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روش اجرا :
این نظر سنجی از کاروزان و کارآموزان بصورت فصلی انجام می شود.
 )1فرم مربوطه توسط واحد توسعه بالینی در اختیار منشی گروه های مختلف آموزشی قرار داده می شود.
 )2فرم ها توسط کارشناس آموزش/واحدتوسعه آموزش بالینی به فراگیران محترم رسانده می شود و توسط ایشان تکمیل می گردد.
 )3فرم های پر شده توسط کارشناس آموزش/واحدتوسعه آموزش بالینی جمع آوری و در اختیار واحد توسعه بالینی قرار می گیرد.
 )4نتایج فرم های پر شده در این واحد تجزیه و تحلیل می شود.
 )5نتایج تجزیه و تحلیل شده توسط معاون آموزشی مرکز در کمیته مدیریت آموزش بیمارستان مطرح می شود.
 )6اقدامات اصالحی مورد نیاز در کمیته آموزش علوم پزشکی بیمارستان تصمیم گیری و مصوب می گردد.
 )7کمیته و مسئول آموزش بالینی مسئولیت پیگیری مصوبات انجام در این خصوص را دارا می باشند.

تهیه کنندگان:
سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای علی حاتمی

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی ()EDO

کارشناس مسئول آموزش بیمارستان

تاریخ1397/11/08 :

تاریخ1397/11/08 :

امضاء:

امضاء:

تأیید کننده:

تصویب کننده/ابالغ کننده:

سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای دکتر رضا وفامنش

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

رئیس بیمارستان

تاریخ1397/11/08 :

تاریخ1397/11/08 :

امضاء:

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

عضو محترم هیات علمی
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
رضایتمندی و بهبود و ارتقاء امكانات آموزشی و رفاهی شما عزیزان یاری 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 ای که در حال آموزش در بیمارستان بوده اید:
◄ بخش:
بسیار موافقم

مناسب اختصاص داده است.
 -4درکالس های درس ،تاالرها و سالن های اجتماعات بیمارستان ،امكانات سمعی بصری مناسب فراهم شده
است.
 -5بیمارستان تجهیزات و تكنولوژی آموزشی تخصصی مناسب درمحیط های آموزشی برای یادگیری فراهم
آورده است.
 -6بیمارستان امكان دسترسی به کتب مرجع تخصصی و مجالت علمی به روز و منابع آموزشی (الكترونیک
وغیرالكترونیک) برای فراگیران فراهم نموده است.
 -7دربیمارستان ،فضای مطالعه متناسب با تعداد فراگیران وجوددارد.
 -8در کتابخانه بیمارستان امكانات مناسب سخت افزاری (کامپیوتر ،پرینتر ،رایتر ،زیراکس) جهت خدمات
آموزشی فراهم شده است.
 -10بیمارستان دسترسی به رختكن با کمد سالم و مجهزبه قفل به تعداد مناسب برای فراگیران به تفكیک آقا
و خانم فراهم نموده است.
 -11بیمارستان پاویون و مكان استراحت مناسب برای 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 های نیازمند اصالح ،نظرات و پیشنهادات خودرا مرقوم نمایید.
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موافقم

 -3بیمارستان متناسب با برنامه های آموزشی بخش ها و تعدادفراگیران ،کالس های درس بافضای فیزیكی

نظری ندارم

 -2بیمارستان ،وظایف متقابل فراگیران رده های 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

