فرم سنجش رضایتمندی اعضاء هیات علمی از امکانات آموزشی و رفاهی
عنوان
بیمارستان ،فضای مناسبی جهت استراحت اعضای هیات علمی و
پاویون اختصاصی به تفکیک رشته ها با امکانات قابل قبول فراهم
نموده است.
بیمارستان ،فضاهای کافی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی
اعضای هیات علمی در بخش ها اختصاص داده است.
بیمارستان ،تغذیه مناسب ،با کیفیت و کمیت مطلوب ،به همراه امکانات
سرو غذا (سلف و سرویس ) جهت اعضای هیات علمی را فراهم
نموده است.
سیستم گرمایشی و سرمایشی کالسهای درس و پاویون ها مناسب می
باشد.
بیمارستان ،فضای آموزشی مناسب متناسب با برنامه های آموزشی،
گردهمایی های آموزشی ،تعداد فراگیران  ،...در بخش های بستری،؛
بخش های پاراکلینیک ،اورژانس ،اناق عمل ،درمانگاه و  ،...فراهم
آورده است
بیمارستان ،حداقل تجهیزات تخصصی پزشکی الزم برای ارائه خدمات
آموزشی به فراگیران متناسب با تعداد فراگیران و برنامه های آموزشی و
نوع خدمات ،در فضاهای مختلف آموزشی و مراقبتی را فراهم آورده
است.
یمارستان ،تجهیزات و تکنولوژی آموزشی برای انجام روش های نوین
ت دریس مانند ویدیو کنفرانس ،میز گرد ،نمایش فیلم و اسالید و اجرای
کارگاه آموزشی را فراهم نموده است.
بیمارستان ،دارای امکانات دسترسی به اینترنت با سرعت قابل قبول
برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی می باشد.
یمارستان امکان دسترسی به کتب مرجع تخصصی و مجالت علمی به
روز و منابع آموزشی (الکترونیک و غیر الکترونیک) برای اعضای
هیات علمی فراهم نموده است.
بیمارستان ،فضای مطالعه و مناسب (کتابخانه و سالن مطالعه) برای
اعضای هیات علمی فراهم نموده است.
در کتابخانه بیمارستان امکانات مناسب سخت افزاری (کامپیوتر ،پرینتر،
رایتر ،زیراکس) جهت خدمات آموزشی فراهم شده است.
بیمارستان ،ساز و کار مناسب برای هماهنگی و تعامل بین رشته ای
گروه های مختلف را فراهم آورده است.
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بیمارستان ،امنیت اعضای هیات علمی را هنگام ارائه خدمات درمانی
تأمین می نماید.
بیمارستان از نظرات اعضاء هیأت علمی در تصمیم گیری های مدیریتی
و بهبود فرآیندهای آموزشی درمانی استفاده می نمایاد.
رفتار تیم مدیریتی مرکز با اعضای هیأت علمی محترمانه است.
بیمارستان امکانات و ملزومات کالس درس (صندلی  ،وایت برد).......
برای آموزش فراهم نموده است.
امکانات آموزشی الزم در بیمارستان ( پروژکتور ،کامپیوتر و  )...وجود
دارد

