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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
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         ارائه کتبی عملکرد فصلی به دفتر آموزش پرستاری 1
         حضور فعال در جلسات ماهیانه رابطین آموزشی 2
         بخشیدرونکنفرانسهای ماهیانه جهت برگزاریپیگیری 3
          تهیه لیست حاضرین در جلسه کنفرانس ماهیانه و ارائه به دفتر آموزش پرستاری  4
          به دفتر آموزش پرستاریبخشیدورنکنفرانسهای ماهیانهپیگیری و تحویل پمفلت مرتبط با 5
          ... )مراقبتی، دارویی و(بخشمرتبط باتهیه پمفلت و پوسترهای آموزشی 6
          با تاییدیه علمی توسط پرسنلبخشیجهت تهیه پیام های آموزشی درونپیگیری 7
          به دفتر آموزش پرستاری)بصورت کتبی و الکترونیک(آموزشی تحویل پیام های  8
         نیروهای جدیدالورودبه کارورزان وموزشهمکاری و مشارکت در امر آ 9
         داخل بیمارستاندوره های بازآموزیدر ارائه  و مشارکتهمکاری 10
         پیگیری در خصوص برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی 11
         هیه تجهیزات آموزشی بخشزمینه تپیگیری در 12
         ویآموزش به مددجو و  خانوادهامر  همکاری در 13
          و حضور در دوره های بازآموزیتشویق و ترغیب پرسنل جهت مشارکت در امور آموزشی 14
         شناسایی نقاط ضعف علمی و عملکردی پرسنل 15
         آنرشد و شکوفاییو کمک درکشف استعدادهای آموزشی  پرسنل 16
         وجود برد آموزشی در بخشپیگیری در خصوص  17
         نصب پیام ها و اطالعیه های آموزشی در برد آموزشی 18
         ارتباط هفتگی و منظم با دفتر آموزش پرستاری 19
         بخشیپیگیری در خصوص فعال سازی کتابخانه درون 20
         جزوات آموزشی بخشکتب وتالش در جهت حفظ و نگهداری 21

ارسال فهرست پرسنل بخش مربوطه جهت شرکت در کارگاه ها و آزمون های غیر حضوری به   22
  دفتر آموزش پرستاری

        

تالش و همکاری در زمینه آشناسازی پرسنل با محورهای حاکمیت بالینی، برنامه استراتژیک و   23
  رسالت بیمارستان

        

         اطالع رسانی در خصوص دوره های بازآموزی داخل بیمارستان 24
 آموزش پرستاری


