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 3متوسط      4  خوب    5خوب بسیار

  1ضعیف بسیار          2 ضعیف

 

  ارزیابی  ارزیابی توضیحات

 )سه ماه بعد(

  ارزیابی

 )دوره آزمایشی(

  

یی ، غذا نظارت بر مراحل مختلف فرآیند از قبیل تهیه ، دریافت و خرید مواد    

آماده  ذا ،غانتقال مواد غذایی خام یا فرآوري شده ، انبارسازي ، آماده سازي 

عده ها ژ ، طبخ ، نگهداري غذاي آماده و توزیع غذا و میان وسازي محلول گاوا

 در همكاري نزدیك با كارشناس بهداشت محیط

1 

 داشتتهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه اي و به    
 

2 

 اي و بهداشتتهیه و تنظیم برنامه غذایی كاركنان مطابق اصول تغذیه     
 

3 

هت جرضایت سنجی بیماران بستري از خدمات مدیریت غذایی و برنامه ریزي     

 بهبود مستمر و ارتقاء كیفیت خدمات با تنظیم فرم مربوطه
 

4 

 ولیه وبی اارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در قالب تكمیل فرم هاي ارزیا    

 تكمیلی تخصصی تغذیه اي 

 

5 

ور تدابیر الزم جهت نظارت بر وعده هاي غذایی در شیفت هاي عدم حض اتخاذ     

 در بیمارستان ) مانند شیفت شب و ...(

 

6 

هب ود تعامل و هماهنگی با سایر كاركنان واحد تغذیه و مقام م افو  در جه ت ب    

 ارائه خدمات 

7 

 برگزاري دوره هاي آموزشی تغذیه براي كاركنان    
 

8 

در  هماهنگی با مدیر خدمات پرستاري بیمارستان و سرپرستاران بخشتعامل و     

 خصوص مسائل مرتبط با تغذیه در پرستاري

9 

سرپرستی و نظارت برتامین تجهی زات و ت داركات م ورد نی از م دیریت تح ت     

 سرپرستی و انعكاس به مقام ما فو  

10 

 11 در حفظ و نگهداري اموال بیمارستان دقت كافی دارد    

 12 سلسله مراتب را رعایت می كند.    

 در موارد ایجاد مشكل در سازمان با بخش هاي م ورد نی از تح ت نظ ر م افو     

 همكاري مناسب دارد.

13 
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         متوسط 90-80 نمره         خوب 100-90 نمره      بسیارخوب 100 نمره

 بسیارضعیف70 از کمتر نمره  ضعیف 80-70 نمره

 

 پرسنل امضاء

 

 

 مسئول تایید

 بخش خبره/بخش
 تایید

 سوپروایزر

 آموزشی

 مدیریت تایید

 پرستاری

تایید كارشناس 

هماهنگ كننده 

 ایمني بیمار

 

تایید كارشناس 

 كنترل عفونت

تایید مسئول 

 بهداشت محیط 

 

 :اصالحی اقدام نوع

1- 

2- 

3- 

 

 14 حریم شخصی بیمار را هنگام ارائه خدمات حفظ می نماید.    

 15 طرح انطبا  را در ارائه خدمات رعایت می كند    

ده از ) با كاهش سر و صدا، نور اضافه ،رعایت اصول استفامحیطبه حفظ ارامش     

 موبایل و ....( كمك میكند.

 

16 

آنه ا  با بیمار و همراهی پرخاشگر بدرستی و خونسردي برخورد میكندو میتواند    

 را آرام كند .

17 

 18 تالش میكند. بخشداراي روحیه انتقادپذیري می باشد و در رفع مشكالت     

 19 كند. با همكاران بخش و مافو  ارتباط خوب و موثري برقرار می    

 20 وقت كافی جهت پاسخگویی به پرسش بیماران و همراهیان اختصاص می دهد.    

  نمره کسب شده    


