
  
  بسمه تعالی

   هاي درمانی رابطین آموزشی بخش عملکرد ارزشیابی چک لیست
  :بخش                                                               :رابط آموزشی نام و نام خانوادگی

  :لغایت                                                     :                        دوره ارزشیابی از تاریخ

  نمره ارزشیابی  عملکردعنوان   
  ردیف
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  و نحوه تکمیل آن PDPتوجیه پرسنل در خصوص مفهوم   1
چنانچه مسئول بخش شخصا به انجام این فعالیت می پردازد، این عملکرد از عهده رابط *

  .آموزشی ساقط می شود

          

  پرسنل و تعیین اولویت هاي آموزشی بخش PDPآنالیز   2
چنانچه مسئول بخش شخصا به انجام این فعالیت می پردازد، این عملکرد از عهده رابط *

  .آموزشی ساقط می شود

          

  پرسنل PDPتعیین عناوین کنفرانس هاي درون بخشی بر اساس نتایج آنالیز   3
مسئول بخش شخصا به انجام این فعالیت می پردازد، این عملکرد از عهده رابط چنانچه *

  .آموزشی ساقط می شود

          

4  
و دوره هاي آموزشی اختصاصی طبق  بخشیدرون کنفرانسهاي ماهیانه  جهت برگزاريپیگیري 

  برنامه تنظیمی
          

            تهیه لیست حاضرین در جلسه کنفرانس ماهیانه و ارائه به سوپروایزر آموزشی   5
            به سوپروایزر آموزشی بخشی دورن کنفرانسهاي ماهیانهپیگیري و تحویل فایل الکترونیک   6
            ... )مراقبتی، دارویی و ( بخشتخصصی آموزشی  جزواتو  پوستر ،تهیه پمفلتمشارکت در   7

8  
مشارکت در تهیه فهرست تشخیص هاي پرستاري بخش به همراه مراقبت هاي پرستاري 

  مربوطه 
          

             نیروهاي جدیدالورودهمکاران باالخص  به کارورزان و موزشهمکاري و مشارکت در امر آ  9

10  

 اعالم شده از سوي واحد انجام فرآیند توجیه و آموزش پرسنل جدیدالورود بر اساس فرآیند

  )تصویر پیوست( پرستاري آموزش
چنانچه مسئول بخش شخصا به انجام این فعالیت می پردازد، این عملکرد از عهده رابط *

  .آموزشی ساقط می شود

          

تالش و همکاري در زمینه تعیین اثربخشی آموزش هاي انجام شده و انجام اقدامات اصالحی   11
  نیروهاي جدیدالورود در راستاي توانمندسازي پرسنل باالخص

          

            نیروهاي جدیدالورود به سایر پرسنل باالخص بخش و دستگاه هاي تخصصیتجهیزات  آموزش  12
            آموزشی دوره هايحضور فعال در   13
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 درون بخشی و داخل هاي نوآموزي و بازآموزي دوره برگزاريدر  و مشارکت همکاري  14
  یبیمارستان

          

            اطالع رسانی به پرسنل در خصوص دوره هاي آموزشی داخل و خارج بیمارستان  15
            تشویق و ترغیب پرسنل جهت مشارکت در امور آموزشی و حضور در دوره هاي آموزشی  16
            وي در امر مراقبت از خودآموزش به مددجو و خانواده امر  همکاري در  17
            و تالش در راستاي اصالح آنهاشناسایی نقاط ضعف علمی و عملکردي پرسنل   18
            آن رشد و شکوفاییو کمک در کشف استعدادهاي آموزشی  پرسنل   19
            پیگیري در خصوص وجود تابلوي آموزشی در بخش   20
            ها و اطالعیه هاي آموزشی در تابلوي آموزشی بخش نصب پیام  21
            ارتباط منظم و مستمر با واحد آموزش پرستاري جهت هماهنگی و پیگیري امور محوله  22

23  
پیگیري در خصوص فعال سازي کتابخانه درون بخشی و تالش در جهت حفظ و نگهداري 

  کتب و جزوات آموزشی بخش
          

            جلسات آموزشی واحد آموزش پرستاريحضور فعال در   24
            تالش و همکاري در زمینه آشناسازي پرسنل با مفاهیم اعتباربخشی،  الزامات آموزشی ساالنه  25

26  
  تکمیل چک لیست هاي گزارش نویسی به صورت فصلی به عنوان شاخص آموزشی بخش 

این عملکرد از عهده رابط چنانچه مسئول بخش شخصا به انجام این فعالیت می پردازد، *
  .آموزشی ساقط می شود

          

27  
  ارائه آمار شاخص گزارش نویسی به واحد آموزش پرستاري به صورت فصلی

چنانچه مسئول بخش شخصا به انجام این فعالیت می پردازد، این عملکرد از عهده رابط *
  .آموزشی ساقط می شود

          

28  

شرکت در کارگاه ها و آزمون هاي غیر حضوري به ارسال فهرست پرسنل بخش مربوطه جهت 
  دفتر آموزش پرستاري

چنانچه مسئول بخش شخصا به انجام این فعالیت می پردازد، این عملکرد از عهده رابط *
  .آموزشی ساقط می شود

          

            پرسنل در پایان سال از نظر میزان اجراي نیازهاي آموزشی درخواستیPDP ارزیابی  29
            عملکرد کتبی به صورت فصلی به مسئول بخش و واحد آموزش پرستاري ارائه  30

  

  : ....................نمره ارزشیابی

 امضاي سوپروایزر آموزشینام و نام خانوادگی و           نام و نام خانوادگی و امضاي سرپرستار                                           

  

  

 


