بنام خدا

دانشگا ه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اصفهان
دانشكده پرستاري و مامائي
گروه سالمت جامعه و مديريت
فرم ارزشيابي كارآموزي مديريت
نام دانشجو :

شماره دانشجويي:

محل كارآموزي:

تاريخ

كارآموزي :
موارد مورد نظر ارزشيابي
.1رعايت اخالق اسالمي و حرفه اي و بهداشت فردي و وضع
ظاهر
.2حضور تمام وقت در بخش و رفع مشكالت بخش
.3اطالع از گزارش نوبت هاي كاري قبل و رفع نارسائي ها
 .4مسئوليت پذيري
 .5تقسيم كار روزانه با توجه به نوع بيماران و تعداد آن ها بر
اساس روش هاي آموخته شده
 .6شناخت كامل از بيماران و كنترل مراقبت هاي انجام شده
يا درحال انجام
 .7نظارت بر رژيم غذائي بيماران
 . 8برنامه ريزي جهت فعاليت هاي روزانه بخش
.9آشنايي كامل با سلسله مراتب و ايجاد ارتباط جهت رفع
نيازهاي بخش
 .10انجام مشاوره و راهنمايي بيماران و خانواده آنان
 .11همراهي با ويزيت پزشک و وارد نمودن دستورات در
كاردكس
 .12تعيين نيازهاي روزانه بخش از قبيل ليست دارو و غيره
 .13همكاري با ساير قسمت هاي بيمارستان
 .14كنترل و نظارت و ارزشيابي كمي و كيفي فعاليت هاي
پرستاري
 .15نوشتن گزارشات روزانه و تحويل بخش
 .16گذراندن نوبت كاري صبح و عصر و شب با دفتر پرستاري
و ارائه گزارش مربوطه

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

 .17بررسي وضعيت بخش ،تعيين مشكالت بر اساس فرآيند
مشكل گشائي ،بكارگيري حداقل در مورد يک مشكل
 .18آموزش به بيماران و خانواده آن ها (حداقل تهيه يک مورد
پمفلت براساس نيازها)
 .19آموزش به كاركنان و تهيه جزوه الزم (حداقل يک مورد
براساس نيازها)
 .20برنامه ريزي فعاليت كاركنان بخش براي يک ماه با توجه
به شرايط و استانداردها
در هر يک از موارد زير:
عالي يعني كار بنحو كامال" صحيح انجام شده است .
خوب يعني كار تا حدود زياد صحيح انجام شده است .
متوسط يعني كار تا حدي صحيح انجام شده است .
ضعيف يعني كاربطور صحيح انجام نشده است .
نمره دانشجو :

مالحظات:
مضاء سرپرستار:

نام وامضاءمربی:

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي
دانشكده پرستاري و مامايي
گروه سالمت جامعه و مديريت
حداقل هاي يادگيري كارآموزي مديريت

 -1آشنايي كامل با كليه بيماران بخش(دستورات دارويي و اقدامات درماني)
-2نوشتن گزارش روزانه
-3شناخت كليه بيماران در بخش ونحوه ارائه مراقبت به آنان
-4آشنايي با روش تحويل وتحول بخش
-5آموزش به بيمار و خانواده
 -6تعيين نيازهاي بخش مربوطه و اولويت بندي در جهت بهبود ارائه خدمات
 -7كنترل كاردكس و پرونده
 -8آماده كردن بيماران جهت اطاق عمل و آزمايشات مختلف
 -9كنترل وسايل اورژانس بخش
 -9برقراري ارتباط مناسب با پرسنل
 -10تقسيم كار بين پرسنل
 -11آشنايي با قوانين و مقررات بيمارستان و چارت سازماني
 -12آشنايي با سلسله مراتب
 -13درخواست نمونه هاي مختلف آزمايش
 -14درخواست ماهانه وسايل موردنياز
 -15نوشتن برگ رژيم غذايي
 -16نوشتن صورت دارو
 -17كنترل قفسه دارو
 -18كنترل لوازم و وسايل استريل
 -19كنترل ونظارت مربوط به ترخيص وپذيرش بيماران
 -20حل يک مشكل بخش با استفاده از روش حل مشكل
 -21آشنايي با كليه قسمت هاي بيمارستان
 -22نظارت كامل روي كليه افراد شاغل و آشنايي با وظايف كليه افراد در بيمارستان
 -23انجام مشاوره و راهنمايي
 -24آموزش ضمن خدمت به كادر پرستاري
 -25چگونگي تفويض اختيارات
امضاء مربي :

