
                                فرم نظرسنجی و پایش عملکرد مرکز نوید مهر اهواز                                    

 خانواده توانخواه عزیز: لطفا با پاسخ به سئواالت ذیل ما را در رسیدن به اهداف خود که همانا بهبود             

 همراهی نمائید.   با سپاس مدیریت مرکز نویدمهر و خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده می باشد          

 

 در پاسخ به سئواالت با توجه به میزان رضایت خود یکی از اعداد ذیل را در جدول مربوطه درج نمائید.        

  5کامال موافقم:              4موافقم:                3رم: نظری ندا               2مخالفم:                1کامال مخالفم:   

 

 
 جنسیت معلول:                             نوع معلولیت:                             شدت معلولیت:     

    
 لدین معلول:تحصیالت وا                                      در طرح مبتنی بر خانواده: شرکتمدت زمان      

 

 5 4 3 2 1 سئوال ردیف 

      ازنحوه پذیرش و قرار گرفتن در طرح مبتنی بر خانواده رضایت دارم. 1 

      از نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل مرکز رضایت دارم. 2

      در سرکشی به بیماران و ارائه برنامه درمانی مطلوب است. سوپروایزرعملکرد  3

      اطالع رسانی و برنامه های جانبی مرکز رضایت دارم.از نحوه  4

      برخورد مراقب در منزل مناسب و از نظر رفتاری مودبانه و با احترام است. 5 

      اطالعات مراقب در خصوص بیماری معلولم مناسب است. 6

      فعالیتها و کارهایی که مراقب انجام می دهد برای معلول من مناسب است. 7

      ساعات کاری مراقب متناسب با نیاز بیمار است. 8

      مراقب عالوه بر برنامه درمانی معلول نسبت به آموزش خانواده نیز توجه دارد. 9

      از نحوه گزارش نویسی و ثبت گزارشات روزانه معلول رضایت دارم. 11

      از عملکرد مراقب بطور کلی رضایت دارم. 11

      عملکرد مرکز نوید مهر در اجرای طرح مبتنی بر خانواده قابل قبول بوده است. 12 

      از نحوه دسترسی به مدیریت مرکز جهت رفع مشکالت احتمالی رضایت دارم. 13

اجرای طرح مبتنی بر خانواده بعنوان روشی برای مراقبت و توانبخشی معلولین  14

 مفید و سودمند است .

     

     

     

 .هرگونه انتقاد یا پیشنهادی که برای بهتر شدن مجموعه نوید مهر دارید را اعالم فرمائیدانتقادات یا پیشنهادات:           

 

 

 

 

 از همکاری و حسن توجه شما کمال تشکر را داریم.                         حسین حساوی مسئول مرکز نویدمهر اهواز  

 


