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بررسی عملکردهای خالقانه اساتید در تدریس تئوری و بالینی متناسب با مقطع تحصیلی و شرایط بحران کرونا در  .18 پرستاری
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 ارزیابی میزان کارآرایی روش های تدریس ترکیبی )غیر حضوری ( بریادگیری دانشجویان پرستاری  .22

( فارغ التحصیالن دانشجویان پرستاری و میزان پاسخگویی آنها به competencyگی و صالحیت )ارزشیابی شایست .23
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 دانشجویان پرستارییادگیری(اساتید و -آسیب شناسی فعالیت های آموزشی )یاددهی  .25

 نیازسنجی آموزشی درزمینه آموزش پزشکی پاسخگو از اساتید و دانشجویان پرستاری .26

 بررسی راهکارهای آموزشی جهت ارتقای اخالق حرفه ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری .27

 بررسی عملکرد اساتید مشاور در تعامل با دانشجویان .28

 تاری به تفکیک مقطع تحصیلیبررسی وضعیتو پیشرفت  تحصیلی دانشجویان پرس .29
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 پرستاریعنوان یک ابزار ارزشیابی به تفکیک در رشته  به Logbook استفاده از اهمیت میزانبررسی  .32

 تعیین یا ارزیابی اثربخشی طراحی و تدوین محتوای الکترونیکی برای دروس مختلف .33
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