


23

 Mosby & تهیه شده و Elsevier یک سیستم مرجع آنالین مشتمل بر مهارت ها و مراحل کاری پرستاران می باشد که توسط
Saunders  که در سطح جهان در خصوص اطالعات پرستاری پیشتاز است، آن را منتشر نموده است. این پایگاه به مدیران، پرستاران 

وآموزشگران کمک می کند تا با نیازهای آموزشی امروز مؤسسات درمانی آشنا شوند.

    یک سیستم کامل مدیریت آموزش برای مدیران پرستار وآموزشگر است، تا مهارت های کارکنان بیمارستان را بررسی نمایند.
    یک ابزار مناسب برای مدیران پرستار است تا اطالعیه ها و آگهی ها را در اختیار کارکنان )به عنوان عضوی از جریان کاری روزانه( 

قراردهند.
    شامل منابع مکمل است مانند اخبار،  patient handouts هایی که در مورد مهارت-های خاصی می باشند.

    به دلیل در اختیار گذاردن منابع با ارزش که کار پرستاران را آسان می نماید ,برای باال بردن انگیزه و حفظ آن مفید است.  
    

Nursing skills کامل ترین آمیزه از مهارت ها )skills( وmultimedia  شامل ) تصاویر ویدئویی، انیمیشن ها و تصاویر( را ارائه 
می دهد. شامل 450 مهارت تعاملی )دوسویه( از منابع ارزشمند پرستاری است. همچنین آموزش گام به گام در مهارت های پرستاری عملی 

و بالینی می باشد تا پرستاران بتوانند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
  
 

اکنون پرستاران یک ابزار آموزشی با قابلیت استفاده آسان و مفید در اختیار دارند تا دانش خویش را   به روز و مهارت ها وشیوه های 
جدید کاری را کامال بیاموزند.

   آمیزه ای است ازیک منبع مرجع و یک سیستم مدیریتی آموزشی در یک منبع جامع  برای بررسی و آزمودن مهارت ها
    ارائه دهنده آزمون های تعاملی برای مشخص شدن بازخورد، برای کمک به آموزش گیرنده در یادگیری مفاهیم 

    دارا بودن ویژگی ارتباطی، که تمامی کاربران را از تغییرات سیاست ها وتوسعه های سازمانی مطلع می سازد. 
    افزایش دهنده دانش و توسعه مهارت های استداللی بالینی
    باالبرنده اعتماد به نفس در زمان برقراری ارتباط با بیمار 
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ویژگی های پایگاه

بر اساس استانداردهای پذیرفته شده پرستاری
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آشنایی با صفحات وب پایگاه

ابزاری منسجم برای حمایت مدیران و آموزشگران پرستار است زیرا:
 مدیران حیطه پرستاری و متخصصین آموزشی مسئولیت مهمی در سازمان های مراقبت سالمت دارند، این سایت با امکان استفاده آسان 

طراحی شده تا آنها را قادر سازد:
    یک معیار خاص آموزشی برای کارکنان پرستاری پایه گذاری نمایند.

    نیازهای خاص آموزشی، ایجاد شغل و پیگیری مراحل کاری کارکنان را با توجه به استانداردهای ایجاد شده، ارزیابی نمایند.
    طراحی منابع آموزشی به صورتی که با استاندارد و سیاست¬های خاص سازمان هم سو باشند. 

    تهیه گزارش های متفاوت، تا فعالیت های فردی و گروهی را اندازه گیری نمایند.
     نصب اطالعیه ها برای کارکنان بیمارستان

آشنایی با صفحات وب پایگاه
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این صفحه اصلی nursing skills  است که تنها می توان از اطالعات مربوط به مهارت های آن استفاده نمود. در صورت 
 username صفحه زیر برای شما باز می شود. البته باید توجه داشت که برای عضویت در این پایگاه باید )register( عضویت

و password خود را از admin مرکز مربوطه خود دریافت نمایید.
توجه: بدلیل اینکه مدرس، قابلیت تغییر در متون مهارت ها را نیز دارا می باشد تصمیم بر آن شد تا فقط چند نفر از اساتید 
مجرب هر دانشگاه با صالحدید بتوانند قادر به این امکان باشند، به همین دلیل متاسفانه امکان استفاده از آزمون های تعاملی نیز 

وجود ندارد.



5

با  یا  نمود،  را مشاهده  نتایج جستجو  و  تایپ    searchbox را در  توان آن  واژه )مهارت( خاص می  برای جستجوی کلید 
browse کردن مهارت ها )در قسمت index,speciality,category( سیاهه آنها را مشاهده نمود. با کلیک روی هر کدام 

می توان به متن کامل آن دست یافت.
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هر مهارتی به صورت کلی شامل موارد زیر است:
   Quick sheet: خالصه ای است از مراحل گام به گام هر مهارت

   Checklist: توسط مدرسین برای آزمودن تبحر فراگیران استفاده می شود.
   Supplies list: تجهیزات مورد نیاز برای انجام آن مهارت

   Test: برای آزمودن دانش هر مهارت 
   Demonstrations: انیمیشن یا تصویر ویدئویی مربوط به آن مهارت

   Illustrations: عکس ها، جداول و تصاویر برگرفته شده از متون
   Extended text: اطالعات مربوط به هر مهارت را با جزئیات توضیح می دهد.

 Skill Detalis
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در این قسمت مهارت های هم موضوع با مهارت مورد نظر را می توان یافت

می توان جستجو را به صورت پیشرفته نیز انجام داد.               
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Nursing skills قابلیت جستجوی patient handout  مربوط به مهارت ها را نیز دارد..

و با کلیک کردن روی هر عنوان  می توان به متن patient handout  مورد نظر دست یافت.

89



همان طور که گفته شد در صورت عضویت می توان از امکانات زیر استفاده نمود.
    Skills history: مهارت های گذرانده شده و رتبه کسب شده را نشان می دهد.

    Tasks: نشان دهنده مهارت هایی است که مدرس برای فراگیر تعیین نموده و مهلت انجام آنها
    Saved skills: دسترسی سریع به مهارت های به کار رفته
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