
  مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی کاشان 1390سال  آموزشی هاي دوره سنجی نیاز انجام چگونگی

  استراتژیک نیازسنجی

 قرار توجه مورد باید آموزش اثربخشی در سنجی نیاز نقش لذا پذیرد می صورت آموزش امر در بیشتر اثربخشی کسب جهت به سنجی نیاز انجام

 است تالشی آموزشی سنجی نیاز تشخیص اینکه به توجه با . رساندمی ) بیشتر اثربخشی(هدف این به را ما  تراتژیک،اس آموزشی نیاز سنجی .گیرد

 پس . کند یاري نیازها آن به رسیدن در را ما که نمود انتخاب نحوي به را آموزشی هدف بتوان که طوري به آموزشی نیازهاي کردن مشخص جهت

  :شود می گذاري پایه زیر اهداف با استراتژیک سنجی نیاز .باشد داشته هدف ایدب نیازسنجی که گیریم می نتیجه

  .است آنها کسب تالش در برنامه که اي ویژه و کلی اهداف تعیین -1

  شده تعیین اهداف به رسیدن در برنامه موفقیت میزان زمینه در اطالعات آوردن دست به -2

  .است انتظار مورد هوآنچ موجود برنامه بازده بین تفاوت تعیین -3

  :گرفت قرار نظر مورد قطب دو سنجی نیاز این در

  )انتظار ومورد مطلوب وضعیت(باشیم باید کجا در)ب  )موجود وضعیت(هستیم کجا در)الف

  :می گیرد قرار نظر مد زیر نیازهاخصوصیات این برآورد براي

 باشند داشته آینده در است والزم باید که وضعیتی وهم فعلی وضعیت هم .کند بازگو را زیربط وافراد فراگیران واقعی دنیاي باید سنجی نیاز -

  .دهد رانشان

  .درآید قالبی صورت به نباید و باشد نهایی وبرآورد وجامع کامل تواند نمی هیچگاه ها نیاز تعیین فراگرد-

  .شد خواهند نتعیی ها فراگرد اساس بر نه و)ها هدف( واقعی رفتارهاي با نتایج برحسب ها اختالف -

                                               

  :کردیم عمل زیر صورت به بیمارستان در پرستاري وظایف شرح براساس سنجی نیاز براي.      

  .دهند می تشکیل را شغل که وظیفه وعناصر وظایف از لیستی ایجاد)الف

  نیاز آموزشی



  .شود انجام باید ن آ تحت هروظیفه که شرایطی روشن شرح)ب

  وظیفه انجام چگونگی دادن نشان)ج

  ،زمان کمیت،کیفیت برحسب هروظیفه براي عملکرد استانداردهاي تعیین)د

  .شود می انجام چگونه اکنون هروظیفه اینکه درخصوص توضیح)ه

  :شد زیر انجام صورت به نیازسنجی 90 سال در

  نظر مرکز مدیریت حوادث وزارتخانه و سرپرست مرکز کسب -1

  همکاران نظر کسب -2

                                                                            آموزش و سوپروایزر کارشناس نظر کسب -3


