بسمه تعالی
فرم ارزشیابی کارآموزان از بخش آموزشی ارتوپذی
مرکس آموزشی ................ :

تاریخ دوره ............... :

نام پرسپتور .................... :

داًطجَی عسیس .پرسطٌاهِ ی زیر تِ هٌظَر ارزضیاتی تخص ّای کارآهَزی ٍ کوک تِ ارتمای آهَزش ایي دٍرُ تْیِ
ضذُ است .از ایٌکِ تا حَصلِ ٍ دلت کافی آى را تکویل هی ًواییذ ،هتطکرین.
کویتِ ارزضیاتی دفتر تَسعِ ٍ هغالعات آهَزش پسضکی داًطکذُ پسضکی
 -1آیا در اتتذای دٍرُ  ،اّذاف آهَزضی دٍرُ تِ ضوا ارائِ گردیذ ؟

تلی 

خیر 

 -2آیا در اتتذای دٍرُ ،ترًاهِ آهَزضی ( عٌاٍیي هثاحث ،هحل ٍ ساعت کالس ّاً ،ام اساتیذ ،تاریخ ٍ ًحَُ ی
تلی 

اهتحاى ٍ )...تِ ضوا ارائِ گردیذ ؟

خیر 

 -3در صَرتی کِ در اتتذای دٍرُ ترًاهِ تِ ضوا ارائِ ضذُ ،تا چِ هیساى ترًاهِ ی اجرا ضذُ در عَل دٍرُ هغاتك
تا ترًاهِ ی ارائِ ضذُ در اتتذای دٍرُ تَد؟
کوتر از پٌجاُ درصذ 

تیي پٌجاُ تا ّفتاد درصذ 

تیص از ّفتاد درصذ 

 -4آیا هْارت ضرح حال گیری ٍ هعایٌِ تالیٌی تِ ضوا آهَزش دادُ ضذ؟

تلی 

خیر 

 -5آیا راٌّوای هغالعِ را تعٌَاى هٌثع هغالعِ خَد استفادُ کردیذ ؟

تلی 

خیر 

 -6اهکاًات آهَزضی تخص ( تجْیسات کوک آهَزضی ٍ فضای آهَزضی) چگًَِ تَد ؟
هغلَب 

هتَسظ 

ًاهغلَب 

ً -7حَُ ی ارزیاتی پایاى دٍرُ چگًَِ تَد ؟ ( هی تَاًیذ تیص از چٌذ گسیٌِ را اًتخاب کٌیذ).
آزهَى کتثی 

آزهَى ضفاّی 

فرم ّای ضرح حال گیری 

کار عولی در تخص 

سایر رٍش ّا  ( ................لغفا تٌَیسیذ).
 -8تغاتك اهتحاى پایاى دٍرُ تا هغالة ارائِ ضذُ در عَل دٍرُ چگًَِ تَد؟
هغلَب 

ًاهغلَب 

هتَسظ 

 -9لغفا در هَرد پرسپتَر  ،تِ سَاالت جذٍل زیر پاسخ دّیذ.
کاهال
هَافمن
پرسپتَر ترای آهَزش ّر چِ تْتر هي اّویت لائل هیضذ.
پرسپتَر فرم ّای ضرح حال گیری هرا هغالعِ ًوَدُ ٍ ًماط لَت ٍ ضعف
هرا گَضسد هی کٌذ.
پرسپتَر در رٍاتغص تا هي اخالق ٍ رفتار هٌاسثی داضت.
پرسپتَر ًسثت تِ سؤاالت درسی هي پاسخگَ تَد.
پرسپتَر تِ خَتی در پی رفع هطکالت هي تَد.
پرسپتَر داًطجَیاى را هَظف تِ ضرح حال گیری ٍ هعایٌِ ی تیواراى هی
کرد.
پرسپتَر در عَل دٍرُ ،در خصَظ کسة تَاًوٌذی ّای تالیٌی هرا تحت
ًظر داضتِ ٍ از هیساى تَاًوٌذی ّای هي تِ خَتی آگاُ تَد.

هَافمن

هخالفن

کاهال
هخالفن
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لغفاً اعالعات هرتَط تِ جذٍل زیر را تا کوال دلت ٍ حَصلِ تکویل ًواییذ.

جایگاُ آهَزضی

دفعات حضَر1

استاد

دستیاراى

زیاد

هتَسظ

کن

زیاد

هتَسظ

کن

زیاد

هتَسظ

کن

هذرس

هیساى هخاعة تَدى
کارآهَز در آهَزش

هیساى ضرح حال
گیری ،هعایٌِ ٍ ارائِ
ی آى تَسظ کارآهَز

هغاتمت هثاحث تا
اّذاف آهَزضی دٍرُ

درصد
رضایت
کلی از
کیفیت

درهاًگاُ
راًذ
هَرًیٌگ
اٍرشاًس
اتاق عول
 -1دفعات حضَر تذٍى درًظر گرفتي هَارد غیثت هیتاضذ .تِ عٌَاى هثال اگر ضوا  2جلسِ درهاًگاُ رفتِایذ ٍ  1جلسِ تِ علت غیثت ًتَاًستیذ
ترٍیذ ،تعذاد دفعات حضَر ضوا در درهاًگاُ  2تار هیتاضذ.
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آیا هْارت ّای زیر تِ ضوا تذریس ضذ ؟
تلی

خیر

آتل گیری
گچ گیری
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لغفا در هَرد کیفیت ارائِ ی درٍس  ،جذٍل زیر را تکویل ًواییذ.
هغلَب هتَسظ ًاهغلَب

ًحَُ ی ارائِ ی درس فارهاکَلَشی از ًظر ضوا چگًَِ تَد؟
ًحَُ ی ارائِ ی درس پاتَلَشی از ًظر ضوا چگًَِ تَد؟
ًحَُ ی ارائِ ی درس رادیَلَشی از ًظر ضوا چگًَِ تَد؟
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لغفا در هَرد هحتَای ارائِ ی درٍس ،جذٍل زیر را تکویل ًواییذ.
کن

هحتَای ارائِ ضذُ در کالس فارهاکَلَشی تا چِ اًذازُ تا هحتَای تالیٌی تذریس ضذُ در تخص تغاتك داضت؟
هحتَای ارائِ ضذُ در کالس پاتَلَشی تا چِ اًذازُ تا هحتَای تالیٌی تذریس ضذُ در تخص تغاتك داضت؟
هحتَای ارائِ ضذُ در کالس رادیَلَشی تا چِ اًذازُ تا هحتَای تالیٌی تذریس ضذُ در تخص تغاتك داضت؟
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لغفا ًماط لَت تخص را تٌَیسیذ.
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لغفا ًماط ضعف تخص را تٌَیسیذ.

-16لغفا ًام تْتریي اساتیذ ایي تخص را تٌَیسیذ.

هتَسظ زیاد

