
 ردیف ش در ارتباط با خب آموزشيرسوپروایز سرپرستار

٠ - ٢ ٠ - ٢ 
حضور به موقع در حتویل گرفنت خبش و   

 حتویل دادن خبش
١ 

نداشنت غیبت و رعایت نظم اداري   
 شب –عصر  -در شیفت هاي صبح 

٢ 

 ٣ برخورد صحیح با مهكاران  
استفاده صحیح از وسایل خبش و   

و سعي در حفظ صرفه جوئي در آا 
 و نگهداري آا

٤ 

 ٥ توجه به هبداشت عمومي خبش  
آگاهي كامل از حنوه كار با   

دستگاه ها و جتهیزات پزشكي و 
 كنرتل آا

٦ 

حتویل بیماران به مهكاران هنگام   
 خروج از خبش

٧ 

مانند باال / پیشگريي از حوادث   
 بودن نرده هاي ختت

٨ 

استفاده و موارد  ٩٩یادگريي كد   
 از آن

٩ 

مهراهي با پزشك هنگام اجنام   
 پروسیجرها

١٠ 

داشنت اطالعات كايف در مورد   
 پرستاري از بیماران حبث مورد نظر

١١ 

 ١٢ شركت در كالس هاي آموزشي  
اطالع از سیاست هاي جاري   

بیمارستان و قوانني و مقررات 
 حقوقي و امنیيت

١٣ 

كش و استفاده مناسب از گان ، دست  
 ماسك در صورت لزوم

١٤ 

رعایت اصول آسپتیك و   
 اسرتیلیزاسیون

١٥ 

رعایت اصول جداسازي بر اساس نوع   
 بیماري

١٦ 

 



اجنام پروسیجرهاي رایج به  آموزشيرسوپروایز سرپرستار
 شیوه صحیح

 ردیف
٠-٢ ٠-٢ 

 -نوشنت دقیق تاریخ وصل آنژیوكت   
 میكروست و سند هاي خمتلف و تعویض

 ساعت ٤٨بعد از 

١٧ 

آشنائي با حنوه تزریق داروها اعم   
 از وریدي و عضالني و زیر جلدي

١٨ 

 ١٩ بكارگريي اصول صحیح رگ گريي  
از نظر فلبیت و   IVبررسي حمل   

 مببه بودن
٢٠ 

 ٢١ N.G.Tاصول صحیح گذاشنت   
اجنام گاواژ و الواژ به طریق صحیح   

 علمي
٢٢ 

 ٢٣ ب سوند ادراريانتخاب سایز مناس  
روش صحیح سونداژ و رعایت نكات   

 آسپتیك
٢٤ 

 ٢٥ I/Oچارت صحیح   
 ٢٦ T.P.Rكنرتل و چارت صحیح   
 ٢٧ CV- Lineو مراقبت از   CVPكنرتل   
 ٢٨ اجنام پانسمان به روش آسپتیك  
 ٢٩ اصول صحیح اینتوباسیون  
 ٣٠ اصول صحیح ساكشن كردن  
 ٣١ C.P.Rاصول صحیح   
نوشنت مشخصات بیمار و نوع آزمایش   

 برروي لوله ها
٣٢ 

آشنائي با آزمایشات روتني و   
 آزمایشات اختصاصي در هر خبش

٣٣ 

 ٣٤ آشنائي با فرآورده هاي خوني  
 -ادرار/ اصول صحیح منونه گريي   

 /خون  -مدفوع 
٣٥ 

   

 
 

 



اجنام پروسیجرهاي رایج به  سوپروایزرآموزشي سرپرستار
 شیوه صحیح

 ردیف

٠-٢ ٠-٢ 

 ٣٧ آگاهي با روش صحیح دارو دادن  
آگاهي از عوارض جانيب و شرایط     

 نگهداري دارو
٣٨ 

آگاهي از قوانني و مقررات مربوط     
 به داروهاي خمدر

٣٩ 

شسنت دست ها قبل و بعد از     
 پروسیجر

٤٠ 

آگاهي به بیمار هنگام     
 هاي دردناكپروسیجر

٤١ 

 ٤٢ حفظ حرمي بیماران و پوشاندن آا    
برخورد صحیح با بیماران و     

خانواده آا  مهچنني ارتباط عاطفي 
 با بیمار و خانواده ایشان

٤٣ 

 ٤٤ دقت در مصرف رژمي غذائي بیماران    
آموزش در هنگام بسرتي و ترخیص بر     

اساس رعایت اصول علمي به بیمار 
 و مهراه

٤٥ 

ثبت گزارشات پرستاري بر اساس     
 اصول صحیح گزارش نویسي

٤٦ 

ثبت تاریخ و ساعت در هر گزارش و     
 عنوان مست و نام پرستار مسئول

٤٧ 

كنرتل به موقع دستورات داروئي     
 طبق دستور پزشك

٤٨ 

بسنت دستورات پزشك از هر دو طرف     
و كنرتل نام و امضاء پزشك و ساعت 

 وئيو تاریخ دستورات دار

٤٩ 

در پایان دستورات داروئي ذكر     
نام پرستار با امضاء و تاریخ و 

 ساعت و ذكر مورد قلم خوردگي

٥٠ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 بسمه تعايل

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني هتران
 پرستاريمدیریت امور –معاونت درمان

 فرم ارزشیابي آموزشي پرسنل جدید الورود
 
 
 

  ................. :بي شوندهنام فرد ارزشیا
  ...................... :نام خبش

 ................: تاریخ ارزیابي

  :امتیاز داده شده توسط
  ................. سوپروایزر آموزشي - ١
 سرپرستار -٢

................................. 

میانگني امتیازات مكسوبه  - ٣
.......................  

امتیاز به باال مورد قبول  ٨٠سب معیار ارزشیابي ك
 .است

 .امتیاز آموزش جمدد نیاز مي باشد ٦٠-٧٩كسب 
امتیاز به پائني از ادامه كار ممانعت به عمل  ٦٠كسب 

 .آیدمي
 

 


