شرح وظایف سورپوازیر آموزشی بیمارستان
سَپر ٍايسر آهَزضي پرستبري است كِ هسئَليت فعبليت ّبي آهَزضي ٍ پژٍّطي پرستبري ٍ هبهبئي هركس آهَزضي – درهبًي ٍ
تَاًبخطي راتحت ًظبرت هذير پرستبري ،در جْت اّذاف سبزهبى بعْذُ دارد .
ضرح ٍظبيف سَپرٍايسر آهَزضي براسبس اصَل هذيريت بطرح زير هي ببضذ :
 )1تعييي اّذاف آهَزضي ( كَتبُ هذت  ،هيبى هذت  ،بلٌذ هذت )
 )2تعييي ًيبزّبي آهَزضي ( هذدجَ ٍ خبًَادُ  ،ردُ ّبي هختلف كبدر پرستبري ٍ هبهبئي ٍ كبركٌبى جذيذ )
 )3تعييي اٍلَيتْبي آهَزضي ٍ تذٍيي برًبهِ ّبي آهَزضي هستور ٍ هذٍى جْت رفع ًيبزّبي آهَزضي
 )4اجراي برًبهِ ّبي آهَزضي بب ّوكبري ٍهطبركت سبير گرٍّْب
 )5تْيِ ٍ تٌظين ابسار هٌبسب جْت ارزيببي عولكرد ٍ فعبليت ّبي آهَزضي بخطْبي هرتبط
 )6تْيِ ٍ تٌظين ابسار هٌبسب ارزيببي خذهبت پرستبري ٍ هبهبئي هَرد ًيبز هذدجَيبى
ّ )7وبٌّگي در اجراي برًبهِ كبرٍرزي داًطجَيبى ٍ كبرآهَزاى گرٍّْبي پرستبري ٍ هبهبئي
 )8پيطٌْبد تْيِ كتب  ،هجالت  ،جسٍات ٍ ٍسبيل كوك آهَزضي
 )9تطكيل كويتِ آهَزش پرستبري
ّ )10وبٌّگي جْت تطكيل ٍ ضركت در كالسْبي آهَزش هذاٍم ٍ برًبهِ جبهع آهَزضي ٍاحذ ريربط
 )11پيطٌْبد ايجبد زهيٌِ ّبي تطَيقي جْت هطبركت فعبل پرسٌل در فعبليت ّبي آهَزضي ٍ پژٍّطي
ّ )12وكبري ٍ هطبركت در ًظبرت ٍ كٌترل ٍاحذّب جْت ًيبز سٌجي آهَزضي كبركٌبى ٍ هذدجَيبى
ّ )13وكبري ٍ ّوبٌّگي بب سَپرٍايسر ببليٌي ٍ كٌترل عفًَت در اهر آهَزش
پرستبري ٍ
 )14برًبهِ ريسي ٍ ضركت فعبل در سويٌبرّب  ،كٌگرُ ّب جْت ارائِ رٍضْبي اثر بخص ٍ هَثرتر در ارائِ خذهبت
هبهبئي ٍ ارائِ تبزُ ّب ٍ ًتبيج تحقيقبت جذيذ ( بِ ضكل كٌفراًس  ،جسٍات  /پوفلت ٍ ) ...
ّ )15وكبري ٍ هطبركت در اًجبم طرح ّبي پژٍّطي
ّ -16ذايت ٍ آهَزش كبركٌبى در اجراي برًبهِ ّبي آهَزضي ٍاحذّبي ريربط
ّ -17ذايت ٍ آهَزش در جْت تْيِ جسٍات  ،پَسترّب  ،فيلن ّب ٍ پوفلت ّبي آهَزضي جْت كبركٌبى ٍ هذدجَيبى
 -18ثبت ٍ گسارش ٍ پبسخگَيي كليِ فعبليت ّبي آهَزضي بِ هذير خذهبت پرستبري
 -19كٌترل ٍ ًظبرت بر ٍجَد اهكبًبت ٍ ضرايط آهَزضي در ٍاحذّب
 -20ارزيببي اثربخطي آهَزش ّبي اًجبم ضذُ از طريق :
 كٌترل حسببرسي كيفي خذهبت ارائِ ضذُ بررسي رضبيتوٌذي هذدجَيبى بررسي رضبيتوٌذي كبركٌبى پرستبري -21كٌترل ٍ ًظبرت بر ضركت فعبل ردُ ّبي هختلف پرستبري ( در ضيفت ّب ي هختلف ) در برًبهِ ّبي آهَزضي

