
  باسمه تعالي 

    عمليس تدري فرم ارزشيابي 

    دانشكده پرستاري مركز مهارتهاي باليني

  سالم دانشجوي گرامي 
ي باشــد و شــما به عنوان مخاطبان اصــلي ، مهمترين نقش را در اين امر داريد. لذا ارزشــيابي م  يكي از مهمترين راهبردهاي بهبود كيفيت آموزش ،

قيد    عملي در مركز مهارتهاي باليني دانشكده پرستاري  تدريس  نظرات خود را در مورديني ،  خواهشمند است با رعايت اصل صداقت ، انصاف و واقع ب
نـشان مي كند اين پرـسـشنامه بدون نام و نام خانوادگي بوده و هيچ تاثيري در نمره ـشما ندارد بنابراين با پاـسخ هاي دقيق و ـصادقانه ،    بفرماييد. خاطر

  تشكر با .  ايط آموزشي كمك كنيدجهت رفع نقايص احتمالي و ارتقاء شر به ما در
  معدل كل : .........     رشته تحصيلي : .........                  سن : ..........                سال ورود به دانشگاه : .......                            

  يا يك اتفاق خاص متمركز نشويد.لطفا در مورد عملكرد آموزشي در كل دوره آموزشي توجه كنيد و فقط روي يك روز 

  كمتر از نصف جلسات       جلسات          2/1جلسات        4/3چه ميزان از مدت كالس عملي را حضور داشتيد ؟   تمام جلسات 

                       
  عوامل مورد بررسي 
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    آموزشي اتخاذ شده در طول دورهشيوه 
محوله آشنا  طرح درس ، اهداف آموزشي ، نحوه ارزشيابي و وظايف در ابتداي دوره دانشجويان با  -١

 شدند.

          

            . شنا شدندآر ابتداي دوره دانشجويان با مركز مهارتهاي باليني و قوانين آن د -2

            ايجاد انگيزه در من كمك كرد . شيوه آموزش به -٣

            كرد .من كمك  عملي ارتقاء قابليت هاي به شيوه آموزش  -4

            . ايجاد كردام   كاراموزي  اين دوره آمادگي خوبي براي فعاليت هاي دوره بعديآموزش هاي  -5

            داشت.جود  وتناسب ارائه شده  )  آموزشيآموزشي ( گايدالين شيوه هاي آموزشي با اهداف بين  -٦

            .  بودشيوه آموزش ، دانشجو محور   -7

            .بود با توجه به شرايط خوبزمان بندي برنامه ها   ،  در اين دوره آموزش عملي -8

  در طول دوره   مربيانعملكرد  

            .د  بودن  برخوردارمربيان از دانش علمي كافي و به روز در زمينه مهارتهاي باليني  -٩

            مربيان كل محتواي آموزشي را پوشش دادند. -١٠

            مهارت هاي باليني تسلط كافي داشتند.آموزش مربيان در انتقال مفاهيم درسي و  -١١

            مربيان توانايي مديريت و اداره جلسات كار عملي و سازمان دهي دانشجويان را داشتند. -١٢

            مربيان فرصت تمرين عملي با وسايل و تجهيزات براي همه دانشجويان فراهم كردند. -١٣

مربيان بر تمرين تك تك دانـشجويان نظارت داشته و به آنها بازخورد به موقع ، مناسب و سازنده  -١٤
    د.ادنارائه د

          

            ذاشتند. به شخصيت و هويت آنها احترام مي گ مربيان با دانشجويان ارتباط مناسب برقرار كرده و    -١٥

  ها مكان برگزاري كالس 

            مناسب بود. و ....)تهويه ، ، نور   فضا(  برگزاري آموزش هاي عملي حلموضعيت فيزيكي   كيفيت -١٦

 امكانات ( موالژ ها ، تجهيزات ، وســايل هاي مصــرفيمحل برگزاري آموزش هاي عملي از لحاظ  -١٧
  بود . مانند پوستر هاي آموزشي مناسب  وسايل هاي كمك آموزشي و....) و

          

  يابي  شو ارز يتناسب بين محتواي آموزش

            .گرديدبرگزار   تدريس شدهمتناسب با محتوا و شيوه هاي آموزشي ، آزمون عملي درس   -١٨

  ....................... تدريس عملي اين دوره را چه مي دانيد ؟.........بهترين جنبه 

  چه پيشنهادي براي بهتر شدن تدريس عملي داريد ؟.................................
  

 اه علوم پزشكي جهرم دانشگ

دانشكده پرستاري


