطح  -

 .افراد با مهکاری سوپروایزر آموزشی) ارتباطی  –عملی ( مهارت 
دی که از نظر مهارهتای بالینی مورد تائید می باشند به معرفی افرا -

 .دفرت پرستاری جهت تعیین خبش ومعرفی به سرپرستار
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  :روهای فوقيدرخصوص ن اقدامات سرپرستار
 آموزش موارد ختصصی خبش به افراد  -
 پایش خدمات ارائه شده از سوی افراد به بیماران -
پیوست ( د توسط سرپرستار تکمیل فرم ارزیابی افراد جدیدالورو  -

 )١مشاره
 
  :Mentorاز جهت انتخاب يط وضوابط مورد نيشرا
  :ط عمومیيشرا
 دارای مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد  -
داشنت توانایي علمي و عملي درزمینه آموزش مهارهتا و دانش   -

 پرستاري 
سال سابقه خدمت   ٣ترجیحًا دارای.سال سابقه خدمت  ۵داشنت حداقل  -

 .در خبشهاي ویژه و اورژانس 
 .متایل به مهكاري و  داشنت انگیزه جهت آموزش مهارهتاي علمي و عملي  -
 
  :ط اختصاصیيشرا
و اخذ گواهی نامه  Mentorموفقیت در آزمون علمی وعملی انتخاب  -

  درمان مربوطه از سوی مدیریت امور پرستاری حوزه معاونت 
ماه  جهت تقبل آموزش افراد  ۶قرارداد با بیمارستان به مدت  -

 .ارجاع داده شده 
به منظور اثرخبش آموزش، تداوم مهکاری افراد آموزش دهنده وجربان **

ساعت  ٢٠خبشی از زمحات مهکاران به ازای آموزش هر نیروی جدیدالورد 
 .پرداخت گردد Mentorاضافه کار به 

اجنام می گردد ونیاز  Mentorآموزش افراد فوق در شیفت های موظفی **
 .به حضور در ساعات دیگر منی باشد

 
  : Mentorعملی  آزمون علمی و

( آزمون تئوری از منابع آموزشی مرتبط با افراد جدیدالورود  -
گزارش نویسي، احیاء مقدماتي و پیشرفته ؛ تفسري گاز خون شریاني، 
 تفسري نوار قلب، آموزش به بیمار، ارتباط با بیمار و كار با

، گاید الین ها وفرآیندهای عمومی واختصاصی)  دستگاههاي خمتلف
به صورت متمرکز جهت کلیه افراد منتخب   واستانداردهای پرستاری

 .درمانتوسط کارشناس آموزش پرستاری معاونت 
آزمون عملی از فرآیندهای پرستاری خبشهای ویژه واورژانس با چک  -

 .لیست توسط تیم آزمون گیرنده
 هبه افراد پذیرفته شد درماناونت واهی از سوی معصدور گ -
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  :نمودار فرآيند انجام كار 

 

 
 

                                                                                                   خري                                             
 
 
 
 

     بله                                 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رستاري به مدیر پ مراجعه
آموزش شفاهی  بیمارستان  کسب

و مقررات دفرتچه قوانني ودریافت 
 بیمارستان 

معريف به سوپروایزر آموزشي و 
دریافت  جمموعه هاي آموزشي و 

 تعیني زمان آزمون 

 منابع تئوری آزمون

مطالعه جمدد جمموعه 
هاي آموزشي و اجنام 

 آزمون جمدد

ورود پرسنل 
جدید به 
 بیمارستان 

آیا منره آزمون 
قابل قبول 

 ؟است

معريف به منتور و آموزش 
ارهتاي عملي بر اساس عناوین مه

 تعیین شده

ورود به خبش مربوطه و آموزش 
 نكات اختصاصي توسط سرپرستار

آزمون مهارهتاي عملي با 
استفاده  از چك لیست  توسط 

 سوپروایزر

دریافت گواهي 
  نامه 
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  :مواد آموزشي 
حاوی گزارش نویسي ، احیاء قليب ریوی مقدماتي مواد آموزشي تئوري  -

و پیشرفته ؛ تفسري گاز خون شریاني ، تفسري نوار قلب ، آموزش به 
خمتلف وفرآیندهای  بیمار ، ارتباط با بیمار و كار با دستگاههاي

هتیه شده از سوی مدیریت امور پرستاری وموجود در (عمومی و اختصاصی 
گاید الین ها واستانداردهای پرستاری می باشد که در ) کلیه خبشها

 .ارسال   می گردد CDقالب یک عدد 
 

  :فرآيندو نظارت بر روند  نحوه ارزشيابي
ره از افراد فوق با ارزیابی اثر خبشی آموزشها پس از گذراندن دو -

چک لیست سواالت مرتبط با جنبه علمی وعملی آموزشها  توسط سوپروایزر 
 .آموزشي و سرپرستار خبش 

ارزیابی اثر خبشی آموزشها پس از گذراندن دوره با چک لیست سواالت  -
مدیریت مرتبط با جنبه علمی وعملی آموزشها  توسط كارشناسان آموزش 

 .ت در زمینه فوق الذكرپرستاري و مشاهده مستندا
 

  :ارزشيابي فراگيران  
 .تئوري و عملي قابل اجرا خواهد بود صورتآزمون دوره به 

 .صورت مي پذیرد  آزمون تئوري از مواد آموزشي ارائه شده-
تعیین سطح جهت  آزمون مهارتی و عملی با چک لیست های تعیین شده -

 .اجنام می شودافراد ) ارتباطی  –عملی ( مهارت 
 .مي باشد ١۴حداقل منره جهت ارائه گواهینامه پایان دوره  -
 

  :دستور العمل آموزش پرسنل جديد الورود 
االجرا مي  از تاریخ ابالغ  این بسته رعایت كلیه مندرجات آن الزم -١

 .باشد
 
ختصیص منره آموزش در ارزشیابي ساالنه پرسنل جدید الورد منوط به  -٢

 .باشدگذراندن دوره هاي فوق مي 
 
موزشي مي بایست برنامه جامع آموزش كاركنان سوپروایزر آ -٣

 پرستاري آموزشجدیدالورود را هتیه و یك نسخه از آن را به كارشناس 
 .حتویل دهد دانشگاه

 
در دانش و مهارت پرسنل جدید الورود در نقص مسئولیت هر گونه  -۴

رپرستار خبش عهده سوپروایزر آموزشي و س ت به بیماران برارائه خدما
 .مي باشد

 
كلیه مستندات در زمینه آموزش پرسنل جدید الورود به صورت طبقه  -۵

بندي شده در رایانه دفاتر پرستاري و خبش هاي بیمارستاني موجود 
 .باشد

 
حتت نظر سوپروایزر  در زمینه آموزش افراد جدیدالورودمنتور -۶

 .آموزشي در بیمارستان فعالیت مناید
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منتور ابالغ داخلي صادر گردد و ضروري است قراردادي  جهت افراد -٧
مبين بر مهكاري افراد فوق با بیمارستان در زمینه آموزش پرسنل جدید 

 .الورود منعقد گردد
 
ساعت مي باشد و ساعت  ۴٠دوره تئوري جهت صدور گواهینامه پایان  -٨

 .ساعت مي باشد ٧٠رت فرد و حداقل دوره عملي با توجه به مها
 
گواهي نامه معترب با امضاي مدیر پرستاري ، سوپروایزر و  -٩

 ).منونه گواهي به پیوست مي باشد ( .صادر گردد سرپرستار بیمارستان 
 
توجه به تنوع خبشها افراد منتور با ختصصهاي خمتلف وجود داشته  با -١٠

 .باشد و نريوي جدید الورود را برحسب ختصص آموزش دهند
 
ارستان مسئول نظارت بر حسن اجراي بسته مدیر پرستاري بیم -١١

 .آموزشي مي باشد
 
آموزش در روزهاي ابتدایي ورود پرسنل صورت پذیرد و آزمون دوره  -١٢

 .ماه اجنام گردد ٢حداكثر تا 
 
ارزیابي و نیاز سنجي آموزشي باید به صورت مستمر توسط  -١٣

جمدد  سوپروایزرین آموزشي و سرپرستار صورت پذیرد و در صورت نیاز
 .آموزشهاي الزم ارائه گردد
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 دالوروديگواهی  شرکت در  دوره آموزش کادر پرستاری جد

 
 

    
 
  

                                                                                                                             
 

  :شودگواهی می
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 پرستاری آموزش که توسط دفرتآشناسازی کادر پرستاری جدیدالورود 
برگزارگردید، شرکت ................................ بیمارستان
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