
 آموزشي کودکان بخش از کارورزان رضايتمندي ارزيابي

 مرکز آموزشي درماني کودکان مفید 

 ....... ماه  ........ سال : دوره  تاريخ  .................... ورودي کارورزان

 
 جهت  در توان ب اطالعات آناليز و استخراج با تا دهيد  پاسخ  دقت  با  و  صادقانه را زير موارد  است خواهشمند محترم،  کارورزان 

 .داد انجام را الزم اقدامات باليني آموزش کيفيت ارتقاي

 صفر بين هرعددي خود رضايتمندي درصد با مطابق و 10 عدد کامل موافقت صورت در صفر،  عدد کامل مخالفت صورت در لطفاً

 به وارد کردن عدد نمي باشد.  در مواردي که گزينه بلي /خير لحاظ شده نيازوارد نماييد.    □و داخل    کنيد انتخاب را ده تا

 

 برنامه اجراي  ميزان  - الف

     □ 10تا0   شد؟ برگزار معرفی برنامه دوره شروع در .1
 ...... .....................................................بنويسيد لطفا   داريد خاصی نظر برنامه اجراي مورد در اگر.  2
 

 آموزش طي در بيماران از استفاده ميزان - ب 

 □خير         □بلی                . کيفيت کارگاه آموزشی روز اول چگونه بوده است ؟1

 □خير         □بلی                        چگونه بوده است ؟ skill  lab. کيفيت آموزش2           

 □ 5کمتر از               □  10-5ين ب          □10 از بيشتر          بود؟ چقدر دوره طول در  صبحگاهی گزارش تعداد. 3
 □ 4کمتر از                □7-4بين           □7 از بيشتر                        بود؟ چقدر دوره  طی  در بخش راند تعداد. 4
 □ 10ر از کمت           □ 20-10بين          □20از بيشتر                        بود؟ چقدر دوره طی در درمانگاه تعداد. 5
   10تا     0            ميزان رضايتمندي از درمانگاه ها را مشخص فرماييد.  . 6

 □ ريه    □خون  □ ايمونولوژي  □نفرولوژي    □ غدد   □روماتولوژي   □اعصاب   □گوارش □عفونی
    بود؟ هماهنگ  بخش بيماران با  Log  book  شده ارائه عناوين ميزان چه. 7

 □ ريه    □خون  □ ايمونولوژي  □نفرولوژي   □ غدد   □روماتولوژي   □اعصاب   □گوارش □عفونی
    شد؟  استفاده مطالب ارائه جهت بخش بيماران از ميزان چه. 8

 □ ريه    □خون  □ ايمونولوژي  □نفرولوژي   □ غدد   □روماتولوژي   □اعصاب   □گوارش □عفونی
 

   ..................................بنويسيد لطفا   داريد، نظري نقطه آن مختلف هاي قسمت آموزشی سودمندي و بند  اين مفاد مورد در اگر
 

 

 

 

 

 



 منتور از رضايت ميزان - ج

 □ 10تا0 ؟ است ميزان چه منتور آموزشی برخورد و اخالق اي، حرفه رفتار  از  شما رضايت .1

 □  10تا0؟  بود مناسب شما با  ايشان ارتباط و حضور ميزان .2

 □ 10تا  0 ؟ بود مشكالت  رفع  صدد در ميزان چه تامنتور  مشكل وجود صورت  در .3

  □10تا0 ؟ است ميزان چه ارشدمنتور  آموزشی برخورد و اخالق اي، حرفه رفتار  از  شما رضايت .4

 □  10تا0؟  بود مناسب شما با ارشدمنتور ارتباط  و حضور ميزان .5

 □ 10تا0؟  بود مشكالت رفع صدد در ميزان چه تا ارشد منتور  مشكل وجود صورت  در .6

   .......................................................... بنويسيد؟  لطفا   داريد منتور مورد در  نظري نقطه اگر .7

 و....(   پرسنل،) بخش از رضايت ميزان -د
 شد؟   برگزار ميزان چه معرفي بخش برنامه  بخش ها شروع در .1

 (    □  تراب        □ريه     □غدد   □ روماتولوژي      □نفرولوژي     □اورژانس       □گوارش    □ )عفونی  10تا   0

 شد؟ ارائه  شما  به ميزان چه برنامه برگزاري محل اساتيد و نام با  همراه کامل هفتگي  برنامه .2

 (    □ تراب         □ريه      □غدد   □روماتولوژي      □ نفرولوژي     □اورژانس      □گوارش     □)عفونی    10تا  0  

  ؟داشتند را دانشجويان پذيرش گي آماد بخش پرسنل ميزان چه .3

 (    □  تراب        □ريه     □غدد   □ روماتولوژي      □نفرولوژي     □اورژانس      □گوارش    □ )عفونی  10تا   0

   ؟ بود مناسب شما  با بخش پرسنل  برخورد ميزان چه .4

 (    □  تراب          □ريه     □غدد   □ روماتولوژي      □نفرولوژي     □اورژانس      □گوارش    □ )عفونی  10تا   0

  داشتند؟ نقش شما آموزش در فلوها ميزان چه .5

 (    □  تراب        □ريه     □غدد   □ روماتولوژي      □نفرولوژي     □اورژانس      □گوارش    □ )عفونی  10تا   0

   ؟ داشتند اطالع شما  برنامه و حضور  از  اساتيد ميزان چه .6

 (    □  تراب        □ريه     □غدد   □ روماتولوژي      □نفرولوژي     □رژانس او     □گوارش    □ )عفونی  10تا   0

 ... .............................................................بنويسيد؟ داريد نظري اگر فلوها رزيدنتها، پرسنل، ، اساتيد مورد در .7

 

 ..............  10تا  0 است؟  ماهه کودکان چه ميزان دو دوره  ضايتمندي شما ازدر کل ميزان ر

 باتشکر از اينکه وقت خود را به تکمیل پرسشنامه داديد. 

 ج. خدمات رفاهي :

 □  خير                            □ بلی                                     ا. آيا از خدمات رفاهی پاويون راضی هستيد ؟ 

 □  خير                           □ بلی                    هستيد ؟  . آيا از دسترسی به کتابخانه و اينترنت راضی2
 

 □ خير       □ د. آيا  اعتماد به نفس کافي در ديدن بيماري هاي شايع در خود احساس مي کنيد ؟         بلي   


