
 ازامکانات آموزشی و رفاهی اعضای هیئت علمی  رضایتمندی سنجش فرم

 گرامی، باسالم اساتید

 پرسشنامه ذیل به منظور سنجش نظرات شما از خدمات ارائه شده در این مرکز تهیه گردیده است. پاسخ دقیق و درست شمما مما را در تهمت ايمزایش    

ر ديتمر  انه درضایتمندي و بهبود و ارتقاء امكانات آموزشي و رياهي شما عزیزان یاري خواهد نمود. )الزم به ذکر است کلیه اطالعات بصورت کامالً محرم

 آموزش حفظ خواهد شد و نتایج بصورت کلي ارائه خواهد گردید(.  

 پژوهشی مرکزمعاونت آموزشی 

 کارشناسي ارشد    PHDتخصصي  يلوشیپ يوق تخصصي  :مدرک  زن مرد:جنس     :سن

 :تاریخ تکمیل پرسشنامه     :رشته تحصیلی   :مرتبه علمی 

 .نمایید استفاده ندارم برخوردی گزینه از نیست، شما توسط پاسخگویی قابل و گردد نمی مربوط شما به که مواردی در:توجه

 برخوردی ندارم کامال ناراضی ناراضی راضی کامال راضی تابخانهک

      .روزآمدی منابع موجود1

      .در دسترس بودن منابع متناسب با نیازهای شما 2

      ارائه خدمات .نحوه برخورد پرسنل كتابخانه و سايت در3

      .سرعت ارائه خدمات پرسنل كتابخانه4

      .فضا و محل نگهداری كتاب های كتابخانه ) مخزن (5

      .فضای سالن مطالعه كتابخانه6

 پژوهشی امور

      پژوهشي امكانات و خدمات بودن دسترس در

 رفاهی امکانات

       قبول قابل امکانات با اعضاء استراحت جهت مناسبی فضای .1

      .وضعیت تغذيه2

      .وضعیت پاركینگ بیمارستان3

      . دسترسی به لوازم و تجهیزات حفاظتی در ايام كرونا4

 آموزشی فضای و تجهیزات

درمانی –.تجهیزات و امکانات تشخیصی 1       

      .تجهیزات و امکانات سمعی و بصری2

      آموزش مجازی . تجهیزات و امکانات3

      تئوری آموزشهای فضای و كالسها.4

 صبحگاهی گزارش

      .مديريت و نحوه اداره جلسات 1

      و فراگیران.میزان حضور و مشاركت اساتید 2

      .فضای آرام و تؤام با احترام در جلسات 3

      نه بیماری(  .محتوی جلسات با تأكید بر رويکرد به بیمار )و4

      .میزان تأثیرگزارش صبحگاهی در ارتقاء دانش و يادگیری 5

      .تسلط علمی اساتید در برگزاری جلسات 6

 درمانگاه

      . يضا و امكانات آموزشي درمانگاه1

      . نحوه برخورد پرسنل درمانگاه ) سرپرست ، منشي، ...(2

 



 برخوردی ندارم ناراضیکامال  ناراضی راضی کامال راضی ژورنال کالب

      .مدیریت و نحوه اداره تلسات 1

      در تلسات و يراگیران .میزان حضور و مشارکت اساتید 2

      .يضاي آرام و تؤام با احترام در تلسات 3

      .میزان تأثیر تلسات يوق در ارتقاء دانش و یادگیري شما 4

      انطباق آن بر نیازهاي علمي شما.نحوه انتخاب مقاالت ژورنال ها و 5

      .روش نقد مقاالت 6

 راند و راند گراند

      در راند و گراند راندو يراگیران .حضور اساتید 1

      .تعداد راندهاي هفتگي2

      راندها گراند .میزان ارتقاء دانش شمادر3

      .تعداد بیماران مطرح شده در راندها 4

      .تنوع بیماران مطرح شده 5

  آموزشی معاونت اداری امور

      آموزش.نحوه برخورد پرسنل 1

      .سرعت انجام امور مربوط به شما 2

      .نحوه و سرعت پاسخگوئي و رسیدگي به شكایات و انتقادات شما 3

      .میزان مهارت پرسنل در امور مربوطه4

  پرستاری پرسنل

      انبا شما در درمان بیمار  پرستاران  .همكاري1

      .برخورد و ريتار کادر پرستاري با شما 2

      تیم مدیریت

 بهبود و مدیریتي هاي گیري تصمیم در علمي هیأت اعضاء نظرات ازاستفاده  .1

  درماني آموزشي يرآیندهاي
     

       علمي هیأت اعضاي با مرکز مدیریتي تیممحترمانه  ريتار .2

       درماني خدمات ارائه هنگام  علمي هیات اعضاي امنیت تامین .3

       مختلف هاي گروه اي رشته بین وتعامل هماهنگي براي مناسب سازوکاريراهم نمودن  .4
.تعامل و همكاري مناسبي بین معاون آموزشي بیمارستان و اعضاي هیئت علمي وتود 5

 دارد
     

 

     .يرمائید مرقوم را خود پیشنهادات و انتقادات لطفاً

 

 

 

 

 


