
 

 

 

پرستاري مديريت -معاونت امور درمان  

 بخشآموزش به بيمار  مسئولصدور ابالغ شرايط 

مسير صدور 

  غابال

 

  ارزيابي
 

ميانگين 

  ارزشيابي
 

 سال گذشته 3

موزشي مرتبطهاي آ دوره  

  

  مهارت

 

  پيش نياز

 

  سنوات تجربي
 

 

  مدرك تحصيلي
 

 

 

 معيارهاي عمومي
 

  

 

 سطوح مسئوليت

 و /رئيس پيشنهاد به

 پرستار سر

 نظر اخذ با بخش

 موافقت

 خدمات مدير

 پرستاري

 بيمارستان

درصد 80  دوره اي ساعت 20 حداقل 

 ساعت 20 و عمومي مديريت

 مورد ( پرستاري مديريت دوره

 و )بهداشت وزارت تاييد

 گذراندن  ساعت 50 حداقل

 هاي بخش جهت حرفه دوره

 بخشهاي جهت و عمومي

 حداقل گذراندن ، تخصصي

 آموزشي دوره ساعت50

ر و نظ مورد بخش تخصصي

 گذراندن  دوره آموزش به بيمار

 مدرك كه درصورتي(

 با متناظر ارشد كارشناسي

 گذراندن باشد، تخصصي بخش

 نظر مورد بخش تخصصي دوره

 .)باشد نمي الزامي

 هاي مهارت بر عالوه

 در مهارت بودن پرستاري،دارا

 و نظارت هدايت عملكرد،

 مهارت تفكرخالق، كنترل،

 ICDL  2و 1 سطح در هاي

 الكترونيكي، آموزشمهارت 

 مهارت

 آموزشي، اطالعات انتقال

 بيان فن مهارت

دو سال كار در 

 بخش مورد نظر

 كار در سال4حداقل

 بالين

/ كارشناس

ترجيحا 

ارشد سكارشنا  

 

 

مسئول آموزش به 

 بيمار بخش



 

 

 

پرستاري مديريت -معاونت امور درمان  

  در سطح بيمارستان سالمتسوپروايزر آموزش  پست شرايط احراز تصدي

 

 

مسير صدور 

  غابال

 

  ارزيابي
 

ميانگين 

  ارزشيابي
 

 سال گذشته 3

  مهارت دوره هاي آموزشي مرتبط

 

  پيش نياز

 

  سنوات تجربي
 

 

  مدرك تحصيلي
 

 

 

 معيارهاي عمومي
 

  

 

 سطوح مسئوليت

 /رئيس پيشنهاد به

 خدمات مدير

 بيمارستان پرستاري

 معاون و

 و بيمارستان آموزشي

 موافقت

 اداره رئيس /مدير

 پرستاري

 دانشگاه

درصد 80  دوره ساعت 40 حداقل 

 120 و عمومي مديريت

 مديريت هاي دوره ساعت

 مورد ( پرستاري آموزش

 در( )بهداشت وزارت تاييد

 كارشناس مدرك صورتيكه

 گذراندن باشد، پرستاري

 دوره ساعت 60 حداقل

 تحقيق، روش آموزشي

 .) باشد مي الزامي

 هاي مهارت بر عالوه

 مهارت بودن پرستاري، دارا

 و نظارت هدايت عملكرد، در

 مهارت تفكر خالق، كنترل،

 و تحليل پژوهش انجام

 هاي مهارت اطالعات،

ICDL مهارت ،2 و 1 سطح در 

 مهارت الكترونيكي، آموزش

 آموزشي، اطالعات انتقال

 بيان فن مهارت

 ابالغ ماه 6 حداقل

 پيشنهادي پست در

 تجربه سال 6 حداقل

 كارشناس براي دربالين

 4حداقل و پرستاري

 بالين در تجربه سال

 ارشد كارشناس براي

 پرستاري

 

كارشناس/ 

ترجيحا 

 كارشناس ارشد

 

 

 سوپروايزر مسئول

 سالمت آموزش 

  ستانبيمار


