
  و رابطین واحد آموزشمعرفی خدمات 

  

  معرفی واحد :

آموزش در حیطھ سالمت یکی از اجزای سالمت و یکی از بھترین ابزارھای الزم جھت سالمتی 

جامعھ بھ حساب می آید ، و ارتقاء سطح کیفی سرمایھ ھای انسانی در بیمارستانھا از طریق افزایش 

  سطح توانایی آنھا در دانش و مھارت بدست خواھد آمد.

  

  توسط واحد :شرح خدمات ارائھ شده 

واحد آموزش وظیفھ برنامھ ریزی ، نیازسنجی ، اولویت بندی، اجرا و پایش برنامھ ھای آموزشی را 

برنامھ ریزی آموزشی بر اساس برنامھ  ١٣٩٣بھ عھده دارد، و از سال ی بیمارستان در کلیھ واحدھا

PDP   )پایش و   اجرابرنامھ ھا   ،  س از گرفتن مجوزشده و پیھ ریزی  پا )یا برنامھ توسعھ فردی   

  شامل : مراحل آن  کھمی شود ، 

) و و ... پاراکلینیکی–گرفتن اولویت ھای آموزشی (از بخشھای مختلف درمانی ، اداری  -١

 برای گرفتن مجوز جھت اجرای برنامھ ھایشنھادی پفرستادن تقویم 

 از واحد توسعھ و منابع انسانی گرفتن مجوز اجرای برنامھ ھا -٢

برنامھ ریزی جھت شرکت در دوره ھای آموزشی (برای رده ھای مختلف کارکنان )در  -٣

 بیمارستان و خارج از بیمارستان 

 اطالع رسانی زمان برگزاری دوره ھا -۴

 نظارت بر حسن انجام و اجرای صحیح دوره ھای آموزشی در بیمارستان  -۵

 لیست حضور و غیاب  چک -۶

 اسامی جھت صدور گواھی و ورود اطالعات بھ شناسنامھ ھای آموزشی کارکنان فرستادن -٧

 ارزیابی از دوره ھای آموزشی برگزار شده -٨

 نظارت بر عملکرد رابطین آموزشی واحدھا -٩

اطالع رسانی بھ کارکنان در مورد دستورالعمل ھای جدید آموزشی ، برنامھ ھای حضوری  -١٠

  و ... ،الکترونیکیحضوری غیرو

    



  : معرفی مسئول بخش / سابقھ/مسئولیت

  (کارشناس پرستاری) نرجس کشایی جھرمی  سوپروایزر آموزشی

  سال سابقھ  ١٩/۵

: مسئول بخش اسکرین ، اتفاقات ، سوپروایزر بالینی ،  ممسئولیت ھایی کھ تا کنون داشت *

  سوپروایزر آموزشی، معاونت مترون ، مترون

  : سوابق پژوھشی -

 ارتوپدی دربخش شده بستری بیماران در عمل محل عفونت شیوع میزان بررسی:   ١  طرح

  ١٣٨٩ سال جھرم مطھری استاد بیمارستان

 طرح از جھرم شھرستان مطھری بیمارستان بھ کننده مراجعھ بیماران آگاھی بررسی:    ٢  طرح

  ١٣٩٣ سال در  سالمت نظام تحول

  ٨٩ سال جھرم مطھری استاد دربیمارستان ارتوپدی عفونت شیوع  : مقالھ

 بیمارستان در ارتوپدی بیماران عمل محل عفونت بروز در مختلف عوامل تاثیر بررسی  :مقالھ

  ١٣٩١-٩٠ سال جھرم پزشکی علوم ،دانشگاه مطھری

 


