
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 1 شماره فرم

 کد: ....                            هیات علمی اعضای وضعیت آموزش در دانشکده از دیدگاه ارزیابی                                        

 همکار گرانقدر 

 سالم علیکم،
سنجش وضعیت آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی طراحی شده است. پاسخ دقیق  به منظورپیش رو  فرم

ن آرا با دقت مطالعه فرموده و وضعیت دانشکده را بر  گویهشما در اصالح روند ها می تواند کمک کننده باشد. لطفا هر 

 نمایید. اساس مشخص 

 

 وضعیت دانشکده گویه ردیف

 نظر بی  ضعیف متوسط خوب

     دیاسات نیدر ب یدرس یواحدها عیتوز ۱

     دیاسات نینامه ها)استاد مشاور و راهنما( در ب انیپا عیتوز 2

     طمرتب ینامه ها نییبرنامه ها و آ یاطالع رسان یها ستمیس 3

     یآموزش طیو مح یکیزیف یفضا 4

     دانشکده یآموزش یها یریگ میمشارکت در تصم 5

     یکارشناسان آموزش یارتباط و همکار 6

     و ....(  شگاه،یبرد، پروژکتور، آزما تی)وا یآموزش لیوسا به یدسترس 7

      نوید، هم آوا، طبیب و ...، تسما از قبیل یمختلف آموزش یسامانه ها 8

     روز به  یکمک آموزش یو استفاده از رسانه ها هیتالش دانشکده در ته 9

       یلیو بورس تحص لیامکان ادامه تحص ۱0

     برگزار شده یآموزش دوره های کیفیت و کمیت ۱۱

     حوزه آموزش  نیو معاون رانیدرخواست ها توسط مد یریگیپ ۱2

     مربوطه  یگروه آموزش تیگروه در تقو رانیتالش مد ۱3

      یو ابتکارات آموزش نینو یها وهیدانشکاه از ش تیحما ۱4

     و آرامش در محل کار  تیاحساس امن ۱7

     ها شیدانشکده جهت حضور در کنگره و هما یآموزش التیتسه ۱8

 هایفراهم بودن بستربر اساس  یدرس یواحدها نیآنال یبرگزارنحوه  ۱9

 یآموزش مجاز

    



 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

 ماماییدانشکده پرستاری و 

 

 2فرم شماره 
 کد: ....                مربیان  از دیدگاه بیمارستان و مراکز بهداشتدر و امکانات وضعیت آموزش  ارزیابی                      

 

 همکار گرانقدر 

 سالم علیکم،
طراحی شده است. پاسخ  بیمارستان و مراکز بهداشتدر  و امکانات سنجش وضعیت آموزش به منظور حاضر فرم

بیمارستان و را با دقت مطالعه فرموده و وضعیت  گویهدقیق شما در اصالح روند ها می تواند کمک کننده باشد. لطفا هر 

 ن اساس مشخص نمایید. آرا بر  مراکز بهداشتی

 

 

 

 

 

 بیمارستان/مراکز بهداشتوضعیت  گویه ردیف

 نظر بی  ضعیف متوسط خوب

از قبیل رایانه،  یآموزشفعالیتهای جهت  مارستانیکتابخانه بامکانات  ۱

 اینترنت و ...

    

به روز و منابع  یو مجالت علم یبه کتب مرجع تخصص یدسترس 2

  یآموزش

    

     گروه های مختلف پرسنلی و دانشجویی نیو تعامل ب یهماهنگ 3

      یآموزش های ندیفرآ مرتبط با یها یریگ میدر تصم مشارکت 4

     در امر آموزش  مارستانیب یپرسنل درمان یهمکار 5

     اتاق کار و فضای استراحت مربیان 6

     و پژوهشی آموزش یبا برنامه ها یآموزش یفضاتناسب  7

متناسب با  رانیبه فراگ یارائه خدمات آموزش یالزم برا زاتیتجه 8

  یآموزش یو برنامه ها رانیتعداد فراگ

    

     مربیان ی) کتابخانه و سالن مطالعه( برا مطالعه مناسب یفضا 9

 دئویمانند وو ارزشیابی  سیتدر نینو یروش ها امکان اجرای ۱0

 و... OSCE، اجرای یکارگاه آموزش یکنفرانس، اجرا

    


