

 

 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

 دانشكده پرستاري و مامائی

 ، سالمنديمديريت ،سالمت جامعهگروه 

 ارزشيابی كارآموزي مديريت  فرم

 صالحيت حداقل هاي يادگيري مندرج در دفترچه پايش جهت كارآموزي مديريت احراز گرديده است.

 شماره دانشجويی:      جو :نام و نام خانوادگی دانش

 :كارآموزي تاريخ       بخش ومركز پزشكی:
  موارد مورد نظر ارزشيابی عالی خوب متوسط ضعيف

    
 1 فرايندهاي موجود در بخش وضعيت فيزيكی وارزيابی 

    
 2 هاي روزانه بخش هدايت فعاليت

    
 3 كادر پرستاريو به بيمار ريزي و مشاركت در آموزش مداوم  برنامه

    
 4 برقراري ارتباط و تعامل با ساير كادر درمانی

    
 5 ريزي و برقراري جلسات با كادر پرستاري برنامه

    
 6 آشنائی با مديريت بودجه بخش و استفاده بهينه از منابع موجود

    
 7 بررسی كفايت منابع فيزيكی موجود و شناسايی تعداد منابع مورد نياز

    
 8 بررسی كفايت منابع انسانی موجود و شناسايی تعداد نيروي مورد نياز

    
 9 هاي ارائه شده به بيمار ارزيابی روزانه كيفيت مراقبت

    
 10 هاي ارائه شده به بيمار ريزي براي افزايش كيفيت مراقبت برنامه

    
 11 تالش براي برقراري ارتباط مناسب و توسعة كار تيمی در بخش

    
 12 ريزي براي بهبود رضايت بيمار ارزيابی رضايت بيمار و برنامه

    
 13 ريزي براي بهبود رضايت پرستار برنامه وارزيابی رضايت پرستار 

    
 14 شرح وظايف پرسنلو آشنائی با قوانين انضباطی بخش 

    
 15 آشنايی با چارت سازمانی مركز درمانی

    
 16 در پرستارينظارت بر حضور و غياب كا

    
 HIS 17ثبت در كاردكس، دفتر گزارش، سيستم 

    
 18 شناسايی و حل يک مشكل بر اساس فرايند مشكل گشايی

    
شركت در تحويل و  و اجراي راند مشترک با ساير كادر درمان ريزي برنامه

 تحول بخش

19 

    
 20 ه استاندارديک برنام ارزيابی برنامه كاري پرسنل در ماه جاري و ارائه




 

    
گذراندن نوبت كاري عصردر بخش    

حضور دانشجواز  .تاريخ شيفت عصر.......................

 ساعت..........لغايت............

           مورد تائيد است.    )نمره به حروف( ......................                                                               

 مهروامضا مسئول محترم شيفت         

21 

    
 گزارش  ارائه گذراندن نوبت كاري صبح با دفتر پرستاري و 

  مربوطه 

حضور دانشجواز  .تاريخ شيفت صبح.......................

 ساعت..........لغايت............

.....................مورد تائيد است.    )نمره به حروف(  

هروامضا سوپروايزر محترم                       م  

22 

    
 گزارش  ارائه گذراندن نوبت كاري عصر با دفتر پرستاري و

   مربوطه

حضور دانشجواز  ..تاريخ شيفت عصر......................

 ساعت..........لغايت............

.....................مورد تائيد است.    )نمره به حروف(  

    مهرو امضا سوپروايزر محترم                         

23 

    
 گزارش  ارائه گذراندن نوبت كاري شب با دفتر پرستاري و-21

  مربوطه 

حضور دانشجواز  ........................شبتاريخ شيفت 

 ساعت..........لغايت............

.....................مورد تائيد است.    )نمره به حروف(  

    مهرو امضا سوپروايزر محترم                         

24 

 در هر يک از موارد زير: 

صحيح انجام شده است . "نحو كامالعالی يعنی كار  به   

 خوب يعنی كار تا حدود زياد صحيح انجام شده است .

 متوسط يعنی كار تا حدي صحيح انجام شده است .

 انجام نشده است .بطور صحيح  ضعيف يعنی كار

 نمره دانشجو : 

       مالحظات:

 

                                       

 نام و امضاء مربی :                                                               امضاء سرپرستار:مهرو




 

 باسمه تعالي

 دانشكده پرستاري و مامايي اصفهان 

 سالمنديو  مديريت، گروه بهداشت

 جدول زمانبندي شرح وظايف دانشجويان در كارآموزي در عرصه مديريت
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حيطه عمومي 

                  وضعيت ظاهري  1

بهداشت لباس  و كفش و  2

 رعايت يونيفرم مصوب

                 

بهداشت فردي و نداشتن زينت  3

 شآالت و آراي

                 

حضور به موقع در محل  4

كارآموزي و خروج به موقع از 

 بخش

                 

عدم غيبت موجه از كارآموزي  5

رعايت زمان مجاز براي صرف 

 چاي و استراحت 

                 

/روزحيطه تخصصي   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

يكی و ارزيابی وضعيت فيز 6

 فرايندهاي موجود در بخش

                 

                  آشنائی با قوانين انضباطی بخش 7

                  آشنايی با شرح وظايف پرسنل 8

آشنايی با چارت سازمانی مركز  9

 درمانی 

                 

نظارت بر حضور و غياب كادر  10

 پرستاري

                 

ثبت در كاردكس، دفتر گزارش،  11

 HISسيستم 

                 

                  شركت در تحويل و تحول بخش 12

                  هاي روزانه بخش هدايت فعاليت 13

ريزي و مشاركت در  برنامه 14

 آموزش مداوم كادر پرستاري

                 

ريزي و مشاركت در  برنامه 15

 بيمارآموزش به 

                 

برقراري ارتباط و تعامل با ساير  16

 كادر درمانی

                 

ريزي و برقراري جلسات  برنامه 17

 با كادر پرستاري

                 

آشنائی با مديريت بودجه بخش  18

 و استفاده بهينه از منابع موجود

                 

يكی بررسی كفايت منابع فيز 19

موجود و شناسايی تعداد منابع 

 مورد نياز

                 

بررسی كفايت منابع انسانی  20

موجود و شناسايی تعداد نيروي 

 مورد نياز

                 




 

 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حيطه تخصصي/روز 

 
ارزيابی روزانه كيفيت  21

 رهاي ارائه شده به بيما مراقبت

                 

ريزي براي افزايش كيفيت  برنامه 22

 هاي ارائه شده به بيمار مراقبت

                 

تالش براي برقراري ارتباط  23

مناسب و توسعة كار تيمی در 

 بخش

                 

ارزيابی رضايت بيمار و شناسائی  24

 عوامل ناراضی كننده بيمار

                 

ريزي براي بهبود رضايت  برنامه 25

 بيمار

                 

ارزيابی رضايت پرستار و و  26

شناسائی عوامل ناراضی كننده 

 پرستار

                 

ريزي براي بهبود رضايت  برنامه 27

 پرستار

                 

شناسايی و حل يک مشكل بر  28

 اساس فرايند مشكل گشايی

                 

ريزي جهت اجراي راند  برنامه 29

 مشترک با ساير كادر درمان

                 

ارزيابی برنامه كاري پرسنل در  30

ماه جاري و ارائه يک برنامه 

 استاندارد

                 

 


