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تاریخ 98/1/20 :
اطالعیه انجمن علمی پرستاران قلب ایران به روسای محترم بیمارستانها در تهران
احتراما به استحضار می رساند :
انجمن علمی پرستاران قلب ایران با داشتن اساتید مجرب عضو هیات علمی از دانشگاه و حیطه بالین درسراسر کشور آمادگی دارد به
منظور رفاه پرستاران آن مرکز درمانی  ،برنامه های آموزشهای مداوم خود برای توانمند سازی پرستاران را منطبق با نیاز های اعتبار
بخشی در آن مرکز درمانی برگزار نماید.
برخی از مزایای این همکاری به شرح ذیل است :
.1

پاسخگوئی به نیاز های آموزشی آن مرکز با استفاده از مجموعه ارزشمندی از بهترین اساتید

 .2توانمند سازی کیفی تعداد قابل توجهی از پرستاران و پیرا پزشکان آن مرکز در فرصت زمانی کم  .بدون متحمل شدن
کمبود پرستار در شیفت های کاری.
 .3رفع نگرانی ها و اضطراب و تنشهای ناشی از ایاب و ذهاب و تعجیل برای حضور درکالس یا تاخیر در شیف کاری  .با
دسترس بودن پرستار در آن مرکز .
 - .4ایجاد انگیزه برای کارکنان ،صرفه جوئی در وقت  ،هرینه رفت و آمد و بودجه آموزشی آن مرکز .
 .5دریافت مجوز و و تخصیص امتیاز باز آموزی از دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت برای تمامی برنامه های آموزش پرستاران
و پیرا پزشکان .
 .6انتخاب نوع برنامه و زمان برگزاری دوره های باز آموزی و تنظیم برنامه تفصیلی طبق نظر آن بیمارستان
.7

در اختیار گذاشتن مطالب اساتید به سوپروایزر محترم آموزشی آن مرکز

 .8انجام  pre testو  post testبرای شرکت کنندگان در صورت درخواست.
 .9امکان انتخاب دبیر علمی برنامه از میان یکی از اساتید هیات علمی مورد تائید آن مرکز
 .10اعالن خبر همکاری یک انجمن علمی با بیمارستان در پایگاههای اینتر نتی و دفتر آموزش مداوم  ،که عالوه بر معرفی آن
بیمارستان به عنوان مرکز آموزشی فعال  ،موجب جلب اعتماد و احساس امنیت مددجویان آن مرکز نیز می شود .
 .11انجمن این آمادگی را دارد که طی قرار دادی  ،مسئولیت آموزش یکساله آن مرکز را (که بر مبنای نیاز های اعتبار بخشی
برنامه ریزی شده است با لحاظ نمودن آزمون ها و اعمال تخفیف مالی به عهده گرفته و با تخصیص امتیاز باز آموزی در
همان مرکز اجرا نماید .
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مشخصات برگزاری یک دوره آموزشی در آن بیمارستان
 -1مرکز درخواستکننده  ،همه ظرفیت کالس (برای کارگاهها حداکثر  30نفر و برای برنامه مدون و روشهای دیگر تا  50نفر) را
برای پرستاران بیمارستان خود اختصاص میدهد و در این صورت ،روزانه مبلغ  1/5میلیون تومان بابت ثبت نام به حساب
انجمن پرداخت مینماید.
 -2مراکز درخواست کننده برای صرفه جوئی در هزینه ها و تامین هزینه های موضوع قرار داد می توانند از پرستاران بیمارستان
های همجوار و یا داوطلبین دیگر برای تکمیل نمودن ظرفیت کالس استفاده نماید. .
 -3حد اقل تعداد شرکت کننده برای برگزاری کالس  20نفر و هزینه ثبت نام هر شرکت کننده روزانه  50هزار تومان است.
 -4مرکز متقاضی ،سالن مناسب و امکانات سمعی بصری و پذیرائی ساده بین کالس را فراهم می کند

انجمن مجددا خرسندی خود را از همکاری با آن مرکز درمانی اعالم می دارد  .در صورت نیاز به توضیحات بیشتر  ،انجمن با
احترام آماده پاسخگویی خواهد بود .

در باره نحوه ثبت نام و هزینه های مربوطه همکاران می توانند با دفتر انجمن علمی پرستاران قلب ایران با شماره تلفن
( )6-22663165تماس برقرار کنند.
محمد تقی صفدری
رئیس انجمن علمی پرستاران قلب ایران

رونوشت  :ریاست محترم دفتر پرستاری جهت اطالع و پیگیری
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