
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه به داخل   نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 . دی مراجعه نما تیسا

 

 پرستارانجمعیت شناختی اطالعات پرسشنامه  

 

یا ال  ا ) طاشش تششاع ،راخت ت ا ی،ا هنا آاخ شط، تششات  پرسششاشش اطال ات جاع ت شنا تشش استا پرسششتایاچ اایاخ   ای     

  تا ( طا  اتد.آاخ اط،هنا آاخ شط، تا ای حنطال آاخ ط تلف و هح،ه  رشویاه کراچ هنا 

 

 بخش اول :قسمتی از    

 ت ت ا طنباتد  ت شنا ت استااین     تاطل ات جاع 

     سن  

   مونث مذکر ت س

   ماه  سال  ال طدع سا قال کای اایید 

     ای  ال   ا ائا طاغ،ل  ال کای  ،اه اید؟

     ای حال حاضر ای  ال   اا ،شالنا طا ه ائند؟

 درگردش شب عصر صبح  ای  ال تنفا یا تنفت ائا کای طنک ند؟            

 مترون سوپروایزر سرپرستار پرستار س ا ،شلا ت ا  نسا؟           

   ماه  سال  ال طدع ای این س ا ،شالنا طن  ائند؟                    

 شیا ای ،رشی د شط، ش ااهاج،یاچ ای  النن یا ااهاکده ترکا

 ااتتال اید؟   
   خیر بلی

   ماه  سال اگر ت،اب ت ا  لا اسا  ال طدع؟                  

   خیر بلی شیا ترح هنروخ اهساها س،ا یا گذیاهده اید 

 

 بخش دوم:از قسمتی 



 

 

  ال  ال االئلا طا س،اآند هنا  شط، تا س،ا یا  رترف ه ائند. 

 شماره اولویت  سواالت  ردیف 

 1 2 3 4 5 6 7 8 دالئل شما برای رفع نیاز آموزشی   1

         رضایت شخصی 2

         افزایش اطالعات خود 3

4 -------------------------------------------         

         افزایش امنیت شغلی 8

         اجباری 9

 

 بخش سوم:قسمتی از 

حنطال طاش   کراه اسشا. آر حنطال تشاطل سشه،ال ائا اسشا کال طنیاچ هنا  شط، تشا  6تدول  یر هنا آاخ شط، تشا یا ای  

 ت ا یا طا   طنسا ا 

 میزان نیاز آموزشی شما  نیاز آموزشی شما 

 اصأل کم متوسط زیاد بسیار زیاد حیطه مراقبت ازبیمار -الف

      بیماریهای قلبی 

      بیماریهای عفونی 

      فارماکولوژی  

      استانداردهای مراقبت های پرستاری

      گزارش نویسی 

 اصأل کم متوسط زیاد بسیار زیاد حیطه مدیریت  -ب

      مدیریت خدمات پرستاری 

      مدیریت مشکالت

      حل مسئله 

 اصأل کم متوسط زیاد بسیار زیاد حیطه انفورماتیک  -ج

      نحوۀ استفاده از کامپیوتر 



 

 

 میزان نیاز آموزشی شما  نیاز آموزشی شما 

      نحوۀ استفاده از اینترنت

 اصأل کم متوسط زیاد بسیار زیاد حیطه اخالق پرستاری و موارد قانونی  -د

      قوانین مربوط به خالفهای پرستاری  

      بکارگیری مسائل اخالقی در مراقبت 

 اصأل کم متوسط زیاد بسیار زیاد حیطه آموزش زبان انگلیسی -

      آموزش انگلیسی پایه  

      آموزش انگلیسی پیشرفته 

 

 بخش چهارم:ی از قسمت

 استفااه ا   ال یوت ائا  ال ت ا ک ک طنک د تا هنا  شط، تا س،ا یا  رشویاه سا ید 

 آموزشی نمره  اولویت نیاز  روشها 

                   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

           کتب ط،ت،ا

===================           

           تیواع ت نال تده ت،سط طت تتاچ

           اطتحاهاع  اویه اخ

 


