فرم سنجش رضایتمندی فراگیران از امکانات آموزشی و رفاهی در بیمارستان
معاونت آموزشی و پژوهشی
بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) شوشتر

فراگیر محترم
باسالم؛
پرسشنامه ذیل به منظور سنجش نظرات شما از خدمات ارائه شده در این مرکز تهیه گردیده است .پاسخ دقیق و درست شما ما را در جهت افزایش
رضایتمندي و بهبود و ارتقاء امكانات آموزشی و رفاهی شما عزیزان یاري خواهد نمود.
(الزم به ذکر است کلیه اطالعات بصورت کامالً محرمانه در دفتر آموزش حفظ خواهد شد و نتایج بصورت کلی ارائه خواهد گردید).
◄ مقطع آموزشی:
◄ مدت دوره اي که در حال آموزش در بیمارستان بوده اید:
◄ بخش:
بسیار موافقم

مناسب اختصاص داده است.
 -4درکالس هاي درس ،تاالرها و سالن هاي اجتماعات بیمارستان ،امكانات سمعی بصري مناسب فراهم شده
است.
 -5بیمارستان تجهیزات و تكنولوژي آموزشی تخصصی مناسب درمحیط هاي آموزشی براي یادگیري فراهم
آورده است.
 -6بیمارستان امكان دسترسی به کتب مرجع تخصصی و مجالت علمی به روز و منابع آموزشی (الكترونیک
وغیرالكترونیک) براي فراگیران فراهم نموده است.
 -7دربیمارستان ،فضاي مطالعه متناسب با تعداد فراگیران وجوددارد.
 -8در کتابخانه بیمارستان امكانات مناسب سخت افزاري (کامپیوتر ،پرینتر ،رایتر ،زیراکس) جهت خدمات
آموزشی فراهم شده است.
 -10بیمارستان دسترسی به رختكن با کمد سالم و مجهزبه قفل به تعداد مناسب براي فراگیران به تفكیک آقا
و خانم فراهم نموده است.
 -11بیمارستان پاویون و مكان استراحت مناسب براي فراگیران فراهم نموده است.
 -12بیمارستان امنیت فراگیران را هنگام ارائه خدمات درمان در کلیه واحدها و بخش ها تأمین می نماید.
 -13رفتار پرسنل بیمارستان با فراگیران محترمانه است.
 در صورت وجود هرگونه شرح در خصوص گویه هاي نیازمند اصالح ،نظرات و پیشنهادات خودرا مرقوم نمایید.

معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) شوشتر

موافقم

 -3بیمارستان متناسب با برنامه هاي آموزشی بخش ها و تعدادفراگیران ،کالس هاي درس بافضاي فیزیكی

نظري ندارم

 -2بیمارستان ،وظایف متقابل فراگیران رده هاي مختلف نسبت به یكدیگر را مشخص و اعالم نموده است.

مخالفم

 -1بیمارستان برنامه توجیهی بدو ورود جهت فراگیران به صورت مناسب تنظیم واجرا می نماید.

بسیار مخالفم

سواالت

