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ميآموزشي مربيان.1  باشند به امور آموزشي باليني آشنا

 اندمربيان، دوره را بر اساس بيمار محوري طراحي كرده.2

 يادگيري استآموزش در بخش اغلب محرك.3

 بخش با دانشجويان مناسب استپرستاري پرسنل ارتباط.4

و صالحيت باليني.5 كراهنمايي مربيان باليني به ايجاد تبحر ميدانشجو  كندمك

 تنظيم شده استدر بخش بندي برنامه دوره بخوبي زمان.6

با.7 و ياددهي در بخش توأم ش استمآراجو يادگيري

با.8 مي والدين نوزادمربيان دوره  كنندبخوبي ارتباط برقرار

 اندموثر بوده دانشجواساتيد باليني بخش در ارتقائ علمي.9

 تدريس در بخش متمركز بر اهداف آموزشي است.10

ب.11 ميه از زمان كارآموزي  شود خوبي استفاده

 مؤثر بوده است دانشجوجلسات ژورنال كالب در ارتقائ علمي.12

ي همخواني داردهاي نظر كارآموزي با كالس.13

ب.14 ميه بازخورد مربيان به دانشجويان و محترمانه صورت  گيردخوبي

مي.15  كننددانشجويان در بخش شئونات دانشجويي را رعايت

مي.16  باشدرفتار دانشجويان با مربيان محترمانه

 هاي ارتباطي بين فردي وجود دارد مهارت يادگيري در بخش فرصت.17

 با دانشجويان مناسب استبخش كادر پزشكي ارتباط.18

 در بخش امكانات رفاهي مناسب براي دانشجويان فراهم شده است.19

.به طور مناسبي اعمال مي شوددر بخش مديريت آموزشي كالٌ.20

 ذكر نقطه نظر خاص به عير از موارد فوق
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