
 
شت ردمان و آمىزش زپشکی  وزارت بهدا

 گشارش شناخت دوره توجیهی بدو خدهت

 )ویژه دارندگان هدارک تحصیلی فوق دیپلن،دیپلن و پایین تز(

 

 نام و نام خانوادگی شزکت کننده:

 عنوان شغل:

 نام واحد هحل خدهت:

 تاریخ دریافت دفتزچه شناخت:

تبریخ ثعذ از یک هاه ُ: )کذآهَزش ضوي خذهت کبرکٌبى داًطآخریي هْلت تکویل ٍ تحَیل دفترچِ ثِ ٍاحذ 

 (.ثرگساری آزهَى

سیزجانه علوم پششکی و خدهات بهداشتی درهانی کددانش                                                       

تایپ نموده و به آدرس ایميل آموزش به لطفاً جواب سواالت را در برگه سفيد

 نشانی

amouzesh@sirums.ac.ir. 

به منسله عدم قبولی فرد می باشدارسال نمایيد عدم ارسال فرم در موعد مقرر   
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 شزکت کننده هحتزم

 فزم ارسیابی شناخت

 سوال ردیف

 اهتیاس

 خیلی ضعیف ضعیف هتوسط خوب خیلی خوب

5 4 3 2 1 

      داًص هرثَط ثِ قسوت ًظری 1

      اثتکبر ضخصی 2

      هیساى ضٌبخت از هحل خذهت 3

      صحت اطالعبت گردآٍری ضذُ در خصَظ ٍاحذ هحل خذهت 4

      کیفیت ًگبرش ٍ تَالی هحتَا در خصَظ ٍاحذ هحل خذهت 5

      خصَظ ضغل هَرد تصذیصحت اطالعبت ارائِ ضذُ در  6

      کیفیت ًگبرش ٍ ّوبٌّگی هطبلت در خصَظ ضغل هَرد تصذی 7

      هیانگین اهتیاسات 

  اهتیاس کل 

 

 تذکز:

 ایي دفترچِ تَسط هسئَل ٍاحذ آهَزش ٍ تَاًوٌذسبزی کبرکٌبى ارزیبثی هی گردد. -1

گسارضبت خیلی ضعیف ٍ ضعیف، ضرٍری است جْت اصالح ثِ ضرکت کٌٌذُ عَدت گردد )هذت تکویل  -2

 هی ثبضذ(. یک هفتهدر ایي هرحلِ 

 

 هحل اهضاء:    نام و نام خانوادگی ارسیابی کننده:

  

این جدول توسط واحد آموزش ضمن 

 خدمت تكميل می گردد.

4 



 

 

 هقدهه:

کِ ثِ صَرت  یثذٍ خذهت کبرکٌبى دٍلت ضبهل دٍ ثخص: ثخص اٍل هجبحث ًظر یْیدٍرُ آهَزش تَج

ثبضذ.  یدفترچِ ضٌبخت دستگبُ ه لیضذُ است ٍ ثخص دٍم تکو ِیدر سِ جلذ کتبة تْ یثستِ آهَزض

ثِ  طهٌَ یدٍرُ ثر اسبس آزهَى خَاّذ ثَد ٍ قجَل یثر هحتَا یضرکت کٌٌذگبى در ثخص اٍل هجتٌ یبثیارز

ثخص دٍم ثر اسبس ارائِ گسارش ضٌبخت دستگبُ  یبثی% از کل ًورُ خَاّذ ثَد ٍ ارزض60کست حذاقل 

هبُ ثعذ از  کیکردى تب  لیهرثَطِ داًطکذُ داًلَد ًوَدُ ٍ پس از تکو تیاست کِ ضرکت کٌٌذگبى از سب

 .ٌذیًوب لیویآزهَى ا یثرگسار خیتبر

 بزیٍ ً طبىیا یٍ لغَ قجَل یضذُ ثِ هٌسلِ عذم اعتجبر ًورُ قجَل بدیدفترچِ هسثَر در هذت زهبى  لیتکو عذم

داًطگبُ/داًطکذُ قبثل  یآهَزش ٍ تَاًوٌذسبز تِیثٌذ ثب ًظر کو يیثبضذ. )ا یثِ ضرکت هجذد در آزهَى ه

ٍ  یدکتر کَرش فتح -کَمید لیحلٍ ت ِیتجس یقسوت ثر اسبس کتبة راٌّوب يیاست )تَجِ: سَاالت ا رییتغ

 است(. ذُیگرد ِیاجبرگبُ تْ

 سیزجانه علوم پششکی و خدهات بهداشتی درهانی کددانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آشنایی کارکنان با دستگاه اجزایی هزبوطه: -1

 تبریخچِ دستگبُ خَد را ثٌَیسیذ: -1/1

 رسبلت )هبهَریت(، اّذاف ٍ ٍظبیف اسبسی دستگبُ خَد را ثیبى ًوبییذ. -2/1

 

 آشنایی کارکنان با هحل خدهت: -2

 ٍظبیف اصلی ٍاحذ هحل خذهت را تطریح ًوبییذ.جبیگبُ سبزهبًی ٍ -1/2

هطخصبت ضغلی حبکن ثر ٍاحذ خَد را تَضیح دادُ، هطخصبت پستْبی سبزهبًی هَجَد در آى را  -2/2

 ثیبى ًوبییذ.

 

 :آشنایی کارکنان با شغل خود -3

 ضرح ٍظبیف ضغل هَرد تصذی را ثیبى ًوبئیذ. -1/3

 ٍ ًحَُ ارتجبطبت ضغلی خَد را در اًجبم ٍظبیف تَضیح دّیذ.ًحَُ تعبهل کبری خَد ثب ارثبة رجَع  -2/3

 ًحَُ ارتقبء در ضغل هَرد تصذی را تَضیح دّیذ. -3/3

 فرایٌذ ارزیبثی عولکرد کبرکٌبى در ٍاحذ خَد را تَضیح دّیذ. -4/3

 داًص، ًگرش ٍ هْبرت هَرد ًیبز ٍظبئف خَد را ثیبى ًوبییذ. -5/3

 ل هَرد تصذی خَد را فْرست ًوبئیذ.هْوتریي ًیبزّبی آهَزضی ضغ -6/3

 

 

 

 

تایپ نموده و به آدرس ایميل آموزش به لطفاً جواب سواالت را در برگه سفيد

 نشانی

amouzesh@sirums.ac.ir. 

 ارسال نمایيد عدم ارسال فرم در موعد مقرر به منسله عدم قبولی فرد می باشد
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