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 آموزش در موجود یهاچالش و ییماما یپرستار خدمات تیفیک ارتقاء در مداوم آموزش

 یفعل وهیش به مداوم

 یواعظ اکبریعل دکتر ه:سندینو
 علوم دانشگاه ،خانواده سالمت در ییماما و یپرستار یهامراقبت قاتیتحق مرکز زد،ی ییماما و یپرستار دانشکده پرستاری گروه اریاستاد سازمان:
 رانیا زد،ی یصدوق دیشه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک

 vaeziali@ssu.ac.ir آدرس ایمیل:

 چکیده
 یاحرفه توسعه فرآیند یک مداوم آموزش. است سیستماتیک طوربه هامهارت و دانش گسترش و ارتقاء نگهداری، یاحرفه مداوم توسعه

 شودیم ظاهر زمانی بیشتر و است یاحرفه توسعه و رشد نشانه یاحرفه رفتار. است هامهارت و دانش ارتقاء نآ هدف که استالعمرمادام
 که است روشی مداوم آموزشدارد  مداوم آموزش به نیاز علمی و یاحرفه رشد جهت پرستارهر  .شوندیم مداوم آموزش وارد پرستاران که

 دهدیم افزایش را نیبال پرستاران عملکرد توانائی و هامهارت و دانش
 طوالنی از پیشگیری باعث پرستاران برای مداوم آموزش یهابرنامهو  است ضروری مداوم آموزشبا  پرستاران یاحرفه صالحیت توسعه
 و دانش کندیم کمک انپرستار به شده، پرستاران تیصالح عدم از یناش آنان مرگ حتی یا ناتوانی ماران،یب بیماری و یبستر زمان شدن
 ندش آگاهبه  هاآن تمایل و ؛بیفتد اتفاق هاآن در شدن روزبه و سریع تغییرات با هماهنگی و دارندنگه روزه ب را پرستاری بالینی یهامهارت
 و باسابقه پرستاران به هم و دهدیم افزایش را موجود وضع تغییر برای بالینی عملکرد در جدید یاشرفتهیپ و یاحرفه جاری وقایع سیراز 
 مداوم آموزش فرایند اجرای؛ کنند برآورده یاحرفه رشد برای را شانیآموزش نیازهای که دهدیم را ییهافرصت کارتازه پرستاران به هم
 همچنین شودیم مارستانیب و آنان کاراییو افزایش  ینیبال یهاطیمح و یمارستانیب تغییرات با متناسب پرستاران مؤثر فعالیت تداوم سبب
 بهداشتی یهاسازمان روی آشکار تأثیر کینیا و بیماراست برای باال تیفیباک مراقبت ارائه کلید یپرستار در انسانی نیروی سازی به

 زیرا است مهم نیز خود حرفه در یپرستار کارکنان یبقا در و هشد باسابقه و جدید کارکنان عملکرد یکپارچگی باعث عالوهه ب. دارد درمانی
و  پرستاری نیاز به دانش جدید یهامراقبتطبیعت پویای  .شودیم یاحرفه و سازمانی تعهد و یاحرفه یهاتیصالح رشد موجب
 آموزشخبرگان  نظراتفاق. حسب شودیمبیشتر  تیفیباکمبتنی بر شواهد دارد که سبب سالمتی بیمار و مراقبت  مؤثری آموزش یهاروش

مداوم موجب ارتقاء صالحیت پرستاران و نقص در دانش و مهارت آنان موجب در مخاطره قرار گرفتن سالمتی بیمار و  آموزشو اثربخشی 
 .شودیمبنابراین کیفیت مراقبت 

 شدهانجام یفیک و اما تحقیقات کمی دارند؛ دیتأکمداوم پرستاران  آموزش دنبال بهمتون زیادی بر بهبود عملکرد و ارائه خدمات پرستاری 
موارد زیر را در  دیبا آموزش شتریب ییکارا به یابیدست منظوربهلذا ، اندکردهمداوم پرستاران را ناکافی گزارش  آموزشاثربخشی  کشور در

 نظر گرفت:
 نیاز مطابق آموزش یاجرا و یریزبرنامه-
 مداوم آموزش یاجرا و یطراح بر رگذاریتأث مختلف عواملشناسایی -
 آموزش یاثربخش و اجرا بر مؤثر نظارت-
 و مدیران پرستاری پرستاران در یآموزش زهیانگایجاد -
 یآموزش تیصالح ارتقا و کسب یبرا یپرستار رانیمد و مداوم آموزش انیمجر یساز به-
 مداوم آموزشاز اجرای  یکاف یبانیپشت با یانهیزم طیشرا بهبود-
 مداوم آموزشدر امر  یاحرفه ینهادها و یدرمان یبهداشت یهاسازمان همه مشارکت -
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