گزوه پزشکی خانواده – دانشکده پزشکی
دانشجوی عزیز:

پرسطٌاهِ زیر تِ هٌظَر ارزیاتی دٍرُ کارٍرزی کار در هطة داًطجَیاى پسضکی تْیِ ضذُ است .لطفا تا پاسخگَیی دقیق تِ سَاالت
زیر ترًاهِ ریساى ٍ سیاست گساراى آهَزضی داًطگاُ را ترای ارتقای آهَزش پسضکی کوک ًواییذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ٍرٍدی سال تحصیلی .................................

تاریخ ضرٍع دٍرُ کاردر هطة .....................تاریخ پایاى دٍرُ کاردرهطة ..................دٍرُ اٍل :یکواِّ
ًام هرکس خذهات جاهغ ضْری هحل کارٍرزی ......................................

دٍ هاِّ

ًام هٌتَر ..................................

نقاط قوت دوره:

نقاط ضعف دوره:

هفیذتریي تخص دٍرُ از ًظر ضوا چِ تَدُ است؟
غیر هفیذ تریي تخص دٍرُ از ًظر ضوا چِ تَدُ است؟
هراجؼِ کٌٌذگاى تیطتر ترای کذام تیواری یا هراقثت هراجؼِ هیکردًذ ؟
آیادرطی دٍرُ از ضوا درخَاستِ ضذتا خارج از ضرح ٍظایف کارٍرزی،کاری را اًجام دّیذ؟چِ کاری لطفا تَضیح دّیذ:

ًحَُ آضٌایی ضوا تا هقررات دٍرُ کار در هطة چگًَِ تَدُ است؟
آیا آییي ًاهِ ٍ دستَرالؼول ّا را هطالؼِ ًوَدیذ؟ در صَرتی کِ پاسخ تلی است کذام دستَرالؼول هَرد تَجِ ضوا قرار گرفت ٍ
چرا؟
هٌتَر را در هَارد ریل تا رتثِ تٌذی ضؼیف ،هتَسط ،خَب ٍ یا ػالی ارزیاتی ًواییذ.
اطالػات ٍ داًص:
تجرتیات تالیٌی:
اًتقال داًص ٍ تجرتیات تِ داًطجَ:
ترقراری ارتثاط تا داًطجَ:
ترقراری ارتثاط تا تیوار:
سایر هَارد:

در خصَظ هٌاسة تَدى هراکس خذهات جاهغ سالهت ترای آهَزش کار در هطة ًظر خَد را تٌَیسیذ؟

دوره کار در مطب در مقایسه با دوره های بالینی قبلی که گذرانده اید:
الف-تا چه حد درافسایص اػتواد تِ ًفس ضوا در ٍیسیت تیواراى سرپایی ًقص داضتِ است؟
ّ-2واًٌذ دٍرُ ّای قثل

-1کوتر از دٍرُ ّای قثل

-3تیطتر از دٍرُ ّای قثلی

ب -تا چه حد درافسایص هْارت تالیٌی ضوا در ٍیسیت تیواراى سرپایی ًقص داضتِ است؟
-1

کوتر از دٍرُ ّای قثل

ّ -2واًٌذ دٍرُ ّای قثل

 -3تیطتر از دٍرُ ّای قثلی

ج-تا چه حد درافسایص داًص ٍآگاّی ضوا در ٍیسیت تیواراى سرپایی ًقص داضتِ است؟
-1

کوتر از دٍرُ ّای قثل

ّ -2واًٌذ دٍرُ ّای قثل

 -3تیطتر از دٍرُ ّای قثلی

د -تا چه حد درافسایص داًص ٍ هْارت ضوا در درخَاست ٍ تفسیر پاراکلیٌیک ًقص داضتِ است؟
-1

کوتر از دٍرُ ّای قثل

ّ -2واًٌذ دٍرُ ّای قثل

 -3تیطتر از دٍرُ ّای قثلی

چِ هْارت دیگری در ایي دٍرُ ًسثت تِ دٍرُ ّای دیگر کسة ًوَدیذ؟

تا چِ حذ ایي دٍرُ را تا آیٌذُ ضغلی خَد هرتثط هی داًیذ؟
 -1کن

 -2هتَسط

 -3زیاد

 -4خیلی زیاد

هیساى ترآٍردُ ضذى اًتظارات ضوا از دٍرُ چقذر تَدُ است؟
 -1کن

 -2هتَسط

 -3زیاد

 -4خیلی زیاد

کالس آهَزضی تیواریْای ضایغ گَارش کِ در اتتذای دٍرُ ترگسار گردیذ را چگًَِ ارزیاتی هی کٌیذ؟

پیطٌْادات ضوا ترای تْثَد دٍرُ چیست؟

