
 

 نظر سنجی فرآیند رهبری آموزشی بالینی

 دانشجویان مقطع کارآموزی 

 

انجام ... ، ژورنال و Skill Labنیاز سنجی در خصوص برگزاری کالس، کنفرانس فعالیت  -1

 ؟می شود

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی     

 خیر 

5- Case  ؟می شودمناسب در گروههای آموزشی انتخاب 

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟مطرح می شود جهت حضوراساتید رشته های درگیر با موضوع با موضوع  -3

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟می شودآموزش بالینی از طرف گروهها انتخاب  رهبر-4

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟میشودموضوع به رهبر آموزشی گروه ارسال -2

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟می شودتنظیم نهایی فعالیت مورد نظر توسط رهبر آموزشی بالینی انجام  -6

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

فعالیت مورد نظر به گروههای مرتبط جهت حضور و پربار کردن محتوای آموزشی در -5

 (از طرف رهبر آموزشی بالینی)؟ می شودفیلد تخصصی هر گروه ابالغ 

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

رهبر آموزشی بالینی پیگیری صورت می در صورت عدم حضور گروه مدعو، از طرف  -8

 گیرد؟

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 

 : توضیحات بیشتر

 

 

 

 

 



 

 

 برگزاری کالسهای بین گروهیفرآیند 

 دانشجویان مقطع کارآموزی

 گروه برگزار کننده کنفرانس از طرف گروه انتخاب می شود؟-1

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

از طرف دفتر گروه جهت انجام کنفرانس انجام می  سایر گروههاتماس با مدیران -5

 ؟شود

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

آموزشی منتخب جهت هماهنگی روز و ساعت کنفرانس از طرف دفتر تماس با مسئول -3

 ؟گروه انجام می شود

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟اطالع رسانی به کلیه فراگیران توسط دفتر گروه انجام می شود-4

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟اطالع رسانی به کلیه اساتید گروه توسط دفتر گروه انجام می شود-2

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی       

 خیر 

 

 

  :توضیحات بیشتر 



 

 CPCبرگزاری فرآیند 

 کارورزیدانشجویان مقطع کارآموزی و 

 ؟می شودانتخاب  CPCاستاد مسئول در گروه مربوطه جهت برگزاری-1

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی       

 خیر 

 ؟می شوداز طرف دفتر گروه به استاد اعالم  CPCزمان برگزاری -5

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟می شوداز طرف استاد به گروه ارسال  P.Pیا  Wordمطالب در قالب   -3

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟می شودهماهنگی با اساتید سخنرانان مربوطه از طرف دفتر گروه انجام  -4

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟می شوداز طرف دفتر گروه ارسال ( داخل یا خارج گروه)موضوع به گروههای مدعو -2

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

به اساتید رزیدنتها و انترنهای مستمع جهت مطالعه  Wordخالصه موضوع در قالب -6

 ؟می شودقبلی ارائه 

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 

 

  : توضیحات بیشتر



 

 

 توموربرگزاری فرآیند 

 دانشجویان مقطع کارآموزی و کارورزی

 ؟می شوداستاد مسئول برگزاری توسط مدیر گروه تعیین -1

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی       

 خیر 

 ؟می شودرزیدنت مسئول برگزاری توسط مدیر گروه تعیین -5

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 ؟می شودموضوعات قابل طرح توسط اساتید به استاد مسئول برگزاری ارسال -3

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 هماهنگی زمان برگزاری با دفتر گروه انجام می گیرد؟-4

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی       

 خیر 

 اساتید از طریق نامه جهت حضور در تومور بورد دعوت می شوند؟-2

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 یادآوری شفاهی از طرف دفتر گروه صورت می گیرد؟-6

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 

 

 :توضیحات بیشتر 

 

  



 

 حضور در بخش کارمندانفرآیند 

 دانشجویان مقطع کار آموزی 

 ؟می شوداسامی فراگیران از طرف دانشکده به دفتر گروه ارسال -1

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی       

 خیر 

 ؟دانشجویان معرفی شده از طرف دفتر گروه به بخشهای مختلف تخصیص داده می شود-5

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 اتیکت توسط دفتر گروه به کلیه فراگیران تحویل داده می شود؟-3

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 کلیه فراگیران ملزم به نصب اتیکت در کلیه بخشها و حضور در مورینگ ها هستند؟-4

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

فته توسط نماینده به دفتر گروه تحویل روز هبرنامه کشیک فراگیران در اولین -2

 ؟داده می شود

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

برنامه کشیک توسط دفتر گروه به بخشهای مربوطه، سلف سرویس، دفتر پرستار و -6

 ارسال می شود؟... 

                 52%-0      20%- 52 %     52%-20%    100%-52 %بلی    

 خیر 

 

 

 

 :توضیحات بیشتر

 

 


