
 ازامکانات آموزشی و رفاهی فراگیران رضایتمندی سنجش فرم
 گرامی، باسالم  راگیرف

رضزایممند  و   پرسشنامه ذیل به منظور سنجش نظرات شما از خدمات ارائه شده در این مرکز تهیه گردیده است. پاسخ دقیق و درست شما ما را در جهت افززایش 

ر دفمر آموزش حفظ خواهزد شزد و   بهبود و ارتقاء امكانات آموزشي و رفاهي شما عزیزان یار  خواهد نمود. )الزم به ذکر است کلیه اطالعات بصورت کامالً محرمانه د

 نمایج بصورت کلي ارائه خواهد گردید(. 

 پژوهشی مرکزمعاونت آموزشی 

 کارآموزکارورز دسمیار تخصصي  دسمیارفوق تخصصي  :مقطع آموزشی زن مرد:جنس     :سن

 :پرسشنامهتاریخ تکمیل       :مدت دوره ای که در حال آموزش در بیمارستان بوده اید   بخش:

 نمایید اسمفاده ندارم گزینه برخورد  از نیست، شما توسط پاسخگویي قابل و گردد نمي مربوط شما به که موارد  در:توجه. 

 تابخانهک
کامال 

 راضی
 برخوردی ندارم کامال ناراضی ناراضی راضی

      .روزآمدی منابع موجود1

      .در دسترس بودن منابع متناسب با نیازهای شما 2

      .نحوه برخورد پرسنل كتابخانه و سايت در ارائه خدمات3

      .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 دسمرس در.1

      در ارائه خدمات واحد توسعه و تحقیقاتنحوه برخورد پرسنل .2

      واحد توسعه و تحقیقات سرعت ارائه خدمات پرسنل.3

 رفاهی امکانات

      .شرايط و امكانات پاويون1

      .وضعیت تغذيه2

      .وضعیت پاركینگ بیمارستان3

      وضعیت دسترسی به  اينترنت .4

      لوازم و تجهیزات حفاظتی در ايام كرونا. وضعیت 5

 آموزشی فضای و تجهیزات

درمانی –.تجهیزات و امكانات تشخیصی 1       

      .تجهیزات و امكانات سمعی و بصری2

      .تجهیزات و امكانات آموزش مجازی3

      تئوری آموزشهای فضای و كالسها.3

 صبحگاهی گزارش

      .مديريت و نحوه اداره جلسات 1

      .میزان حضور و مشاركت اساتید 2

      .فضای آرام و تؤام با احترام در جلسات 3

      .محتوی جلسات با تأكید بر رويكرد به بیمار )ونه بیماری( 4

      .میزان تأثیرگزارش صبحگاهی در ارتقاء دانش و يادگیری 5

      .تسلط علمی اساتید در برگزاری جلسات 6

 درمانگاه

      .میزان حضور اساتید در درمانگاه 1

      .میزان ارتقاء مهارتها  بالیني شما در درمانگاه 2

      .فضا و امكانات آموزشي درمانگاه 3

      .نحوه برخورد پرسنل درمانگاه ) سرپرست ، منشي، ...( 4

 



 برخوردی ندارم کامال ناراضی ناراضی راضی کامال راضی ژورنال کالب

      .مدیریت و نحوه اداره جلسات 1

      .میزان حضور و مشارکت اساتید در جلسات 2

      .فضا  آرام و تؤام با احمرام در جلسات 3

      .میزان تأثیر جلسات فوق در ارتقاء دانش و یادگیر  شما 4

      ژورنال ها و انطباق آن بر نیازها  علمي شما .نحوه انمخاب مقاالت5

      .روش نقد مقاالت 6

 بستری بخش
      .میزان حضور و مشارکت اساتید در بخش بسمر 1

      . میزان ارتقاء مهارتها  بالیني شما در بخش بسمر 2

      . میزان تنوع بیماران بسمر  شده3

      اساتید بخش.میزان آموزش ارائه شده توسط 4

      . فضا  آرام و توام با احمرام در بخش 5

      . برخورد پرسنل بخش )پرسمار، بهیار، منشي(6

 عمل اتاق

      .میزان حضور و مشارکت اساتید در اتاق عمل 1

      .میزان ارتقاء مهارتها  بالیني شما در اتاق عمل 2

      .میزان تنوع اعمال جراحي 3

      .فضا  آرام و توأم با احمرام در اتاق عمل 4

      .مهارت اساتید در کار عملي اتاق عمل 5

      .برخورد پرسنل اتاق عمل ) منشي، پرسمار، بهیارو ...( 6

 آموزشی راند

      .حضور اساتید در گراند راند1

      .تعداد راندها  هفمگي2

      راندها  در .میزان ارتقاء دانش شما3

      ها  .تعداد بیماران مطرح شده در راند4

      .تنوع بیماران مطرح شده 5

      .توانمند  علمي اساتید در برگزار  راندها 6

  آموزشی معاونت اداری امور

       آموزش.نحوه برخورد پرسنل 1

      .سرعت انجام امور مربوط به شما 2

      گروه آموزشي قوانین خصوص در رساني اطالع   نحوه.3

      .نحوه و سرعت پاسخگوئي و رسیدگي به شكایات و انمقادات شما 4

      در امور مربوطه آموزش.میزان مهارت پرسنل 5

  پرستاری پرسنل

      با شما در درمان بیمار  پرسنل پرسمار   .همكار 1

      .برخورد و رفمار کادر پرسمار  با شما 2
 ندارم نظر   خیر بلي نمائید؟ مي توصیه خود دوسمان به فوق بخش در را دوره این گذراندن آیا

 .فعالیت آموزشي برتر بخش خود را نام ببرید

 .فرمائید مرقوم را خود پیشنهادات و انمقادات لطفاً

 


