
  
  حوزه دفتر پرستاري  جدیدالورودپرسنل تعیین صالحیت و مراحل آموزش 

  مهلت زمانی اجرا  مسئول اجرا  عنوان فعالیت

توجیه و آموزش نیروي جدید الورود در خصوص قوانین و مقررات داخلی بیمارستان و .1
  آموزشی رسوپروایزمعرفی به 

مدیر خدمات 
  پرستاري

  بدو ورود

تحویل پمفلت معرفی کلی بیمارستان و پکیج توجیهی بدو تکمیل فرم مشخصات فردي، .2
  سوپروایزر آموزشی  جدید الورود نیرويخدمت به 

   یک هفته

  پس از ورود

  سوپروایزر آموزشی  نیروي جدید الورودسطح دانش عمومی و تخصصی جهت تعیین اخذ آزمون توانمندي اولیه .3
  یک هفته

  پس از ورود 

معرفی فرد جدید الورود به مسئول بخش و کارشناس خبره مسئول آموزش نیروهاي .4
پس از اخذ آزمون   سوپروایزر آموزشی  بخش مذکور جدیدالوورد

  دي اولیهنتوانم

، اصول CPRبرگزاري جلسه توجیهی بدو خدمت ویژه پرسنل جدیدالورود در خصوص .5
  سوپروایزر آموزشی  ...وزشی و مستند سازي، هموویژالنس، قوانین و مقررات آم

  ماه 2-1

  پس از ورود 

  آزمون توانمندي اولیه هتعیین نقاط ضعف و تدوین نیازهاي آموزشی بر اساس نتیج.6
  مسئول بخش و 

  کارشناس خبره
پس از  دو هفته

  ورود

نقاط ضعف آزمون توانمندي   بر اساس اجراي برنامه هاي آموزشی و انجام اقدامات اصالحی.7
  اولیه

  مسئول بخش و 

 کارشناس خبره

   یک ماه

  پس از ورود

  انجام شده تعیین اثربخشی آموزش هاي ارائه شده و اقدامات اصالحیارزیابی و  .8
  مسئول بخش و 

 کارشناس خبره

  ماه  سه

  پس از ورود

  تکمیل چک لیست توانمندي ارتباطی، عمومی و اختصاصی ویژه پرسنل جدید الورود.9

صی الزامی اصتخاها فقط تکمیل چک لیست توانمندي  سایر بخشجهت پرسنل انتقالی از (
  .)است

  مسئول بخش و 

 کارشناس خبره

  یک ماه 

  پس از ورود

  چک لیست هاي فوقنتایج تعیین نقاط ضعف و تدوین نیازهاي آموزشی بر اساس .10
  مسئول بخش و 

 کارشناس خبره

  یک ماه 

  پس از ورود



  زمانی اجرامهلت   مسئول اجرا  عنوان فعالیت

اجراي برنامه هاي آموزشی و انجام اقدامات اصالحی بر اساس  نقاط ضعف چک لیست .11
  هاي توانمندي ارتباطی، عمومی و اختصاصی

  مسئول بخش و

 کارشناس خبره 

  ماه  سه

  پس از ورود

  انجام شده تعیین اثربخشی آموزش هاي ارائه شده و اقدامات اصالحیارزیابی و .12
  مسئول بخش و 

  خبره کارشناس

  ماه  شش

  پس از ورود

و توانایی در خصوص نیروي جدیدالورود که به مدیر خدمات پرستاري اعالم نظر نهایی .13
  مسئول بخش  .در بخش مذکور را دارد صالحیت ادامه فعالیت

  ماه  شش

  پس از ورود
  


