ترص:
تارید:

تسٍیي :سزکار ذاًن آًٍس  -سزکار ذاًن ضیسایی  -جٌاب آقای فاهَری
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 -1چٌسر رٍس گذضتِ را زر ًظز گزفتِ ٍ تگَییس کِ آیا هی تَاًیس هطکلی را تیاى ًوائیس کِ هَجة عَالًی ضسى هست تستزی
تیواراى زر ترص ضوا ضسُ است؟
هثال:
.a

ًسازى زارٍ ٍ یا تاذیز زر زازى زارٍ تِ تیوار

.b

ػسم اهکاى اًجام آسهایص یا ذسهات تصَیزتززاری زر رٍس تؼغیل

.c

ػسم تزقزاری ارتثاط صحیح کارکٌاى تا یکسیگز زر تحَیل ضیفت کاری ٍ ػسم تَضیحات کافی

.d

ػسم حضَر تِ هَقغ پشضک تز تالیي تیوار ٍ یا فزاهَش کززى ّواٌّگی تا اتاق ػول ٍ جا افتازى تیوار اس لیست ػول

 -2تا زر ًظز گزفتي چٌس رٍس گذضتِ ،آیا ضوا هی تَاًیس اتفاق ًشزیک تِ ٍقَػی را تِ یاز آٍریس کِ زر صَرت ٍقَع هی تَاًست
هٌجز تِ آسیة تِ تیوار ضَز؟
هثال:
.a

اًتراب زارٍی اضتثاُ

.b

اًتراب زارٍ تا زٍس اضتثاُ

.c

تٌظین غلظ پوپ زارٍیی

.d

زستَر زارٍیی اضتثاُ تَسظ پشضک

 -3آیا اذیزا هتَجِ اتفاقی کِ تِ تیوار آسیة رساًیسُ است ،ضسُ ایس؟
هثال:
.a

ػفًَت تؼس اس جزاحی

.b

ػَارض جزاحی

.c

ػَارض جاًثی زارٍّا

.d

ضکن زرز ًاضی اس تِ جا هاًسى جسن ذارجی زر اتاق ػول
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 -4جْت افشایص ایوٌی تیوار زر ترص ذَزتاى چِ هَارزی پیطٌْاز هی کٌیس؟
هثال:
.a

ذزیس تجْیشات ضزٍری ٍ ًَساسی تجْیشات فزسَزُ ٍ آهَسش هساٍم پزسٌل جْت افشایص آگاّی

.b

افشایص ارتثاط تیي کازر پزستاری ٍ پشضکاى ٍ هسٍَلیي تیوارستاى ٍ تؼاهل ترص ّا تا یکسیگز

.c

تَجِ تیطتز تِ هَارز تحزاى ٍ ایجاز آهازگی زر هَارز تحزاى تا اًجام هاًَرّای السم

.d

راًس هٌظن ترت ّا ٍ ٍسایل ٍ تجْیشات تزقی

 -5چِ هساذلِ ای اس سَی هسیزاى ارضس سثة ایوي تز ضسى ارائِ ذسهات ضوا هی ضَز؟
هثال:
.a

ساسهاًسّی گزٍُ ّای ترصصی تِ هٌظَر ارسیاتی هطکالت ٍ ارائِ گشارش تِ هسیزیت

.b

تطکیل جلسات ّواٌّگی تیي پزسٌل تا هسٍَل ترص ٍ زر صَرت لشٍم هسیزیت

.c

پطتیثاًی اس پزسٌل ٍ ایجاز احساس آراهص ٍ اهٌیت زر هحیظ کار جْت پزسٌل

.d

افشایص ًیزٍ ٍ کاّص لَز کاری

 -6آیا هی تَاًیس تَضیح زّیس کِ چگًَِ ارتثاط تیي ارائِ کٌٌسگاى ذسهت هی تَاًس هزاقثت ایوي را تْثَز ترطس یا هاًغ آى ضَز؟

 -7آیا ضوا رضایت زاریس کِ یکی اس اػضای ذاًَازُ ضوا زر ایي ترص تحت زرهاى قزار گیزز؟

 -8آیا زر حیي کار ،ػازتی کِ تاػث کاّص ذغز تزٍس ذغا ضَز ،یافتِ ایس؟ اگز تلی ،آى ػازت چیست؟
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 -9سهاًی کِ ذغایی رخ هی زّس آیا آى را گشارش هی کٌیس؟ آیا اس ًحَُ گشارش زّی ٍ پس ذَراًس آى تِ ترص ّا اعالع
زاریس؟ آیا ایسُ ای جْت استفازُ اس اعالػات سیستن گشارش ذغا زاریس؟

 -11سِ هَرز اس هطکالت ایوٌی تیوار زر ترص ذَز را کِ زٍست زاریس تَسظ ٍاحس ایوٌی پیگیزی ضَز ،تِ تزتیة اٍلَیت ًام تثزیس.

ًام ٍ اهضای هصاحثِ کٌٌسگاى:

ًام ٍ اهضای هصاحثِ ضًَسگاى:
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