
  
  چک لیست راند آموزشی

  معیار ارزیابی  آیتم مورد بررسی  ردیف

  نتیجه ارزیابی

ضعیف  مالحظات
متوسط  
خوب  
  

          مشاهده  .است در بخش موجودبورد آموزشی  .1
ریوي و -وجود پوسترهاي احیاء قلبی(پوستر آموزشی در بخش موجود است  .2

  ).       ژالنس الزامی استهموی
 مشاهده

        

و بر اساس شرح ) PDP طبق(پرسنل  يمتناسب با نیازها اختصاصی برنامه آموزشی .3
  . بصورت مدون و مکتوب در بخش وجود داردوظایف شغلی 

  مشاهده
        

4. 
  .است برگزار گردیده تنظیمیبرنامه بخش طبق  در) آموزش به همکار(کنفرانس ماهانه 

  مشاهده
سرپرستار و مصاحبه با 

 پرسنل

        

          مشاهده  . دارددر دسترس پرسنل قرار بخش  اختصاصی آموزشیبرنامه  .5
          مصاحبه با پرسنل  . اطالع دارندبخش  اختصاصی برنامه آموزشی پرسنل از  .6
          مشاهده  .است مستندات برنامه هاي آموزشی اختصاصی درون بخشی موجود .7
زمینه  شاخص هاي آموزش باالخص دردر بخش  در راستاي ارتقاي توانمندي پرسنل،  .8

  .)وجود شاخص گزارش نویسی الزامی است( .اثربخشی آموزش موجود است
  مشاهده

  مصاحبه با سرپرستار
        

  .است مستندات مربوط به شاخص هاي آموزش در بخش موجود .9
  .)وجود مستندات مربوط به شاخص گزارش نویسی الزامی است(

  مشاهده
        

سرپرستار و مصاحبه با   . پرسنل از عملکرد رابط آموزشی بخش رضایت دارند .10
  پرسنل 

        

11. 

  .پرسنل در برگزاري دوره هاي آموزشی با واحد آموزش پرستاري همکاري دارند
مستندات واحد 
  آموزش پرستاري

   مصاحبه با سرپرستار 

        

12. 
  .دارندپرسنل در دوره هاي آموزشی واحد آموزش پرستاري حضور 

مستندات واحد 
  آموزش پرستاري

  مصاحبه با سرپرستار  

        

          مشاهده  .برنامه آموزشی تنظیمی از سوي واحد آموزش پرستاري در دسترس پرسنل قرار دارد .13
14. 

  .پرسنل جدیدالورود از محتواي مجموعه توجیهی بدو خدمت اطالع دارند
سرپرستار  مصاحبه با 

 پرسنل جدیدالورود و

        

لیست هاي مربوط به پرسنل جدیدالورود به طور کامل تکمیل گردیده مستندات و چک  .15
اخذ آزمون توانمندي اولیه، تکمیل چک لیست توانمندیهاي ارتباطی، عمومی و (است 

  ).تخصصی، فرم اثربخشی آموزش

  مستندات مشاهده
سرپرستار و مصاحبه با 

  پرسنل جدیدالورود

        

             پرسنل جدیدالورد آموزش هاي الزم را بر اساس آزمون توانمندي اولیه و  .16
  .توانمندیهاي ارتباطی، عمومی و تخصصی را دریافت نموده اند چک لیست هاي

مصاحبه با سرپرستار و 
  پرسنل جدیدالورود

        

17. 
پرسنل جدیدالورود آشنایی و مهارت کافی در زمینه کار با تجهیزات، فرآیندها و 

  .دستورالعمل هاي موجود در بخش را دارند

  مستندات مشاهده
مصاحبه با پرسنل 

  جدیدالورود

        



  معیار ارزیابی  آیتم مورد بررسی  ردیف
  مالحظات  نتیجه ارزیابی

  

ضعیف
متوسط  
خوب  
  

18. 
 در زمینه اصول مستندسازي را داشته و آن را رعایت کافی  آگاهیپرسنل جدیدالورود 

  .می کنند

  مستندات مشاهده 
و سرپرستارمصاحبه با 

  پرسنل جدیدالورود

        

در دسترس ..... الکتروشوك و دستورالعمل راهنماي استفاده از تجهیزات پزشکی مثل  .19
  . پرسنل است

  مشاهده
        

20. 
و  در دسترس پرسنل است پشتیبان واختصاصی  ،عمومی فرآیندهايراهنماي انجام 

  . پرسنل از آن اطالع دارند

  مشاهده
مصاحبه با سرپرستار و 

 پرسنل 

        

21. 
تجهیزات تخصصی بخش پرسنل بخش آموزش الزم در زمینه کار با الکتروشوك و سایر 

  .را ساالنه دریافت می نمایند
سرپرستارو مصاحبه با 

  پرسنل
        

22. 
پرسنل آشنایی کافی در زمینه کار با تجهیزات، فرآیندها و دستورالعمل هاي موجود در 

  .بخش را دارند
  مشاهده

  مصاحبه با پرسنل
        

  .آگاهی کافی در زمینه اصول مستندسازي را داشته و آن را رعایت می کنند پرسنل  .23
  مشاهده

  مصاحبه با پرسنل
        

          مشاهده  .قرار دارند در دسترس پرسنلارسالی از سوي دفتر آموزش پرستاري آموزشی هاي پیام  .24
 ارسالی از سوي دفتر آموزش پرستاري اطالعآموزشی هاي پیام پرسنل از محتواي  .25

  .دارند
  مصاحبه با پرسنل

        

26. 
  .پرسنل بخش آموزش الزم در زمینه احیاي قلبی ریوي را ساالنه دریافت می نمایند

  مستندات  مشاهده
سرپرستار و مصاحبه با 

  پرسنل

        

          مصاحبه با پرسنل  .ریوي دارند -احیاي قلبی پروتکل جدیدترینپرسنل بخش اطالعات کافی در مورد  .27
28. 

  .زمینه محاسبات دارویی را ساالنه دریافت می نمایندپرسنل بخش آموزش الزم در 
سرپرستار و مصاحبه با 

  پرسنل
        

          مصاحبه با پرسنل  .پرسنل بخش اطالعات کافی در مورد نظام هموویژالنس دارند .29
   پرسنل بخش اطالعات کافی در مورد آموزش تغذیه با شیر مادر دارند .30

  .)بخش هایی که با نوزاد و شیرخوار سر و کار دارند(
  مصاحبه با پرسنل

        

          مصاحبه با پرسنل  .پرسنل بخش از محتواي جزوه توانمندي عمومی اطالع دارند .31
  .توانمندي اختصاصی اطالع دارندپرسنل بخش از محتواي جزوه  .32

  )هوشبري اتاق عملپرسنل بخش هاي ویژه و (
  مصاحبه با پرسنل

        

33. 
  .در بخش موجود است عمومیتوانمندي آموزش هاي مربوط به مستندات مربوط به 

  مستندات مشاهده
سرپرستار و مصاحبه با 

  پرسنل

        

34. 
  .بخش موجود استمستندات مربوط به آموزش هاي مربوط به توانمندي اختصاصی در 

  )بخش هاي ویژه و پرسنل هوشبري اتاق عمل(

  مستندات مشاهده
سرپرستار و مصاحبه با 

  پرسنل

        

          مشاهده  .بخش موجود است خصوص بیماریهاي شایع پمفلت آموزشی در .35
36. 

  .خصوص معرفی بخش، تحویل بیمار یا همراه گردیده است پمفلت آموزشی در
  مشاهده

 بیمار و با مصاحبه
 همراه

        

تحویل بیمار یا همراه  ،)علت بستري(خصوص معرفی بیماري  پمفلت آموزشی در .37
  .گردیده است

  مشاهده
 همراه بیمار و با مصاحبه
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  نتیجه ارزیابی

ضعیف  مالحظات
متوسط  
خوب  
  

   .بیمار در حین پذیرش ، حین بستري و هنگام ترخیص انجام می گیردبه آموزش  .38

حین بستري و یک بیمار تازه پذیرش شده، یک بیمار در : مصاحبه با حداقل سه بیمار(
  )یک بیمار ترخیص شده

سرپرستار و  مصاحبه با
  پرسنل

 بیمار و مصاحبه با
  همراه

        

گزارش پرستاري و فرم آموزش به ( در پرونده موجود است بیماربه آموزش مستندات  .39
  .)بیمار زمان ترخیص

  گزارش پرستاري
   فرم آموزش به بیمار

        

پرسنل در امر آموزش به همکار باالخص آموزش پرسنل جدیدالورود مشارکت فعال  .40
  .دارند

مصاحبه  با سرپرستار 
 و پرسنل جدیدالورود

        

41. 
  .پرسنل در امر آموزش کارورزان مشارکت فعال دارند

مصاحبه با سرپرستار و 
 کارورزان

        

42. 
  .پرسنل از اصول مهارتهاي ارتباطی آگاهی دارند

  مصاحبه با 
 پرسنل و  سرپرستار

        

43. 
  .پرسنل از رفتار و نحوه برخورد همکاران رضایت دارند

   مصاحبه با 
 پرسنل و  سرپرستار

        

44. 
  .بیماران و همراهان از رفتار و نحوه برخورد پرسنل رضایت دارند

با بیمار و   مصاحبه
 همراه

        

45. 
  .تقسیم کار جهت کارورزان صورت گرفته است

با سرپرستار و  مصاحبه
 کارورزان

        

46. 
  .کارورزان تحت نظارت پرسنل فعالیت دارند

با سرپرستار و  مصاحبه
 کارورزان

        

47. 
  .پرسنل از رفتار و نحوه برخورد کارورزان رضایت دارند

با سرپرستار و  مصاحبه
 پرسنل

        

48. 
  .پرسنل از فعالیت کارورزان رضایت دارند

با سرپرستار و  مصاحبه
 پرسنل

        

         با کارورزان مصاحبه  .کارورزان از رفتار و نحوه برخورد پرسنل رضایت دارند .49

50. 
پرسنل قادر به تعیین مراقبت هاي تخصصی و تشخیص هاي پرستاري جهت بیماران 

  .بستري در بخش هستند

  فرم ارزیابی اولیه
  يپرستارگزارش 

با سرپرستار و  مصاحبه
  پرسنل

        



 


