
 بسمه تعالی
 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی 

  یمعاونت آموزش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 باليني توسط فراگير مدرسين: پرسشنامه ارزشيابي 4-1 فرم شماره

 دانشجوی گرامی

از آنجائیکه در تکمیل پرسشنامه نیازی به ذکرر نراو و   پرسشنامه ایی که پیش روی شماست به منظور ارتقاء کیفیت آموزش می باشد و 

 ناو خانوادگی نیست. نظرات ابراز شده حضرتعالی و دیگر دانشجویان محفوظ و به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.

 ناو مرکز آموزشی:       گروه بالینی:

 تاریخ ارزشیابی:    دکتری عمومی مقطع تحصیلی:

 0-جز برنامه این بخش نمی باشد 1=بسيار ضعيف  2=ضعيف  3=سطمتو 4=خوب     5=بسیار خوب
 

 

 ردیف
 استاد                                                                                                                 

 عنوان
      

       همكار و دانشجويان(رعايت اخالق پزشكي)برای مثال ارتباط مناسب استاد با بیمار،  1

       توجه به حضور بموقع فراگیران در بخش 2

       بصورت حضوری و مجازی میزان حضور در گزارش صبحگاهي 1-3

       بصورت حضوری و مجازی میزان تاثیر و فعالیت در گزارش صبحگاهي 2-3

       میزان حضور در راندها 1-4

       در راندهامیزان تاثیر و فعالیت  2-4

       بصورت حضوری و مجازی میزان حضور در كنفرانس های بیمارستاني 1-5

       بصورت حضوری و مجازی میزان تاثیر و فعالیت در كنفرانس های بیمارستاني 2-5

       بصورت حضوری و مجازی میزان حضور در ژورنال كالب 1-6

       بصورت حضوری و مجازی كالبمیزان تاثیر و فعالیت در ژورنال  2-6

       بصورت حضوری و مجازی CPCمیزان حضور در  1-7

       بصورت حضوری و مجازی CPCمیزان تاثیر و فعالیت در  2-7

       میزان حضور در درمانگاه 1-8

       میزان تاثیر و فعالیت در درمانگاه 2-8

       آنكاليمیزان در دسترس بودن در كشیك های  1-9

       میزان تاثیر آموزش و فعالیت در كشیك های آنكالي 2-9

       كیفیت آموزش استاد و میزان بهره گیری دانشجو )به طور كلي( 11

       دانش تئوری در آموزش بالیني 11

       مهارت های عملي در آموزش بالیني 12

       ايجاد انگیزه در دانشجويان برای مطالعه  13

       ايجاد انگیزه در دانشجويان برای كارهای پژوهشي 14

       میزان استقبال از مشاوره و راهنمايي علمي به دانشجويان 15

       انعطاف پذيری در مقابل انتقادات و پیشنهادات 16

17 
داشته باشدد و حدداقل    11اگر استاد ايده آل شما براساس داشتن تمامي صفات، نمره 

نمره يك در نظر گرفته شود، در مجموع اين استاد را بدا هده نمدره ای ارزيدابي مدي      
 نمائید

    
  

 


