
 

  
   »الورود جدید پرسنل توجیهی لیست چک"

  :..............ورودي بخش نام.            :...............  تحصیالت      ......................خانوادگی نام:.................. نام

   :.............پرسنلی کارت شماره     ......: ...............بیمارستان به ورود اریخت ............. :..............بخش مسئول نام

  

  )نیبالی و آموزشی سوپروایزر: برگزاري و اجرا مسئول (بیمارستان کلی معرفی :الف بند  

  

  

  

  

 ام دیده آموزش

 بلی خیتار
 دیفر آموزش عنوان

 1 شدم آشنا بیمارستان  ارزشهاي و انداز چشم ، رسالت با  

 2  پیداکردم کامل آشنایی مارستانبی این در خدمت گیرندگان حقوق رعایت به مربوط ضوعات مو با  

 3 کردم پیدا کامل آشنایی بیمار ایمنی موضوعات با  

 4 شدم آشنا بیمارستان عفونت کنترل برنامه با  

 5  شدم آشنا بیمارستان مختلف قسمتهاي و بخشها ، بیمارستان نقشه با  

 6 .شدم آشنا اطفاءحریق نحوه و آتشنشانی موضوعات با  

  .شدم آشنا بیمارستان این در خطر مدیریت و بحران مدیریت وعاتموض با  

 7 .شدم آشنا منطقه مردم بومی و فرهنگی ویژگیهاي با  

 8 .شدم آشنا بیمارستان این در سازمانی مراتب سلسله و چارت با  

 9 .کردم پیدا کامل آشنایی بیمارستان این در رفتار و پوشش استانداردهاي رعایت به مربوط قوانین مورد در  

 روند– کار واضافه پاداش– مزایا و حقوق - غیاب و حضور– وتعجیل تاخیر– مرخصی (اداري و مالی قوانین مورد در  
 کردم پیدا کامل آشنایی...)و رفاهی امکانات– ارتقاءشغلی
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 / الکترونیک/ یآموزش کتابچه دارم می اعالم بدینوسیله........   .................پرسنلی کارت شماره با .................................. اینجانب
   .ام نموده مطالعه و افتیدر را الف بند آموزشهاي کلیه به مربوط یآموزش دوره

 :الف بند آموزش امضاءمسئول:                                                             گیرنده امضاءفردآموزش           

 خدمات و پزشكي علوم دانشگاه
تهران درماني، بهداشتي  
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  )بخش هر محترم مسئول :برگزاري و اجرا مسئول (:بخش هر در ها مسئولیت و هادستورالعمل جزئیات، معرفی :ب بند

  

  )بخش هر محترم مسئول: برگزاري و اجرا مسئول(بخش این اختصاصی تجهیزات کلیه با آشنایی:پ بند

  

 ام دیده آموزش

 بلی خیتار
 ردیف آموزش عنوان

 1 .ام شده شناآ مارستانیب در بخش موقعیت با  

 2 .ام شده آشنا بخش ياضطرار خروج و ورود درب با  

 3 .ام شده آشنا ها اتاق جمله از بخش مختلف يها قسمت با  

 4 شدم مشخص يکار شیفت تعیین و خروج و ورود ساعت رعایت نیقوان با  

 5 .شدم آشنا آن با و نمودم مطالعه را بخش يروشها و یمش خط کتابچه  

 6 دانم یم کار ساعات تمام در را ) اتیکت کفش، روپوش، ( يپرستار فرم و انضباط و نظم رعایت  

 7 .شدم آگاه يپرستار منزلت و شأن رعایت با همراهان و بیمار به الزم يها آموزش نحوه با  

 8 .شدم آشنا بخش در یستانماریب يها عفونت کنترل نحوه با  

 9 .شدم آشنا بخش نیا خاص يها نامه بخش و ها نامه نیآئ ها، دستورالعمل با  

 10 .نمودم امضا و مطالعه را خود مسئولیتهاي و وظایف شرح  

 ما دیده آموزش
 بلی خیتار

 ردیف آموزش عنوان

 در یکاف آموزش و ام شده آشنا  کد یترال استاندارد موقعیت در وسیله هر گرفتن قرار و داروها نوع و کد یترال با  
  .ام دیده را آن از استفاده

1 

 2  .ام دیده را الکتروشوك دستگاه با کردن کار کامل یآشنای و آموزش  

 3  .ام دیده  را ساکشن دستگاه با کردن کار کامل یآشنای و آموزش  

 4  .ام دیده  را.............................................. دستگاه  با کردن کار کامل  یآشنای و آموزش  

 5  .ام دیده  را............................................. دستگاه  با کردن کار کامل  یآشنای و آموزش  

 به مربوط آموزشی موارد کلیه دارم می اعالم بدینوسیله....... ...............پرسنلی کارت شماره با ...........................اینجانب
.                                                                                        ام نموده یافت در منتور/ بخش محترم مسئول راتوسط پ و ب بند

 :پ و ب بند آموزش امضاءمسئول:                                                        گیرنده فردآموزش امضاء
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