
 بسمه تعالی
 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی 

  یمعاونت آموزش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 : پرسشنامه ارزشيابي عضو هيات علمي باليني توسط فراگير4فرم شماره 

 گرامی دانشجو

پرسشششمهما ا ی  ا پ ر ی ش اسهسب  ا ممروی ایاءهک   ت ب ومو م می  هاو   ا  ونجهک  ا دی ا س پ پرسشمهما ن ه ش  ا ر ر نهو     

 محتوظ    ا صویت محرمهنا  هقی خواهو مهنو. دانشجو هننهو خهنوادگی ن سب. نررات ا را  اوه حضراعهلی   د گر 

 نهو مر ز ومو ای:       گر ه  هل می:

 اهی خ ای ا ه ی:   جراحی عسومی دست هیش طع احص لی:مء

 0-جز برنامه این بخش نمی باشد 1=بسيار ضعيف  2=ضعيف  3=متوسط 4=خوب     5= س هی خوب
 

 

 ردیف
 استاد                                                                                                                 

 عنوان
      

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

       و راندهای آموزشي توجه به حضور بموقع فراگیران در بخش 2

       گراند راند آموزشي میزان حضور در  1-3

       گراند راند آموزشيمیزان تاثیر و فعالیت در  2-3

       کالسهای آنالينمیزان حضور در  1-4

       کالسهای آنالينمیزان تاثیر و فعالیت در  2-4

       مجازی يا حضوریبصورت  میزان حضور در کنفرانس های بیمارستاني 1-5

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

       ژورنال کالبمیزان حضور در  1-6

       میزان تاثیر و فعالیت در ژورنال کالب 2-6

       میزان در دسترس بودن در کشیك های آنكالي 1-7

       میزان تاثیر آموزش و فعالیت در کشیك های آنكالي 2-7

       توجه به آموزش عملي در بخش بیماران بستری 8

       بیماران سرپاييتوجه به آموزش عملي در کلینیك  9

       رعايت پروتكل های بهداشتي در راندهای آموزشي و گراند راندها 11

       کیفیت آموزش استاد و میزان بهره گیری دانشجو )به طور کلي( 11

       دانش تئوری در آموزش  12

       مهارت های عملي در آموزش  13

       ايجاد انگیزه در دانشجويان برای مطالعه  14

       ايجاد انگیزه در دانشجويان برای کارهای پژوهشي 15

       میزان استقبال از مشاوره و راهنمايي علمي به دانشجويان 16

       انعطاف پذيری در مقابل انتقادات و پیشنهادات 17

18 
داشته باشد و حداقل  11تمامي صفات، نمره اگر استتاد ايده آل شما براساس داشتن  

نمره يك در نظر گرفته شتتتود، در مجموی اين استتتتاد را با هه نمره ای ارزيابي مي 
 نمائید

      

 

 لطته سه ر نررات   پ شمههدات ا س لی خود یا مرقوو فرمه  و. *


