تِ ًام خذا

داًش آهَختِ گزاهی
تا اّذای سالم

ایي پشسطٌبهِ دس ساستبی عشح پژٍّطی"تزرسی عَاهل هَثز تز ٍضعیت شغلی ٍ علوی داًش آهَختگاى سالّای  6831الی
 6831هقطع کارشٌاسی رشتِ پزستاری داًشگاُ علَم پششکی قشٍیي" تَسظ پژٍّطگشاى عشاحی ،تْیِ ٍ تٌظین ضذُ است .پبسخ دلیك ٍ
صبدلبًِ ضوب دس ساُ سسیذى ثِ اّذاف پژٍّص هب سا یبسی هیدّذ .لزا تمبضب داسین پس اص هغبلؼِ دلیك پشسطٌبهًِ ،سجت ثِ تکویل آى الذام فشهبییذ.
پژٍّطگشاى ایي هغبلؼِ ثِ ضوب اعویٌبى هی دٌّذ کلیِ پبسخّبی ضوب دس ایي پشسطٌبهِ،هحشهبًِ تلمی ضذُ ٍ اعالػبت استخشاج ضذُ اص آى ،ثذٍى رکش ًبم
ٍ هطخصبت افشاد ٍ صشفبً ثِ ضکل جذاٍل آهبسی اسایِ خَاٌّذ ضذ.
فبعوِ ًظشی ضبدکبم
اػظن لشثبًی
دکتش فشٍصاى کشیوی
دکتش عبّشُ صبدلی
سپاسگشارین

الفٍ -یژگیّای فزدی
.1

ًام ٍ ًام خاًَادگی......................................................... :

.2

ٍضعیت تأّل:

 -1هجشد

 -2هتبّل

 -4ثیَُ

 -3هغلمِ

 .8آخزیي هذرک تحصیلی شوا در سهاى تکویل ایي پزسشٌاهِ:
 -1کبسضٌبس

 -3دکتشای تخصصی

 -2کبسضٌبس اسضذ

 .4هعذل کل دٍراى تحصیل:
کبسضٌبسی

دکتشا

کبسضٌبسی اسضذ

.5

سال اخذ آخزیي هذرک تحصیلی:

.6

رشتِ تحصیلی هزتَط تِ آخزیي هذرک تحصیلی کِ اخذ کزدُ یا ّن اکٌَى در آى شاغل تِ تحصیل ّستیذ................:

بٍ -یژگی ّای شغلی:
ٍ .7ضعیت کًٌَی اشتغال:
 -1دس حبل گزساًذى خذهت عشح ًیشٍی اًسبًی

 -2ضبغل

 -3غیش ضبغل

 -4داًطجَ

 -5سشثبص(آلبیبى)

در صَرت شاغل تَدى ،لطفاً تِ سؤاالت سیز پاسخ دّیذ:
.8

هحل کار -1 :دٍلتی

.9

ًَع کار -1 :توبم ٍلت

 -2غیش دٍلتی

ّ -3ش دٍ هَسد

 -2پبسُ ٍلت

ًَ .11ع استخذام:
 -1سسوی لغؼی

 -2سسوی آصهبیطی

 -3پیوبًی

 -4لشاسدادی

 -5حجوی

 .11رستِ شغلی:
 -1ثْذاضتی -دسهبًی

 -2آهَصضی

 -3اداسی

 -4هذیشیتی
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 -6سبیش هَاسد (لغفبً رکش کٌیذ)........................:

 .12درآهذ هاّیاًِ .........................:
 .13آیا اس درآهذ خَد رضایت داریذ؟

 -1کبهال"

 -2تب حذٍدی

 -3اصال"

 .64سوت فعلی.....................:
 .15ساتقِ کار در پست ّای هذیزیتی....................:

ج -سزًَشت شغلی داًش آهَختگاى
 .16آیا شغل شوا هتٌاسة تا رشتِ تحصیلی شوا هی تاشذ؟ -1کبهال"

 -2تب حذٍدی

 -3اصال"

 .67اگز شغل شوا تا رشتِ تحصیلی شوا هتٌاسة ًیست ،علت اًتخاب چیست؟..........................................................................
 .18فاصلِ سهاًی تیي فزاغت اس تحصیل ٍ شزٍع طزح ًیزٍی اًساًی ................. :هبُ
 .19فاصلِ سهاًی تیي پایاى طزح ًیزٍی اًساًی ٍ شزٍع تِ کار هجذد............... :هبُ
ً .21حَُ اشتغال شوا در شغل حاضز ،چگًَِ تَدُ است؟
 -1ضشکت دس آصهَى استخذاهی
 -5 .21خَد اضتغبلی

 -2ضوي عشح استخذام ضذم

 -6فشم استخذاهی پش کشدم

 -3هشاکض کبسیبثی

 -7غیشُ

 -4دػَت ثِ کبس ضذم

(لغفبً رکش کٌیذ):

 .22هْوتزیي علل توایل شوا تِ اشتغال کذام است؟ ( هی تَاًیذ ثیص اص یک هَسد سا اًتخبة کٌیذ)
.1

خذهت ثِ جبهؼِ ٍ ّوٌَػبى

.2

اهشاس هؼبش ٍ کست دسآهذ

.3

ػاللِ ثِ حشفِ

.4

سفغ ثیکبسی

.5

هطبسکت دس فؼبلیت ّبی اجتوبػی

.6

ایجبد ضأى اجتوبػی

.7

ثِ کبسگیشی هْبستّب ٍ ػلَم فشاگشفتِ ضذُ

.8

سبیش هَاسد سا لغفبً ثٌَیسیذ------------------------------------------------------------------------ :

 .23در صَرت عذم اشتغال شوا هْوتزیي علل آى کذام است؟( هی تَاًیذ ثیص اص یک هَسد سا اًتخبة کٌیذ)
 -1ػذم ًیبص ثخص دٍلتی

 -2ضشٍست کبس دس هحل ًبهٌبست

 -3پبییي ثَدى حمَق ٍ دستوضد

 -4سختی کبس

 -5احتوبل ایجبد آسیت ّب ٍ ثیوبسی ّبی ًبضی اص حشفِ

 -6هطکالت ضخصی ٍ خبًَادگی

 -7سبیش هَاسد سا لغفب" ثٌَیسیذ..........................................................................................................................:

د -رضایت ٍ عالقِ تِ شغل پزستاری
دس صَستی کِ ثِ کبس پشستبسی هطغَل ّستیذ یب سبثمِ اضتغبل دس ایي حشفِ سا داسیذ لغفبَ دس خصَظ ّش یک اص سَاالت هغشح ضذُ گضیٌِ ّبیی کِ
ثیطتشیي ّوبٌّگی سا ثب ًظش ضوب داسد سا ػالهت گزاسی ًوبئیذ.
 .24چقذر اس شغل خَد رضایت داریذ؟ -1خیلی صیبد

 -2صیبد

 -3هتَسظ
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 -4کن

 -5اصال"

 .25در صَرتیکِ اس شغل پزستاری رضایت ًذاریذ ،علت عذم رضایت شغلی شوا کذام است؟(هی تَاًیذ ثیص اص یک هَسد سا اًتخبة
کٌیذ)
 -1دسآهذ کن
ً -3جَد اهٌیت ضغلی
 -5سشپشستی ٍ ًظبست ًبهٌبست
 -7ثؼذ هسبفت
 -9کوجَد تجْیضات

 -2خظ هطی ًبهٌبست حبکن ثش هحیظ کبس
 -4ػذم ػاللِ ًسجت ثِ ضغل
 -6صؼَثت کبسی
 -8کوجَد اهکبًبت سفبّی
 -11ضغل پش خغش

 -11سبیش هَاسد ثب رکش ػلت.....
 .61هیشاى عالقِ خَد تِ رشتِ پزستاری را در گَیِ ّای سیز هشخص کٌیذ:

سدیف

سَاالت

خیلیضیبد

5

آیب ایي سضتِ سا ثِ دیگشاى تَصیِ هی کٌیذ؟

6

اگش ثِ ػمت ثشهیگطتیذ آیب ایي سضتِ ٍ ضغل سا اًتخبة هی کشدیذ؟

ُ -فعالیت ّای آهَسشی ٍ پژٍّشی در ارتثاط تا رشتِ پزستاری تعذ اس فارغ التحصیلی
 .67هیشاى ٍ ًَع فعالیت ّای آهَسشی ٍ پژٍّشی
ًَع فؼبلیت

ثلی

خیش

1

هغبلؼِ سٍصاًِ

ثب رکش سبػت

2

اًتطبس همبلِ

ثب رکش تؼذاد

3

اجشای عشح تحمیمبتی

ثب رکش تؼذاد

4

ّوکبسی دس اجشای عشح تحمیمبتی

ثب رکش تؼذاد
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صیبد

4

تب چِ اًذاصُ توبیل ثِ کٌبسُ گیشی اص ضغل پشستبسی سا داسیذ؟

هتَسظ

3

هیضاى ػاللِ فؼلی ضوب ثِ سضتِ تحصیلیتبى چمذس است؟

کن

2

دس حیي تحصیل تب چِ اًذاصُ ثِ سضتِ تحصیلیتبى ػاللوٌذ ثَدیذ؟

خیلی کن

1

هیضاى ػاللِ ضوب ثِ سضتِ تحصیلیتبى لجل اص تحصیل دس ایي سضتِ چمذس ثَدُ است؟

5

ضشکت دس سویٌبسّب ٍ کٌگشُ ّب

ثب رکش تؼذاد ضشکت

6

اسائِ همبلِ دس سویٌبسّب ٍ کٌگشُ ّب

ثب رکش تؼذاد ضشکت

7

ضشکت دس کبسگبُ ّبی آهَصضی

ثب رکش تؼذاد ضشکت

8

اسائِ سخٌشاًی دس دٍسُ ّبی ثبصآهَصی ٍ کبسگبُ

ثب رکش تؼذاد ضشکت

9

تبلیف یب تشجوِ کتبة

ثب رکش تؼذاد

11

تشجوِ همبلِ

ثب رکش تؼذاد

11

فؼبلیت دس داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی ثِ ػٌَاى هشثی ثبلیٌی یب هذسس

چِ هذت

12

سبیش هَاسد
....................................................................................................

 .63در صَرت اداهِ تحصیل پس اس فزاغت اس تحصیل اس داًشگاُ علَم پششکی قشٍیي جذٍل سیز را تکویل ًواییذ.
سضتِ تحصیلی

همغغ تحصیلی

سبل پزیشش

سبل فبسؽ التحصیلی

ٍ-تطاتق اّذاف آهَسشی تا تَاًوٌذی حزفِ ای
 .29هیشاى تٌاسة اّذاف آهَسشی در دٍراى تحصیل خَد را تا تَاًوٌذی حزفِ ای در گَیِ ّای سیز هشخص کٌیذ :
صیبد

3

کبسثشد دسٍس ػولی اسائِ ضذُ دس عَل تحصیل دس کبسآیی حشفِ ای ضوب چمذس ثَدُ است؟
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هتَسظ

2

کبسثشد دسٍس تئَسی اسائِ ضذُ دس عَل تحصیل دس کبسآیی حشفِ ای ضوب چمذس ثَدُ است؟

کن

1

تَاًبیی خَد سا دس هشالجت اص ثیوبس چگًَِ اسصیبثی هی کٌیذ؟

اصال"

تٌبست اّذاف آهَصضی ثب کبسآیی حشفِ ای

4

کبسثشد دسٍس کبسآهَصی اسائِ ضذُ دس عَل تحصیل دس کبسآیی حشفِ ای ضوب چمذس ثَدُ است؟

5

آیب هْبستّبیی کِ دس عَل تحصیل کست کشدُ ثَدیذ دس هحیظ کبس پبسخگَی ًیبصّبی ضوب ثَدُ است؟

6

ػذم کست هْبست ّبی الصم هشتجظ ثب سضتِ تحصیلی تب چِ حذ فطبس سٍاًی ثش ضوب ٍاسد ًوَدُ است؟

7

لذست هذیشیت ٍ سّجشی خَد سا دس ضشایظ ثحشاى چگًَِ اسصیبثی هی کٌیذ؟

8

لذست ثشلشاسی استجبط ٍ ّوکبسی ضوب دس هحیظ کبس چگًَِ است؟

 .81چقذر اس تزًاهِ آهَسشی ارائِ شذُ در دٍراى تحصیل رشتِ کارشٌاسی پزستاری رضایت داریذ ؟
 -2صیبد

 -1خیلی صیبد

 -3هتَسظ

 -4کن

 -5اصال"

 .86هیشاى تاثیز هَارد آهَسشی دٍراى تحصیل خَد تز تَاًوٌذی حزفِ ای در گَیِ ّای سیز هشخص کٌیذ:
خیلی صیبد

ػٌبصش
1

ضیَُ ّبی تذسیس ثِ کبس گشفتِ ضذُ

2

هٌبثغ ػلوی دس دستشس

3

اسبتیذ هجشة

4

هشثیبى هجشة

5

فضبی هٌبست داًطکذُ

6

اهکبًبت آهَصضی داًطکذُ

7

فؼبل ثَدى ثخص ّب(هٌبست ثَدى تؼذاد ثیوبساى)

8

اهکبًبت تطخیصی دسهبًی دس ثبلیي

9

تَجِ ٍ سسیذگی ثِ ًظشات داًطجَ دس صهیٌِ آهَصش

11

ًظن ٍ همشسات آهَصضی تئَسی

11

ًظن ٍ همشسات آهَصضی ثبلیٌی

صیبد

هتَسظ

کن

اصال"

ی -ارتثاط گزٍُ تا داًش آهَختگاى
 .32ثِ تبصگی کبًَى داًص آهَختگبى دس داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی ضشٍع ثِ فؼبلیت ًوَدُ است آیب توبیل ثِ ػضَیت دس ایي کبًَى سا داسیذ؟ -1
 -1ثلی

 -2خیش
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 .88در صَرتی کِ پیشٌْادی تزای تْثَد تزًاهِ آهَسشی رشتِ پزستاری داریذ هزقَم فزهاییذ-----------------.
اس شوا سپاسگشارین

صفحه 6از6

