
 ارزشیابی اساتید بالینی و خدمات آموزشی و رفاهی از نظر دانشجویان

 فرم  ارزیابی  دانشجویان از اساتید بالینی -1فرم شماره 

 دانشجوی گرامی:

راههای بهبود کیفیت آموزش، ارزشیابی می باشد و شرکت شما به عنوان یک منبع اطالعاتی مهم  یکی از مهم ترین

نقش اساسی در ارزیابی صحیح آموزش بالینی  دارد، پاسخ های صادقانه و دقیق شما نشانه احترام به حقوق 

 دانشجویان و اساتید دانشگاه است.

 دانشکده: نام استاد:

 تاریخ تکمیل: گروه:

 

 نام استاد: نام استاد: نام استاد: نام استاد:  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 عنوان ردیف

                 رعایت اخالق پزشکی  1

2 
حضور  به موقع دربخش یا 

 درمانگاه 
    

            

3 
میزان تاثیر و فعالیت  

 استادبالینی در درمانگاه یا بخش 
    

            

4 
مهارت های عملی در آموزش 

 بالینی 
    

            

5 
عالقمندی در نوآوری و به روز 

 کردن اطالعات علمی
    

            

6 
نظر کلی شما در مورد شایستگی 

 های بالینی عضو هیات علمی
    

            

                 مسولیت پذیری در امور محوله  7

8 
ایجاد انگیزه در دانشجویان 

 برای مطالعه و کارهای پژوهشی 
    

            

9 
میزات استقبال در مشاوره و 

 راهنمایی به دانشجویان 
    

            

11 

کیفیت آموزش استاد و میزان 

بهره گیری دانشجو به صورت 

 کلی 

    

            

 

 

 



 

 فراگیران از خدمات آموزشی و رفاهی یمندتیرضافرم  سنجش  -2فرم شماره 

 دانشکده: نام بیمارستان:

 تاریخ تکمیل: گروه:

 

 ضعیف  متوسط خوب  عالی  عنوان ردیف

     میزان مطلوبیت زمان و فضای آموزشی  1

     نحوه رفتار و همکاری کادر درمانی و پزشکان در امور آموزش بالینی 2

3 
وضعیت فیزیکی سالن کنفرانس و وسایل کمک آموزشی در 

 بالینی  هایبخش
    

     میزان مطلوبیت فضای رختکن  4

     سیسروسلفمیزان رضایت از وضعیت استفاده از فضای  5

     بالینی یهابخشمیزان رضایت از تعداد و تنوع بیماران در  6

     میزان رضایت از فضای فیزیکی کتابخانه  7

      یاانهیرامیزان رضایت از خدمات  8

     میزان رضایت از نحوه دسترسی به منابع آموزشی موجود در بخش  9

      HISو  PACSمیزان رضایت از دسترسی به سیستم  11

     میزان رضایت کلی از محیط بالینی 11

 

 "ارزشیابی اساتید و خدمات آموزشی رفاهی یهافرمنحوه نمره دهی و تفسیر   "

برای متوسط و  2برای خوب ،  3برای عالی ،  4.  کنیممیجهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل * 

 برای ضعیف 1

 ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره  

 11-19 21-29 31-39 41 نمره ارزشیابی  1فرم شماره 

 11-19 21-29 31-39 44 ارزشیابینمره  2فرم شماره 

 EDO: مسئول کنندهبررسی                                                                     نمره نهایی .........

 : معاونت آموزشیتأییدکننده                                                               کیفیت آموزشی..........


