
رح وظایف سوپروایزر آموزشی:ش

درماني و توانبخشي را بعھده دارد-سوپروایزر آموزشي پرستاري است کھ مسئولیت فعالیتھاي آموزشي مرکز بھداشتي.١
:شرح وظایف سوپروایزر آموزشي بر اساس اصول مدیریت بھ شرح زیر میباشد.٢
کسب دستور و برنامھ کار از مدیر خدمات پرستاري.٣
آموزشي(کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)تعیین اھداف .۴
تعیین نیازھاي آموزشي(مددجویان / بیماران ، ردھھاي مختلف پرسنل پرستاري و پرسنل جدید الورود) با در نظر داشتن .۵

اولویتھا
تدوین برنامھھاي آموزشي مستمر و مدون جھت رفع نیازھاي آموزشي موجود (مددجویان/ بیماران، کارکنان پرسنل .۶

الورود و ...)جدید
تھیھ و تنظیم ابزار مناسب جھت ارزیابي عملکرد و فعالیتھاي آموزشي بخشھاي مرتبط.٧
تھیھ و تنظیم ابزار مناسب ارزیابي مرتبط با خدمات مورد نیاز مددجویان.٨
تھیھ و تنظیم برنامھ کارورزي دانشجویان و کارآموزان گروھھاي پرستاري.٩

وسایل کمک آموزشي جھت ارتقاء سطح آگاھي کارکنان گروه پرستاريپیشنھاد تھیھ کتب، مجالت، جزوات و.١٠
تدوین برنامھھاي آموزشي مستمر.١١
ھمکاری و تعامل با دفتر بھبود کیفیت جھت بازدید و ممیزی واحدھای درمانی.١٢
پیشنھاد تشکیل کالسھاي آموزشي مستمر و مدون برابر برنامھ جامعھ آموزشي واحد ذیربط.١٣
قي جھت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتھاي آموزشي و پژوھشيایجاد زمینھھاي تشوی.١۴
ھمکاري و مشارکت در نظارت و کنترل واحدھا جھت استخراج نیازھاي آموزشي.١۵
ھمکاري و مشارکت در آموزش مستمر پرسنل پرستاري.١۶
ھمکاري و ھماھنگي با سوپروایزر بالینی در امر آموزش.١٧
در جھت ارتقاء سطح آموزشھمکاري و ھماھنگي با سرپرستاران و مربیان .١٨
شرکت فعال در سیمنارھا ، کنگره ھا جھت ارائھ روشھاي اثر بخش و موثرتر در ارائھ خدمات.١٩
ارائھ تازھھا و نتایج تحقیقات جدید (بھ شکل کنفرانس، جزوه / پمفلت و ...).٢٠
ھمکاري و مشارکت در انجام طرحھاي پژوھشي.٢١
:ھدایت و آموزش کارکنان.٢٢
خدماتجھت حسابرسي کیفي .٢٣
ارزشیابي عملکرد پرسنل در ارائھ خدمات.٢۴
ارزشیابي عملکرد پرسنل در ارائھ آموزش بھ مددجو بیمار.٢۵
ھدایت و آموزش کارکنان در اجراي برنامھھاي آموزشي واحدھاي ذیربط.٢۶
ھدایت و آموزش در جھت جزوات، پوسترھا ، فیلمھا و پمفلتھاي آموزشي جھت کارکنان و مددجویان.٢٧
لیھ فعالیتھاي آموزشي بھ مدیر خدمات پرستاريثبت و گزارش ک.٢٨
کنترل و نظارت بر آموزشھاي انجام شده در واحدھاي ذیربط با استفاده از ابزار مناسب.٢٩
کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشي در واحدھا.٣٠
سرپرستاران از آزمونھای ارزیابي اثر بخشي آموزشھاي انجام شده از طریق بازدید و دریافت گزارشات تحلیلی .٣١

دورھای
کنترل و نظارت بر شرکت فعال ردھھاي مختلف پرستاري (در شیفتھاي مختلف) در برنامھھاي آموزشي.٣٢
مشارکت در کمیتھ ارزشیابي مستمر پرسنل.٣٣
مافوقمقامدستورطبقمحولھامورسایرنجام.٣۴


