بسمه تعالی
همكار محترم
با سالم و تقدیم احترام
با توجه به اينكه ساماندهي لباس فرم كادر پرستاري بيمارستانهاي كشور يكي از سياستهاي اجرايي معاونت پرستاري
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد،خواهشمند است با پاسخ دقيق به همه سواالت پرسشنامه ذيل كه به
منظورجمع آوري نظرات ارزشمند شما در اين خصوص طراحي و تدوين گشته است ،ما را در دستيابی به هدف انتخاب
بهترين و شكيل ترين يونيفرم ياری نماييد.

با سپاس -معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

مشخصات فردي:
 -1جنس :زن  مرد 
 -2وضعیت تاهل :مجرد 

متاهل  ساير موارد 
بيش از  32

 -3سن (سال) 53-32  22 -53 :

 -4آخرین مدرک تحصیلی :ديپلم بهياری  دانشجو 
 -5رشته تحصیلی :بهياری  پرستاری 

كارشناس ارشد 

كارشناس 

دكترا 

اطاق عمل  هوشبری 

 -6دانشگاه محل خدمت..... :
 -7بیمارستان محل خدمت....... :
 -8نوع بیمارستان محل خدمت :عمومی (جنرال)  تخصصی 

تک تخصصی 

 -9نام بخش محل خدمت....... :
 -10پست سازماني :مدير پرستاری بيمارستان  سوپروايزر  سرپرستار 
کاردان/كارشناس تکنسين اطاق عمل  کاردان/كارشناس هوشبري 
 -11نوع استخدام  :رسمی  پيمانی 
 -12سابقه خدمت (سال) :كمتر از  3

پرستار  بهيار 

قراردادی تمام وقت  طرحی  قرارداد دانشجويی 

 13 – 23  3 – 13

1

بيش از  23

 -13شما تا چه ميزان هم شكل و هم رنگ شدن لباس فرم کادر پرستاری سراسر کشور در رده های مختلف شغلی(مدير
پرستاری بيمارستان ،سوپروايزر ،سرپرستار ،پرستار ،بهيار ،تکنسين اطاق عمل و هوشبری) را ضروري مي دانيد؟
بسيار زياد 

متوسط 

زياد 



كم

خيلي كم 

 -14تا چه ميزان به كاربرد نشانه ها (استفاده از روبان هاي رنگي در مقنعه ،يقه و يا سر آستين) در لباس پرستاران بر
حسب بخش محل خدمت معتقديد؟
بسيار زياد 



زياد



متوسط



كم

خيلي كم 

 -15تاچه ميزان به تنوع رنگ لباس پرستاران بر حسب بخش محل خدمت معتقديد؟
بسيار زياد



متوسط 

زياد 



كم

خيلي كم 

 -16تا چه ميزان با اختالف رنگ لباس پرستاران بر حسب جنس (زن و مرد) موافق هستيد؟
بسيار زياد



زياد





متوسط



كم

خيلي كم 

 -17به نظر شما لباس پرستار در کدام بخش می بايست با سایر بخشها متفاوت باشد؟
داخلی  -جراحی

*

 کودکان  روان پرستاری  بخش سوختگی  نوزادان  ويژه 

اطاق عمل  درمانگاه 

اورژانس 

همه موارد 

هيچکدام 

 -18کدام عامل را در طرح و شکل لباس پرستار مهم تر می دانيد؟ و چقدر؟
الف -راحتی : 

بسيار زياد 

زياد 

ب -شکیل و زیبابودن  : بسيار زياد
ج :سادگی  : بسيار زياد 
ه :جنس پارچه  : بسيار زياد 



زياد


زياد

متوسط 

زياد



متوسط
كم



متوسط 


كم 


متوسط 

كم

خيلي كم 
كم



خيلي كم 

خيلي كم 


خيلي كم 

 -19عوامل زير را برحسب اولويت اهميت در مشخصات لباس از  1-4شماره گذاری نمائيد.
راحتی 

شکيل بودن 

سادگی 

جنس لباس 

 -20آيا با تفاوت رنگ لباس بر حسب سنوات خدمت موافق هستيد؟
کامال مخالف  مخالف  بی نظر 

موافق  کامال موافق 

 -21آيا با كاربرد نشانه ها (كاربرد روبان هاي رنگي در مقنعه ،يقه و يا سر آستين) در لباس پرستاران بر حسب سنوات
خدمت موافق هستيد؟
کامال مخالف  مخالف  بی نظر 

موافق  کامال موافق 
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 -22آيا با تفاوت رنگ لباس بر حسب رده شغلی (بهيار ،تکنسين اطاق عمل ،هوشبری ،پرستار ،سرپرستار ،سوپروايزر
و مدير پرستاری بيمارستان) موافق هستيد؟
کامال مخالف 

مخالف 

بی نظر 

موافق  کامال موافق 

 -23آيا با تفاوت رنگ لباس بر حسب سطح تحصیالت ( ديپلم ،کارشناس ،کارشناسي ارشد ،دکترا) موافق هستيد؟
کامال مخالف  مخالف 

بی نظر  موافق 

کامال موافق 

 -24آيا با طراحی لباس پرستار به گونه ای که استفاده از آن در خارج از محل کار امکان پذير باشد موافق هستيد؟
کامال مخالف 

مخالف  بی نظر  موافق  کامال موافق 

 -25آيا با لباس فرم پرستاران مرد بصورت بلوز و شلوار (مشابه کارکنان اورژانس  )113موافق هستيد؟
الف -بخش های ویژه :کامال مخالف  مخالف  بی نظر  موافق  کامال موافق 
ب -سایر بخشها :کامال مخالف  مخالف  بی نظر  موافق 

کامال موافق 

 -26رنگ پيشنهادی شما برای لباس فرم پرستاران در هر يک از رده های شغلی چيست؟
مرد
روپوش

مانتو

شلوار

بهيار
پرستار
سرپرستار
سوپروايزر
مدير پرستاری
بيمارستان
دانشجوی پرستاری
دانشجوی کار بالينی
مربی دانشجويان
کاردان/كارشناس
اطاق عمل
کاردان/كارشناس
هوشبری

5

زن
شلوار

مقنعه

 -27رنگ پيشنهادی شما برای لباس فرم بر حسب بخش محل خدمت پرستار و بهیار کدام است؟
پرستار
مرد
روپوش شلوار

مانتو

بهیار
زن
شلوار

مقنعه

مرد
روپوش شلوار

مانتو

زن
شلوار

مقنعه

بخش کودکان
بخش های ويژه
بخش روان
سوختگی
اطاق عمل
درمانگاه
اورژانس
داخلی-جراحی

*

*منظور از بخش های داخلی  -جراحی در این پرسشنامه ،کلیه بخشها به غیر از موارد ذکر شده در این پرسشنامه می
باشند.
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