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         دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

         حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي                 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي        

   

 

 

 «فرم ارزشيابي دانشجویان از آموزش باليني مربيان گروه پرستاری مامایي»

 

 

 

 
 

 

 

 لطفا اگر در مورد هر یک از پرسش ها اطمينان ندارید پاسخ نفرمائيد .

 ضعیف متوسط خوب عالي  رديف

     رعایت شان استاد 1

     رعایت شان دانشجو 2

     رعایت اخالق حرفه ای 3

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

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

     به حضور و غياب دانشجو توجه مي كند 6

     نماید با دانشجویان ارتباط مناسب برقرار مي 7

     با بيماران ارتباط مناسب برقرار مي نماید 8

     با پرسنل ارتباط مناسب برقرار مي نماید 9

     اهداف كارآموزی و روش به كارگيری ارزشيابي را در شروع كارآموزی بيان مي كند 10

     امكان مشاركت فعال دانشجویان در مباحث باليني رافراهم مي كند 11

     آموزش بر اساس اهداف معرفي شده انجام مي شود . 12

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

     دانشجویان را بر اساس اهداف كارآموزی ارزشيابي مي كند  14

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

     شامل شرح حال گيری، معاینه و پروسيجر(شرایط الزم جهت تمرین و تكرار آموخته ها را ایجاد مي كند) 16

     در اجرا و آموزش مهارت های باليني تسلط دارد 17

     توانایي پاسخگویي به سئواالت علمي دانشجویان را دارد 18

     . موارد اورژانسي رشته خود را آموزش مي دهد 19

     از مطالب جدبد مربوط به رشته خودآگاهي كافي دارد . 20

     با تسلط كافي تشخيص های پرستاری بيمار را مطرح مي كند . 21

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

     رضایت كلي شما از استاد

 

 : دانشجوي گرامي

بهتررین منبرع بررای ارزش یرابي از كراركرد       گراميدانشجوي از آنجا كه ارزشيابي آموزشي یک پژوهش سازمان یافته درباره كاركردهای آموزشي است و شما 

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

. 

  :  ترم تحصیلي:                               گروه آموزشي:                            تخصصي رشتهنام استاد :                  
 

 9 فرم شماره :
 


