بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد خلخال
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم

ارزیابی

آموزش بالینی اساتید از نظر دانشجویان
نام کارآموزی:
تعداد واحد:
تعداد برگه های تکمی شده:
تعداد دانشجویان حاضر در محیط آموزشی:

نام استاد:
سال تحصیلی:
گروه آموزشی:
تاریخ تکمی :

دانشجوی گرامی:
یکی از مهم ترین راه های بهبود کیفیت آموزش ،ارزشیابی می باشد و شرکت شما به عنوان یک منبع اطالعاتی مهم نقش اساسی در ارزیابی صحیح
آموزش دارد ،پاسخهای صادقانه و دقیق شما نشانه احترام به حقوق دانشجویان و اساتید دانشگاه است.
موارد
 . 1در زمان مشخص شده در محیط آموزشی حضور می یابد .
 . 2دانشجویان را از ابتدا با اهداف کارآموزی بخش م ربوطه آشنا می کند .
 . 3دانشجویان را در صوور لوموم بوا محویط کوارآموزی( محویط يیمیکوی ،پرسون و تجهیوما )آشونا
می کند .
 . 4از اوقا کارآموزی به نحو مطلوب استفاده می کند .
مدیریت آموزشی

 . 5دانشجویان را با وظایف بالینی خود در قبال بیمار آشنا می کند .
 . 6دانشجویا ن را جهت کسب اطالعا تشخیصی و درمانی راهنمایی می نماید .
 . 7مهار های مراقبتی  /بالینی از مددجو را به دانشجویان آموزش می دهد .
 . 8ب ر عملکرد دانشجویان نظار کرده و بازخورد مناسب را ارائه می کند .
 . 9زمینه الزم جهت آموزش به مددجو  /همراه را توسط دانشجویان يراهم می کند .
 . 11دانشجویان را به انجام يعالیت های علمی جانبی ( کنفرانس ،ارائه مقاله ،گمارش مورد) موظف می نماید.
 . 11به حضور منظم دانشجویان در بخش اهمیت می دهد
 . 12به دانشجویان کمک می کند به اهمیت مسئولیت حريه ای خود پی ببرند .

مهار بالینی

 . 13تسلط کايی در انجام مهار های بالینی در بخش مربوطه دارد .

توان علمی

 . 14تسلط علمی کايی در حیطه يعالیت های بالینی را دارد

اخالق

 . 15شئونا مدرسی ( آراستگی ظاهر ،نحوه بیان ،موازین اخالقی و  ).....را ر عایت می کند

ارزشیابی

 . 16دانشجویان را با توجه به اهداف کارآموزی در طول دوره ارزشیابی می کند .
لطفا نظرا و پیشنهادا خود را در باره این دوره و بخش از بعد کیفیت آموزشی مرقوم نمائید.
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