
 بسمه تعالي

 

          
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

        حوزه معاونت آموزشي                      

 پزشكيعلوم مركز مطالعات و توسعه آموزش            

   

 

 «علميفرم نظرخواهي از دانشجويان در مورد تدريس نظري اعضاي هيات »

 

 

 

 
 

 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .

 ضعیف متوسط خوب عالي  رديف

     تسلط علمي استاد 1

     توان انتقال مفاهيم 2

     دانشجو توسط استاد نرعايت شا 3

     نظم و انضباط در برگزاري كالس 4

     معرفي منابع )رفرنس( براساس كوريكولوم )مصوب وزارت( 5

     ارائه طرح درس به دانشجويان 6

     ارائه توضيحات در خصوص طرح درس در ابتداي جلسه اول 7

     اجراي طرح درس تدوين شده در كالس 8

     توان مديريت كالس 9

     به دانشجويان LMSارائه پاورپوينت هاي كالس از طريق سامانه  10

     شيوه بيان و تدريس و توالي مطالب و جمع بندي 11

     قدردت اداره و رهبري كالس 12

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     رضايت كلي شما از استاد

 

 

 

 : دانشجوي گرامي

بهتيرين منبيع بيراي ارزش ييابي از كياركرد       گراميي دانشججوي  از آنجا كه ارزشيابي آموزشي يک پژوهش سازمان يافته درباره كاركردهاي آموزشي است و شما 

 اهد بود .و صادقانه شما در در باال بردن سطح كيفي آموزشي دانشگاه بسيار كارگشا خو آموزشي هستيد پاسخ هاي دقيق
 

 نام درس :     گروه آموزشي:    نام دانشكده:     نام استاد : 
 

 1 فرم شماره :



 

 سمه تعاليب

 

               
         علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاهدانشگاه 

         حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي                  

 پزشكيعلوم مركز مطالعات و توسعه آموزش            

   

 

 «اعضاء هيات علمي يآزمايشگاه دانشجويان در مورد تدريس از فرم نظرخواهي»

 

 
 

 

 

 

 
 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .

        

 ضعیف متوسط خوب عالي  رديف

     رعايت شان استادي 1

     رعايت شان دانشجو 2

     آزمايشگاهاستاد در  هنگام و منظمحضور به  3

     آزمايشگاهحضور تمام وقت استاد در  4

     ارائه طرح درس و طرح دوره در ابتداي هر ترم 5

     ارائه آموزش هاي الزم در ابتداي هر جلسه  6

     يادگيرندگان آزمايشگاهينظارت مرتب و راهنمايي الزم بر انجام كارهاي  7

     ي در زمان انجام كارايرادات و بحث گروهطرح  8

     مستقل آزمايشگاهيزمينه سازي انجام كار  9

     مرتب يادگيرندگان   پايش 10

     مربوطه آزمايشگاهيبيان رابطه بين دروس نظري ارائه شده و كارهاي  11

     ارائه جمع بندي در هر جلسه 12

     آزمايشگاهيتسلط و آگاهي كافي براي انجام كارهاي  13

     گويي به پرسش هاي يادگيرندگان پاسختوانايي استاد در  14

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     رضايت كلي شما از استاد

 سمه تعاليب      

 : دانشجوي گرامي

بهتيرين منبيع بيراي ارزش ييابي از كياركرد       گراميدانشجوي از آنجا كه ارزشيابي آموزشي يک پژوهش سازمان يافته درباره كاركردهاي آموزشي است و شما 

 آموزشي هستيد پاسخ هاي دقيق و صادقانه شما در در باال بردن سطح كيفي آموزشي دانشگاه بسيار كارگشا خواهد بود .

 نام درس :     گروه آموزشي:    نام دانشكده:    : نام استاد 
 

 2 فرم شماره :



 

               
 

         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي                  

 پزشكي علوم مركز مطالعات و توسعه آموزش        

  

 «در عرصه آموزش پزشكي جامعه نگر انادتآموزش اس دانشجويان از  فرم نظرخواهي»

 
 

 

 
 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .

 ضعیف متوسط خوب عالي  رديف

     رعايت شان استاد 1

     رعايت شان دانشجو 2

     استاد در برخورد با بيمارانرعايت اصول اخالق حرفه اي  3

     در عرصههنگام حضور به  4

     رعايت مدت زمان حضور در عرصه 5

     توجه به حضور دانشجو در عرصه 6

     ، صبر و حوصله استاد نسبت به آموزشانگيزه 7

     ارائه، انتقال و تفهيم مطالب به دانشجويان روش 8

     جديد در برنامه پزشكي جامعه نگرمعرفي منابع مطالعاتي  9

     آموزش سطوح سه گانه پيشگيري در برخورد با بيماري 10

     آموزش موارد ارجاع بيماران به واحدهاي بهداشتي درماني 11

     مداوم دانشجو در طي اجرا برنامه پايش 12

     معاينه و ......( مشاركت دادن فعال دانشجو در برخورد با بيماري )شرح حال گيري، 13

     در دانشجويان در جهت پژوهش در مسائل بهداشتي درماني انگيزهايجاد  14

     مشاركت دادن كادر درماني در آموزش به دانشجويان 15

     ( حل مشكل بيمارانfollow upآموزش روش پي گيري ) 16

     مشكالت بيماران عرصهتوجه استاد به مشكالت بهداشتي درماني جامعه از طريق  17

     ها برخورد با آن روشهاي شايع طب سرپايي و  مطرح كردن بيماري 18

     استاد با بيماران شيوه برخورد علمي 19

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     رضايت كلي شما از استاد

 

 : دانشجوي گرامي

بهتيرين منبيع بيراي ارزش ييابي از كياركرد       گراميدانشجوي از آنجا كه ارزشيابي آموزشي يک پژوهش سازمان يافته درباره كاركردهاي آموزشي است و شما 

 و صادقانه شما در در باال بردن سطح كيفي آموزشي دانشگاه بسيار كارگشا خواهد بود . آموزشي هستيد پاسخ هاي دقيق

 

  :  ترم تحصیلي:                               گروه آموزشي:                            تخصصي رشتهنام استاد :                  
 

 3 فرم شماره :



 بسمه تعالي

 

 

                
         خدمات بهداشتي درماني كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و 

        حوزه معاونت آموزشي                   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي          

   

 

 «فرم ارزيابي مدير گروه علوم پايه توسط اعضاي هيات علمي »
 

 

 0000000000000000000سرکار خانم /جناب آقاي 00000000000000000000فرم ارزيابي مدير گروه 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .
 ضعیف متوسط خوب عالي عنوان رديف

     رعايت اخالق حرفه اي 1

     وظايف محول شده به گروه تماممسئوليت پذيري در قبال  2

     انعطاف پذيري در برابر انتقادها و پيشنهادها 3

     كنترل نظم گروه و سهولت دسترسي به مدير گروهحضور منظم و  4

     پايبندي به قوانين و مقررات و برنامه هاي مصوب 5

     ترغيب اعضاي گروه به استفاده از روش هاي نوين آموزشي و ارزيابي 6

     مديريت تدوين و پيگيري برنامه هاي توسعه گروه 7

     روز رساني و نظارت بر اجراي آن مديريت برنامه ريزي آموزشي گروه و به 8

     مديريت برنامه ريزي پژوهشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجراي آن 9

     برقراري ارتباط آموزشي و پژوهشي با ساير گروه ها 10

     ي برنامه هاابالغ و اجراي برنامه هاي گروه و نظارت بر اجرا 11

     گروه، ارسال گزارش جلسه و كاربست مصوباتتشكيل منظم جلسات شوراي  12

     ابالغ بخشنامه ها، آيين نامه ها و مصوبات ابالغي   13

     تعيين معيار و تقسيم كار مناسب بين اعضاي گروه 14

     تالش براي بهبود مستمر فرايندهاي انجام كار و ايجاد جو همكاري 15

     نظارت بر اعالم به موقع نمراتمشاركت در برگزاري آزمون ها و  16

     توانايي تصميم گيري موثر و حل مشكالت 17

     پاسخگويي مناسب به دانشجويان و اعضاي گروه 18

     تدوين و به روزرساني سايت انگليسي و فارسي 19

 
 ضعیف متوسط خوب عالي 

     مدير گروهرضايت كلي شما از 

 4 فرم شماره :



 

 تعاليبسمه 

                        
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي                    

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي           

 

 «فرم ارزيابي مدير گروه باليني توسط اعضاي هيات علمي  »
 

 0000000000000000000سرکار خانم /جناب آقاي 00000000000000000000فرم ارزيابي مدير گروه 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .
 ضعیف متوسط خوب عالي عنوان رديف

     رعايت اخالق حرفه اي 1

     پايبندي به قوانين و مقررات و برنامه هاي مصوب 2

     وظايف محول شده به گروه تماممسئوليت پذيري در قبال  3

     انعطاف پذيري در برابر انتقادها و پيشنهادها 4

 CPCهاي بيمارستاني، ژورنال كالب هيا،   ميزان حضور در گزارش صبح گاهي، راندها، كنفرانس 5

 درمانگاه و بخش ها ،و جلسات موربيديتي و مورتاليتي

    

     ترغيب اعضاي گروه به استفاده از روش هاي نوين آموزشي و ارزيابي 6

     تدوين و پيگيري برنامه هاي توسعه گروهمديريت  7

     برنامه ريزي آموزشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجراي آنمديريت  8

     آنبرنامه ريزي پژوهشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجراي مديريت  9

     مديريت ارائه خدمات درماني در بخش / گروه آموزشي درماني 10

     برقراري ارتباط آموزشي و پژوهشي با ساير گروه ها 11

     ي برنامه هاابالغ و اجراي برنامه هاي گروه و نظارت بر اجرا 12

     تشكيل منظم جلسات شوراي گروه، ارسال گزارش جلسه و كاربست مصوبات 13

     ابالغ بخشنامه ها، آيين نامه ها و مصوبات ابالغي   14

     تعيين معيار و تقسيم كار مناسب بين اعضاي گروه 15

     تالش براي بهبود مستمر فرايندهاي انجام كار وايجاد جو همكاري 16

     مشاركت در برگزاري آزمون ها و نظارت بر اعالم به موقع نمرات 17

     بر حضور اتندينگ در درمانگاه ها و بخش هانظارت  18

     توانايي تصميم گيري موثر و حل مشكالت 19

     پاسخگويي مناسب به دانشجويان و اعضاي گروه 20

     تدوين و به روزرساني سايت انگليسي و فارسي 21

 
 ضعیف متوسط خوب عالي 

     مدير گروهرضايت كلي شما از 

 5 فرم شماره :



 

 بسمه تعالي

 

                        
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي                  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي         

   

 

 
 «(مافوق )رئیس و معاون  بیمارستان فرم ارزيابي مدير گروه بالیني توسط مقام» 

 

 0000000000000000000سرکار خانم /جناب آقاي 00000000000000000000فرم ارزيابي مدير گروه 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .

 ضعیف متوسط خوب عالي عنوان رديف

     رعايت اخالق حرفه اي 1

     مصوبپايبندي به قوانين و مقررات و برنامه هاي  2

     انعطاف پذيري در برابر انتقادها و پيشنهادها 3

     ميزان حضور در درمانگاه ها و بخش ها 4

     رعايت نظم گروه و حضور منظم 5

     شركت منظم در جلسات دانشكده/بيمارستان 6

ميزان حضور در گزارش صبح گاهي، راندها، كنفرانس هاي بيمارستاني، ژورنيال كيالب    7

 و جلسات موربيديتي و مورتاليتي، درمانگاه و بخش ها CPCها، 

    

     مديريت تدوين برنامه هاي توسعه گروه 8

     مديريت برنامه ريزي آموزشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجراي آن 9

     مديريت برنامه ريزي پژوهشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجراي آن 10

     مديريت درمان در بخش / گروه آموزشي درماني 11

     تشكيل منظم جلسات شوراي گروه، ارسال گزارش جلسه و كاربست مصوبات 12

     سرعت پاسخگويي به مكاتبات 13

     فرايندهاي انجام كارتالش براي بهبود مستمر  14

     توانايي تصميم گيري موثر و حل مشكالت 15

     رهبري و مديريت موثر در گروه 16

 
 ضعیف متوسط خوب عالي 

     مدير گروهرضايت كلي شما از 

 6 فرم شماره :



 

 بسمه تعالي

 

                        
         كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

         حوزه معاونت آموزشي                      

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي           

   

 
 « (ام مافوق )رئیس و معاون  دانشكدهفرم ارزيابي مدير گروه بالیني توسط مق» 

 

 

 0000000000000000000آقايسرکار خانم /جناب  00000000000000000000فرم ارزيابي مدير گروه 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .

 ضعیف متوسط خوب عالي عنوان رديف

     رعايت اخالق حرفه اي 1

     پايبندي به قوانين و مقررات و برنامه هاي مصوب 2

     رعايت نظم گروه و حضور منظم 3

     دانشكده/بيمارستانشركت منظم در جلسات  4

     انعطاف پذيري در برابر انتقادها و پيشنهادها 5

     مديريت تدوين برنامه هاي توسعه گروه 6

     مديريت برنامه ريزي آموزشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجراي آن 7

     مديريت برنامه ريزي پژوهشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجراي آن 8

     برقراري ارتباط آموزشي و پژوهشي با ساير گروه ها 9

     تشكيل منظم جلسات شوراي گروه، ارسال گزارش جلسه و كاربست مصوبات 10

     سرعت پاسخگويي به مكاتبات 11

     ارزيابي ساالنه اعضاي گروه و ارسال گزارش 12

     آموزشي و ارزيابي ترغيب اعضاي گروه به استفاده از روش هاي نوين 13

     تالش براي بهبود مستمر فرايندهاي انجام كار 14

     توانايي تصميم گيري موثر و حل مشكالت 15

     رهبري و مديريت موثر در گروه 16

     تدوين و به روزرساني سايت انگليسي و فارسي 17

 
 ضعیف متوسط خوب عالي 

     مدير گروهرضايت كلي شما از 

 

 7 فرم شماره :



 

 بسمه تعالي

 

  

                       
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

        حوزه معاونت آموزشي                      

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي           

   

 

 
 «()معاون و رئیس دانشكدهام مافوق فرم ارزيابي مدير گروه پايه توسط مق» 

 
 

 0000000000000000000سرکار خانم /جناب آقاي 00000000000000000000فرم ارزيابي مدير گروه 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .

 ضعیف متوسط خوب عالي عنوان رديف

     رعايت اخالق حرفه اي 1

     برابر انتقادها و پيشنهادهاانعطاف پذيري در  2

     شركت منظم در جلسات دانشكده 3

     پايبندي به قوانين و مقررات و برنامه هاي مصوب 4

     مديريت تدوين برنامه هاي توسعه گروه 5

     مديريت برنامه ريزي آموزشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجراي آن 6

     پژوهشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجراي آنمديريت برنامه ريزي  7

     برقراري ارتباط آموزشي و پژوهشي با ساير گروه ها 8

     تشكيل منظم جلسات شوراي گروه، ارسال گزارش جلسه و كاربست مصوبات 9

     سرعت پاسخگويي به مكاتبات 10

     ساالنه اعضاي گروه و ارسال گزارش پايش 11

     ترغيب اعضاي گروه به استفاده از روش هاي نوين آموزشي و ارزيابي 12

     تالش براي بهبود مستمر فرايندهاي انجام كار 13

     توانايي تصميم گيري موثر و حل مشكالت 14

     پاسخگويي مناسب به مراجعه كنندگان 15

     رهبري و مديريت موثر در گروه 16

     روزرساني سايت انگليسي و فارسيتدوين و به  17

 
 ضعیف متوسط خوب عالي 

     مدير گروهرضايت كلي شما از 

 

 8 فرم شماره :



 بسمه تعالي

 

 
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي                 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي        

   

 

 

 «فرم ارزشيابي دانشجويان از آموزش باليني مربيان گروه پرستاري مامايي»

 

 

 

 
 

 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .

 ضعیف متوسط خوب عالي  رديف

     رعايت شان استاد 1

     رعايت شان دانشجو 2

     رعايت اخالق حرفه اي 3

     به موقع در محل كارآموزي حضور دارد و قابل دسترس است 4

     آموزش بيماران و خانواده آنان در صورت لزوم اهميت مي دهد.به  5

     به حضور و غياب دانشجو توجه مي كند 6

     با دانشجويان ارتباط مناسب برقرار مي نمايد 7

     با بيماران ارتباط مناسب برقرار مي نمايد 8

     با پرسنل ارتباط مناسب برقرار مي نمايد 9

     كارآموزي و روش به كارگيري ارزشيابي را در شروع كارآموزي بيان مي كنداهداف  10

     امكان مشاركت فعال دانشجويان در مباحث باليني رافراهم مي كند 11

     آموزش بر اساس اهداف معرفي شده انجام مي شود . 12

     )برنامه آموزشي(ميزان هم خواني اهداف معرفي شده توسط مربيان با كوريكولوم  13

     دانشجويان را بر اساس اهداف كارآموزي ارزشيابي مي كند  14

     نكات ضعف و قوت دانشجو را بيان مي كند و به او باز خورد مي دهد 15

     شامل شرح حال گيري، معاينه و پروسيجر(شرايط الزم جهت تمرين و تكرار آموخته ها را ايجاد مي كند) 16

     اجرا و آموزش مهارت هاي باليني تسلط دارد در 17

     توانايي پاسخگويي به سئواالت علمي دانشجويان را دارد 18

     موارد اورژانسي رشته خود را آموزش مي دهد . 19

     از مطالب جدبد مربوط به رشته خودآگاهي كافي دارد . 20

     مطرح مي كند .با تسلط كافي تشخيص هاي پرستاري بيمار را  21

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     رضايت كلي شما از استاد

 

 : دانشجوي گرامي

بهتيرين منبيع بيراي ارزش ييابي از كياركرد       گراميدانشجوي از آنجا كه ارزشيابي آموزشي يک پژوهش سازمان يافته درباره كاركردهاي آموزشي است و شما 

 و صادقانه شما در در باال بردن سطح كيفي آموزشي دانشگاه بسيار كارگشا خواهد بود . آموزشي هستيد پاسخ هاي دقيق

. 

  :  ترم تحصیلي        :                               گروه آموزشي:                    تخصصي رشتهنام استاد :                  
 

 9 فرم شماره :
 



 

 بسمه تعالي

 

 
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي                 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي        

   

 

 «فرم ارزشيابي دانشجويان از آموزش باليني مربيان»

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 نفرمائيد .لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ 

 ضعیف متوسط خوب عالي  رديف

     رعايت شان استاد 1

     رعايت شان دانشجو 2

     رعايت اخالق حرفه اي 3

     به موقع در محل كارآموزي حضور دارد و قابل دسترس است 4

     در آموزش باليني صبور، مسئوليت پذير و عالقمند است 5

     مي كندبه حضور و غياب دانشجو توجه  6

     با دانشجويان و بيماران ارتباط مناسب برقرار مي نمايد 7

     اهداف كارآموزي و روش به كارگيري ارزشيابي را در شروع كارآموزي بيان مي كند 8

     آموزش بر اساس اهداف معرفي شده انجام مي شود . 9

     كوريكولوم )برنامه آموزشي(ميزان هم خواني اهداف معرفي شده توسط مربيان با  10

     دانشجويان را بر اساس اهداف كارآموزي ارزشيابي مي كند  11

     امكان مشاركت فعال دانشجويان در مباحث باليني را فراهم مي كند 12

     نكات ضعف و قوت دانشجو را بيان مي كند و به او باز خورد مي دهد 13

     شامل شرح حال گيري، معاينه و پروسيجر(آموخته ها را ايجاد مي كند)شرايط الزم جهت تمرين  14

     در انجام مهارت هاي عملي )باليني( تسلط دارد 15

     توانايي پاسخ گويي به پرسش هاي علمي دانشجويان را دارد 16

     توانايي آموزش مهارت هاي عملي را به دانشجو دارد 17

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     رضايت كلي شما از استاد

  

 : دانشجوي گرامي

بهتيرين منبيع بيراي ارزش ييابي از كياركرد       گراميدانشجوي از آنجا كه ارزشيابي آموزشي يک پژوهش سازمان يافته درباره كاركردهاي آموزشي است و شما 

 باال بردن سطح كيفي آموزشي دانشگاه بسيار كارگشا خواهد بود .و صادقانه شما در در  آموزشي هستيد پاسخ هاي دقيق

 . 

 :  نام استاد :                         نام دانشكده:                               گروه آموزشي:                           نام درس
 

 10 فرم شماره :



 

 سمه تعاليب

 

            
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي                  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي           

   

 «Self Assessmentفرم خودسنجي اساتید »
 

 

 
 

 

 

 

 كاركرد هاي آموزشي عضو محترم هيات علمي با استفاده از نظرات همكاران گروه به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي  روش: ارزشيابي  هدف

  

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .
                       

 ضعیف متوسط خوب عالي  رديف

     حضور به هنگام در كالس 1

     طول زمان كالسرعايت  2

     ميزان رضايت مندي از وضعيت آموزشي خود 3

     بيان اهداف درس 4

     انجام ارزشيابي مستمر و تكويني 5

     روش تدريس مناسب با درس 6

     كاربرد از وسايل كمک آموزشي 7

     تعامل آموزش با دانشجو 8

     شركت دادن دانشجويان در بحث 9

     اختصاصي دادن زمان خارج از كالس براي دانشجو 10

     استفاده از منابع جديد و معتبر 11

     توان علمي پاسخ گويي به سئواالت 12

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     خودرضايت كلي شما از 

 

 :  نام استاد :                         نام دانشكده:                               گروه آموزشي:                           نام درس
 

 11 فرم شماره :



 سمه تعاليب

 

            
         درماني كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

         حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي                  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي           

   

 

 «همكاراعضاي هیات علمي از نظرخواهي فرم »
 

 

 
 

 

 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .
                          

 ضعیف متوسط خوب عالي  رديف

 رعايت اصول اخالقي  و  رفتار حرفه اي 1

 

    

 تعهد در امر آموزش و تدريس )صرف وقت، جدي بودن و عالقه مندي( 2

 

    

 رعايت زمان و نظم و ترتيب حضور استاد در محل كار   3

 

    

 هاي نوين آموزشي به كارگيري روش 4

 

    

ها آموزشي  ارائه كنفرانسميزان فعاليت در گروه به منظور تشكيل سمينارها،  5

 هاي مشابه و ساير فعاليت

    

هياي آموزشيي و تهييه )طيرح درس، طيرح دوره،       ميزان مشاركت در فعاليت 6

 ها و ..........( برگزاري آزمون

 

    

 گروهاز سوي تعامل در انتقادات و پيشنهادات سازنده  روش 7

 

    

 ف و مسئوليت پذيرييپشتكار در انجام وظا 8

 

    

 ارائه تازه هاي علمي در تدريس 9

 

    

 
 ضعیف متوسط خوب عالي 

     همكاررضايت كلي شما از 

 

 

 :  نام استاد :                         نام دانشكده:                               گروه آموزشي:                           نام درس
 

 12 فرم شماره :



 بسمه تعالي

          
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

        حوزه معاونت آموزشي                      

 پزشكيعلوم مركز مطالعات و توسعه آموزش            

   

 «اعضاي هيات علمي دستياران از آموزش بالينيفرم نظرخواهي »

 

 

 
 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .    

خیلي   رديف

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

     رعايت شان استاد 1

     رعايت شان دستيار 2

     وجدان كاري و حس مسئوليت 3

     برخورد اجتماعي با يادگيرندگان، بيماران و همراهان بيمار 4

     انعطاف پذيري در برابر انتقادها و پيشنهادها 5

ميزان حضور در : گزارش صبحگاهي، راندها، كنفرانس هاي بيمارستاني،  6

CPC 0000، توموربرد و 
    

     در دسترس بودن اختصاص زمان مناسب 7

     تاثير در كشيک آنكال 8

     تاثير در گزارش صبحگاهي 9

     تاثير در راند 10

     تاثير در كنفرانس هاي بيمارستاني 11

     در ژورنال كالبتاثير  12

     تاثير آموزش در اتاق عمل 13

     و تومور برد CPCتاثير در  14

     تاثير در درمانگاه 15

     آموزش مهارت هاي پراتيک 16

     انگيزه براي مطالعه و پژوهش هاي بيشتر 17

     توان انتقال مفاهيم علمي 18

     تسلط علمي استاد 19

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     رضايت كلي شما از استاد

 : گرامي دستیار

بهترين منبع براي ارزش يابي از كاركرد آموزشيي   گراميدستیار از آنجا كه ارزشيابي آموزشي يک پژوهش سازمان يافته درباره كاركردهاي آموزشي است و شما 

 هستيد پاسخ هاي دقيق و صادقانه شما در در باال بردن سطح كيفي آموزشي دانشگاه بسيار كارگشا خواهد بود .
 

 * نام استاد :   

 
 

 13 فرم شماره :



 

 بسمه تعالي

 

         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي                 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي             

   

 

 

 «)اينترن و استاژر( از آموزش هاي باليني اعضاي هيات علميفرم ارزشيابي دانشجويان » 
 

 

 

 

 
 

 

 نداريد پاسخ نفرمائيد .لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان 

 ضعیف متوسط خوب عالي  رديف

     رعايت شان استاد 1

     رعايت شان اينترن و استاژر 2

     عالقه، صبر و حوصله استاد در آموزش فراگيران و درمان بيماران 3

     دانشجويان در بخشاجتماعي و احترام نسبت به  رعايت شئون 4

     اجتماعي و حقوق فردي بيماران رعايت شئون 5

     گاهي رعايت مدت زمان و نظم و ترتيب در برگزاري گزارش صبح 6

     رعايت زمان و نظم و ترتيب حضور استاد در درمانگاه 7

     مدت زمان حضور در راند روزانه )مطابق برنامه( 8

     اتاق عملرعايت مدت زمان و نظم و ترتيب در محل آموزش باليني /  9

     درج اطالعات و اقدامات انجام شده در پرونده بيماربر ميزان نظارت  10

     پايانيي و رسيدن به تشخيص دانشجويان  براي مشاركت در مسائل علمايجاد اشتياق در  11

      تسلط استاد در انجام و آموزش مهارت هاي عملي و دادن تذكرات اصالحي الزم 12

     علمي گزارش صبح گاهي كيفيت 13

     درماني راند روزانه -كيفيت اموزشي  14

     دقت در انتخاب بيماران براي گراند راند  15

     در درمانگاه دانشجويانبكارگيري  روشكيفيت آموزش و  16

     توانايي انتقال مفاهيم علمي 17

     تسلط علمي استاد 18
 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     رضايت كلي شما از استاد

 

 استاژر/اينترن گرامي :

بهترين منبع براي ارزش يابي از كاركرد  گرامياينترن/استاژر از آنجا كه ارزشيابي آموزشي يک پژوهش سازمان يافته درباره كاركردهاي آموزشي است و شما 

 ه شما در در باال بردن سطح كيفي آموزشي دانشگاه بسيار كارگشا خواهد بود .و صادقان آموزشي هستيد پاسخ هاي دقيق
 

 :  نام استاد :                         نام دانشكده:                               گروه آموزشي:                           نام درس
 

 14 فرم شماره :



 بسمه تعالي

                        
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي                      

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي            

 

 «توسط اعضاي هيات علميفرم ارزيابي معاون دانشكده »
 

 0000000000000000000سرکار خانم /جناب آقاي 00000000000000000000فرم ارزيابي عضو هيات علمي 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     معاون آموزشي دانشكدهرضايت كلي شما از 

 

 ضعیف متوسط خوب عالي عنوان رديف
 رعايت اصول اخالق حرفه اي 1

 
    

 ايجاد انضباط كاريرعايت نظم و  2

 
    

 ايجاد زمينه مناسب براي رشد استعداد هاي تحصيلي  3

 
    

 پايش اجراي آئين نامه هاي و مصوبات آموزشي 4
 

    

 پايش جراي وظايف آموزشي اعضاي هيات علمي 5
 

    

 پايش كاركرد مديران گروه 6
 

    

 ميزان خالقيت و توانايي در حل مشكالت آموزشي 7
 

    

 برگزاري جلسات منظم با مديران گروه هاي آموزشي 8
 

    

 اطالع رساني تصميمات اتخاذ شده در جلسات مدير گروه هاي به اعضاي هيات علمي 9

 

    

 پي گيري و همكاري در تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي 10
 

    

 پايش فرايند آموزشي دوره هاي عمومي 11
 

    

 آموزشي دوره هاي تحصيالت تكميليپايش فرايند  12
 

    

 پايش اداره آموزش و امتحانات 13
 

    

 قاطعيت در مديريت 14
 

    

 اشراف بر قوانين و آيين نامه هاي آموزشي 15
 

    

 15 فرم شماره :



 

 بسمه تعالي

                        
         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي                    

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي           

 

   

 «فرم ارزيابي رئيس دانشكده توسط اعضاي هيات علمي»
 

 0000000000000000000سرکار خانم /جناب آقاي 00000000000000000000 رياست دانشكدهفرم ارزيابي 

 

 لطفا اگر در مورد هر يک از پرسش ها اطمينان نداريد پاسخ نفرمائيد .
 ضعیف متوسط خوب عالي عنوان رديف

 رعايت نظم و ايجاد انضباط كاري 1
 

    

 رفتار و برخورد مناسب 2

 

    

بين دانشجويان، استادان و كاركنان در واحدهاي مختليف  فراهم نمودن تعامل مناسب  3

 دانشكده

    

 ابالغ به هنگام كليه مصوبات و آئين نامه هاي ابالغي 4
 

    

 نظارت بر حسن اجراي مصوبات كه از طريق رئيس دانشگاه ابالغ مي شود  5
 

    

 ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي دانشكده 6
 

    

 نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشكده 7
 

    

 نظارت بر كاركرد معاونين دانشكده و مديران گروه ها و ارائه بازخورد مناسب 8
 

    

 ايجاد زمينه مناسب براي رشد استعدادهاي تحصيلي 9
 

    

دانشكده )جيذب، ارتقياء ، آموزشيي و    تشكبل و حضور فعال در شوراها و كميته هاي  10

 (00000پژوهشي و 

    

 ايجاد ارتباط با ساير نهادها، موسسات، مراكز علمي و آموزشي  11
 

    

انجام اقدامات الزم جهيت تيامين نيازهياي دانشيكده ماننيد وسيايل و دسيتگاه هياي          12
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