
  
  

  جديدالورود كمك بهياران   ماه بعد۶ارزيابي اثربخشي آموزش چك ليست 
  

سوپروايزر 
  آموزشي

 سرپرستار

  موضوع آموزشي  رديف
  ٠ - ۲نمره   ٠ - ۲نمره 

...) آماده كردن تخت، برانكارد، تعويض لباس و ملحفه بيماران و          (راند كلي بخش      ۱
 .را بطور مرتب در طول روز انجام مي دهد

    

     .نظافت و پاكيزگي دستگاههاي پزشكي و لوازم بخش را به دقت انجام مي دهد  ۲

۳  
حفظ سالمت تجهيزات و تحويل و تحول وسايل بخش به شيفت بعـدي را بطـور           

 .انجام مي دهد كامل و دقيق

    

     .بيماران را جهت انجام پروسيجرهاي مختلف و معاينات پزشكي آماده مي كند  ۴

 بيماران و همراهان برقرار مي كنـد و حـريم خـصوصي بيمـار را           ارتباط موثر با    ۵
 .حفظ مي كند

    

     .در نقل و انتقال بيماران حريم خصوصي و اصول ايمني بيمار را رعايت مي كند  ۶
      .در حفظ و برطرف نمودن نيازهاي بهداشتي مددجويان مي كوشد  ۷
      .مي كوشددر حفظ امنيت بيماران و پيشگيري از حوادث احتمالي   ۸

با مـسئول بخـش و پرسـنل همكـاري الزم را بعمـل آورده و ارتبـاط مناسـب و                 ۹
  .صحيح برقرار مي كند

    

      .در كنترل رفت و آمد بيماران و همراهان در بخش همكاري مي كند  ۱۰
      .در محل كار بموقع حاضر مي شود و نظم و انضباط كاري را رعايت مي نمايد  ۱۱

۱۲  
احياي قلبي ريوي پايه، سـقوط از  (تهاي اوليه در موارد اورژانسي   اصول مراقب از  

 .آگاهي داشته و آنها را بكار مي بندد...) تخت و 

    

     .موازين اخالقي و شرعي را رعايت مي نمايد  ۱۳

                 از روشهاي كنتـرل عفونـت و رعايـت بهداشـت دسـت آگـاهي داشـته و آنهـا را                    ۱۴
 .بكار مي بندد

    

۱۵  
از نحوه استفاده از وسايل حفاظت فردي، ايمني و سالمت شغلي اطالع داشـته و               

 .آنها را رعايت مي كند

    

    به عددجمع نمره
    به در صدجمع نمره

  

  بلي= ۲    تا حدودي = ۱    خير= ۰
  %۲۵ تا ۰: ضعيف  %۵۰تا  ۲۶: متوسط      %۷۵تا  ۵۱: خوب                  %۱۰۰ تا ۷۶: عالي

  

   ضعيف   متوسط      خوب                عالي   :  و عمليمهارت ارتباطيسطح 



  
  

  

 

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
  پرستاريمديريت امور –معاونت درمان

  فرم ارزشيابي آموزشي پرسنل جديد الورود
  

  

  .: ...............................نام فرد ارزيابي شونده

  : ....................نام بخش

  :........../...../................تاريخ ارزيابي

      ) : ..............به درصد(امتياز داده شده توسط سرپرستار 

  )  : .............به درصد(امتياز داده شده توسط سوپروايزر 

  ..........: ..................................ميانگين امتيازات مكسوبه

  .  به باال قابل قبول است۷۵ معيار ارزشيابي كسب امتياز -۱

  . آموزش مجدد نياز مي باشد۵۰- ۷۵كسب امتياز -۲

  . به پائين از ادامه كار ممانعت بعمل مي آيد۵۰ كسب امتياز -۳
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