وزارت بهدا شت ردمان و آمىزش زپشکی
گشارش ضىاخت ديرٌ تًجیُی بدي خدمت

(يیژٌ دارودگان مدارک تحصیلی لیساوس ي باالتز)
وام ي وام خاوًادگی ضزکت کىىدٌ:
عىًان ضغل:
وام ياحد محل خدمت:
تاریخ دریافت دفتزچٍ ضىاخت:
آخزیي هْلت تکویل ٍ تحَیل دفتزچِ ثِ ٍاحذ آهَسش ضوي خذهت کبرکٌبى داًطکذُ( :یک ماٌ ثعذ اس
تحَیل دفتزچِ اس ٍاحذ آهَسش ثِ فزد).

کزمانبه
موزش
لطفاً جواب سواالت را در برگه سفيدتایپ نموده و به آدرس ایميل آ
داوطگاٌ علًم پشضکی ي خدمات بُداضتی درماوی
نشانی
amouzesh@sirums.ac.ir.
ارسال نمایيد عدم ارسال فرم در موعد مقرر به منسله عدم قبولی فرد می باشد
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هقذهِ:

دٍرُ آهَسش تَجیْی ثذٍ خذهت کبرکٌبى دٍلت ضبهل دٍ ثخص :ثخص اٍل هجبحث ًظزی کِ ثِ صَرت
ثستِ آ هَسضی در سِ جلذ کتبة تْیِ ضذُ است ٍ ثخص دٍم تکویل دفتزچِ ضٌبخت دستگبُ هی ثبضذ.
ارسیبثی ضزکت کٌٌذگبى در ثخص اٍل هجتٌی ثز هحتَای دٍرُ ثز اسبس آسهَى خَاّذ ثَد ٍ قجَلی هٌَط
ثِ کست حذاقل  % 60اس کل ًوزُ خَاّذ ثَد ٍ ارسضیبثی ثخص دٍم ثز اسبس ارائِ گشارش ضٌبخت
دستگبُ است کِ ضزکت کٌٌذگبى اس ٍاحذ آهَ سش داًطگبُ/داًطکذُ خَد تحَیل گزفتِ ٍ پس اس تکویل
کزدى تحَیل هی دٌّذ.
ثعذ اس اعالم اسبهی قجَل ضذگبى در هزحلِ آسهَى هجبحث ًظزی ،دفتزچِ تَسط ٍاحذ آهَسش ٍ
تَاًوٌذسبسی ًیزٍی اًسبًی ثِ ضزکت کٌٌذُ تحَیل هی گزدد .پس اس تحَیل دفتزچِ تب یک هبُ فزد
ضزکت کٌٌذُ هی ثبیس ت دفتزچِ تکویلی را ثِ ٍاحذ آهَسش ٍ تَاًوٌذسبسی ًیزٍی اًسبًی تحَیل ًوبیذ.
عدم تکمیل دفتزچٍ مشبًر در مدت سمان یاد ضدٌ بٍ مىشلٍ عدم اعتبار ومزٌ قبًلی ي لغً قبًلی ایطبى
ٍ ًیبس ثِ ضزکت هجذد در آسهَى هی ثبضذ( .ایي ثٌذ ثب ًظز کویتِ آهَسش ٍ تَاًوٌذسبسی
داًطگبُ/داً طکذُ قبثل تغییز است (تَجِ :سَاالت ایي قسوت ثز اسبس کتبة راٌّوبی تجشیِ ٍ تحلیل
دیکَم -دکتز کَرش فتحی ٍ اجبرگبُ تْیِ گزدیذُ است).

داوطکدٌ علًم پشضکی ي خدمات بُداضتی درماوی سیزجان
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 -1عىًان ضغل ي قلمزي حزفٍ ای خًد را تعزیف کىید.
 راٌّوب :یک عٌَاى ٍیژُ ( -)Whoیک فعل اصلی ثیبًگز عولکزد قبثل هطبّذُ ( -)Whatثزخی رٍضْب ٍفٌَى ( -)Howیک ثیبًیِ در راثطِ ثب ّذف ()Why
 -2يظایف اصلی ضغل ي قلمزي ي حزفٍ ای خًد را تديیه ومایید.
 راٌّوب :در ایي قسوت چٌذ تکلیف یب فعبلیت هجشا را ثٌَیسیذ. -3تکالیف ي يظایف فزعی ضغل ي قلمزي حزفٍ ای خًد را بىًیسید.
 راٌّوب :کَچکتزیي ٍاحذ یک فعبلیت ضغلی را کِ دارای یک ثزًٍذاد هعیي ٍ هعٌی دار است را ضبهل هیضَد کِ هٌجز ثِ یک هحصَل ،خذهت یب تصوین هی ضًَذ ٍ قبثل ٍاگذاری است .دارای یک ًقطِ آغبس ٍ
پبیبى است -قبثل هطبّذُ ٍ اًذاسُ گیزی است .هی تَاى آ ى را در یک دٍرُ سهبًی کَتبُ اًجبم داد ٍ
هطتول ثز دٍ یب چٌذ هزحلِ است.
 -4يظیفٍ-مزحلٍ مزبًط بٍ تکالیف ي يظایف فزعی ضغل ي قلمزي حزفٍ ای خًد را در جديل سیز بىًیسید.

مزاحل

استاوداردَا

ابشارَا ي مًاد

ایمىی

داوص ي مُارتُای مزتبظ

وگزضُا/يیژگیُا

ريودَای آیىدٌ

لطفاً جواب سواالت را در برگه سفيدتایپ نموده و به آدرس ایميل آموزش به
نشانی
amouzesh@kmu.ac.ir.
موعد مقرر به منسله عدم قبولی فرد می باشد
ارسال نمایيد عدم ارسال فرم در
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ضزکت کىىدٌ محتزم

این جدول توسط واحد آموزش
ضمن خدمت تكميل می گردد.

فزم ارسیابی ضىاخت
امتیاس

سًال
ردیف
1

داًص هزثَط ثِ قسوت ًظزی

2

اثتکبر ضخصی

3

هیشاى ضٌبخت اس هحل خذهت

4

صحت اطالعبت گزدآٍری ضذُ در خصَظ ٍاحذ هحل خذهت

5

کیفیت ًگبرش ٍ تَالی هحتَا در خصَظ ٍاحذ هحل خذهت

6

صحت اطالعبت ارائِ ضذُ در خصَظ ضغل هَرد تصذی

7

کیفیت ًگبرش ٍ ّوبٌّگی هطبلت در خصَظ ضغل هَرد تصذی

خیلی خًب

خًب

متًسظ

ضعیف

خیلی ضعیف

5

4

3

2

1

میاوگیه امتیاسات
امتیاس کل

تذکز:
 -1ایي دفتزچِ تَسط هسئَل ٍاحذ آهَسش ٍ تَاًوٌذسبسی کبرکٌبى ارسیبثی هی گزدد.
 -2گشارضبت خیلی ضعیف ٍ ضعیف ،ضزٍری است جْت اصالح ثِ ضزکت کٌٌذُ عَدت گزدد (هذت
تکویل در ایي هزحلِ یک َفتٍ هی ثبضذ).

محل امضاء:

وام ي وام خاوًادگی ارسیابی کىىدٌ:
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