چک لیست ارزیابی

واحد آموزش و پژوهش
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و اورژانس تهران

مشخصات کلی
نام دانشگاه:
استان:
شهر:
جمعیت تحت پوشش:
آدرس:
شماره تماس:

شماره فکس:

رایانامه:

شناسه تلگرام:

نام و نام خانوادگی مسئول واحد آموزش

مدرک تحصیلی مسئول واحد آموزش
وپژوهش:

وپژوهش:
سابقه خدمت در واحد آموزش:
سابقه خدمت در اورژانس:
رده عملیاتی:
نام ونام خانوادگی وسمت ارزیابی کننده:

تاریخ ارزیابی:

تاریخ ارزیابی قبلی:

نمره ارزیابی قبلی:

ردیف

بله

موضوعات پایش

خیر

شواهد

استاندارد کارکنان

1

آیا مرکز مسئول آموزش وپژوهش دارد؟

2

آیا مسئول و یا کارشناس آموزش شرایط احراز پست براساس
دستورالعمل ابالغی رادارد؟ (به پیوست می باشد)

برنامه ریزی آموزشی

3

آیا نیازسنجی آموزشی انجام شده است؟

4

آیا کارکنان پرونده آموزشی دارند؟

5

آیا سرفصلهای آموزشی مطابق با نیازها ی آموزشی توسط مرکز
تهیه شده است ؟

6

آیا تقویم اموزشی سالیانه تهیه شده است؟

7

آیا تقویم آموزشی سالیانه در مرکز نصب شده است؟

8

آیا برنامه های کالسهای آموزشی اعالم شده است؟

9

آیا برنامه آموزشی تکمیلی برای کارکنان تدوین شده است؟

10

آیا دستورالعملهای آموزشی کارکنان تهیه شده است؟

11

آیا دستورالعملهای آموزشی ابالغ شده است؟

12

آیا آموزشها براساس دستورالعمل ابالغی صورت گرفته است؟

13

آیا مکانی برای آموزش مهیا شده است؟ (سالن کنفرانس)

14

آیا سرفصلهای آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی تدوین شده
است؟
اجرای برنامه ها

15

آیا خالقیت و نوآوری در آموزش صورت گرفته شده است؟

16

آیا کالسهای آموزشی برای کارکنان مطابق با برنامه اعالم شده
برگزار گردیده است؟

17

آیا همه بسته های آموزشی ابالغ شده از ستاد به کارکنان اموزش
داده شده است؟

18

آیا بستههای آموزشی برای کارکنان بدو خدمت (پزشک  ،تکنسین ،
ستادی ،پرستار )115تهیه شده است؟

در صد بسته ها

امتیاز
0-4

19

آیا بستههای آموزشی برای کارکنان ضمن خدمت (پزشک  ،تکنسین
 ،ستادی ،پرستار )115تهیه شده است؟

20

آیا بستههای آموزشی در بین کارکنان توزیع شده است؟

21

آیا از روشها و فنون جدید آموزشی استفاده شده است؟ (
شبیهسازی ، ،نقش بازی و)....

22

آیا مرکز آموزش به شیوه مجازی ارئه می دهد؟

23

آیا گواهینامه های آموزشی برای کارکنان آموزش دیده صادر شده
است؟
تایید مسئول مرکز
تایید مربیان مرکز
تایید گروه علمی مربوطه در دانشگاههای علوم پزشکی

24

آیا از مربیان مناسب برای دورههای آموزشی استفاده شده است؟
(طبق استانداردهای مرتبط)

25

آیا تعدا مربیان اموزشی جهت اموزشهای مورد نظر کافی می باشد؟
(طبق استانداردهای مرتبط)

26

آیا از نظام تشویق جهت شرکت در کالس استفاده شده است ؟

27

آیا از نظام تنبیه جهت شرکت در کالس استفاده شده است؟

28

آیا کالسهای آموزشی برای پزشکان مشاور  10-50تشکیل شده
است؟

29

آیا کالسهای آموزشی شهرستانها مطابق با برنامه برگزار شده است؟

30

آیا برنامه ( TOTآموزش مربیان) انجام شده است؟

31

آیا کارگاههای تروما ()ACLS -PHTLS-BLSومدیریت راه هوایی
انجام شده است؟

32

آیا آموزش در پایگاهها به صورت MORNING REPORTبرگزار
می شود؟
ارزشیابی

33

آیا فرم ارزشیابی آموزشی برای کارکنان تهیه شده است؟

34

آیا فرم ارزشیابی آموزشی برای کارکنان تحلیل شده است؟

35

آیا فرم ارزشیابی برای اساتید تهیه شده است؟

36

آیا فرم ارزشیابی آموزشی برای اساتید تحلیل شده است؟

37

آیا فرم ارزشیابی آموزشی کارکنان تکمیل شده است؟

38

آیا فرم ارزشیابی اساتید در هر دوره تکمیل شده است؟

39

آیا ارتقاء مهارت ناشی از آموزش ارزیابی شده است ؟

40

آیا ارزیابی از نحوه برگزاری دورهای آموزشی انجام شده است؟
(طبق استانداردهای مرتبط)

41

آیا فرم های PRE TESTو  POST TESTارزیابی دوره واساتید ،
تکمیل شده است؟

42

آیا فرم های PRE TESTو  POST TESTدر کارگاههای آموزشی
تحلیل شده است؟

آموزش همگانی

43

آیا بسته آموزش همگانی تهیه شده است؟

44

آیا برنامه آموزش همگانی انجام شده است؟

45

آیا پوشش آموزش همگانی در حد مطلوب می باشد؟
(طبق استانداردهای مرتبط)

46

آیا آموزش به سازمان های همکار و پشتیبان (پلس راه  ،نیروی
انتظامی
و )...انجام شده است؟
امکانات و تجهیزات

47

آیا مرکز پایگاه آموزشی دارد؟

48

آیا برنامه شیفت در گردش مربیان پایگاه آموزشی در پایگاه نصب
شده است؟

49

آیا  Skill Labمستقل برای آموزش در نظر گرفته شده است؟
( شامل تجهیزات کامل محدودسازی حرکات )Bls ACLS

50

آیا امکانات الزم برای آموزش در مرکز وجود دارد؟ ( ویدئو پروژکتور،
کامپیوتر ،پرده و)....

51

آیا از امکانات و وسایل پیشرفته آموزشی استفاده شده است؟
( ،smart windowsنرمافزارهای آموزشی ،کتابخانه و)....

52

آیا واحد آموزشی کتابخانه دارد؟

53

آیا کتابهای موجود در کتابخانه براساس نیازهای آموزشی کارکنان
تهیه شده است؟

54

آیا کارکنان از کتابهای موجود در کتابخانه استفاده میکنند؟

پژوهش
55

آیا نیاز سنجی پژوهشی انجام شده است؟

56

آیا عناوین نیازهای پژوهشی به کارکنان اعالم شده است؟

57

آیا پزوهش به شکل مقاله یا مطالعه کاربردی انجام شده است(بر
اساس نیازها) ؟

58

آیاعناوین پزوهش به شکل مقاله یا مطالعه کاربردی به دانشگاههای
علوم پزشکی جهت پایان نامه اعالم شده است؟ (بر اساس نیازها)
ثبت اطالعات

59

آیا پرونده آموزشی طراحی شده است؟

60

آیا کلیه کارکنان پرونده آموزشی دارند؟

61

آیا سوابق آموزشی کارکنان در پرونده آموزشی درج شده است؟

62

آیا سطحبندی کارکنان جهت ارتقای شغلی صورت گرفته است؟

جمع امتیاز

گزارش نهایی

نکات قابل توجه از نظر بازرس

پیشنهادات

نمره نهایی

نام و نام خانوادگی و امضاء ارزیابی کننده:

نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول واحد:

تاریخ:

تاریخ:

