دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
دفترچِ ثبت فعبلیت کبر آهَزاى ) (Log bookدر بخص ّبی رادیَلَژی

دانشکده پیراپسشکی

مدیر گروه تصویربرداری پزشکی
دکتر جباری
اّذاف دفترچِ ثبت فعبلیت ّب

* -دفتشچِ ثجت فؼبلیت ّب ،ضٌبسٌبهِ کبسی داًطجَ ٍگشٍُ هحسَة هی ضَد کِ ثب اّذاف صیش تْیِ گشدیذُ است :
** -جْت دّی ثِ تالضْبی یبدگیشی داًطجَیبى دس جْت سسیذى ثِ اّذاف ضشٍسی آهَصش
** -کوک ثِ اسبتیذ گشٍُ دساسصیبثی سًٍذ آهَصضی کبسآهَص ،ثِ هٌظَس اسائِ آهَصش ّبی تکویلی
** -کوک ثِ سیستن هذیشیتی جْت اسصیبثی ثشًبهِ آهَصضی ،تؼییي ًقبط قَت ٍ ضؼف ٍهٌبثغ هَسد ًیبص

راٌّوبی تکویل دفترچِ ثبت فعبلیت ّب

 دفتشچِ سادستوبم هذت کبسآهَصی ثِ ّوشاُ داضتِ ٍکلیِ فؼبلیت ّبی خَدسا دس آى ثجت ًوبییذ .
ًکتِ هْن  :تبییذ اطالػبت هشثَط ثِ کلیِ فؼبلیتْب ػولی صشف ًب ثالفبصلِ پس اص اًجبم توشیي اهکبًپزیش ثَدُ
ٍ ثِ دلیل پیطگیشی اص ایجبد خطب ،تکویل آى ثب تبخیش صهبًی هوٌَع هی ثبضذ .
 دفتشچِ سا ثب ًظن ٍ دقت تکویل ًوَدُ دس حفظ آى کَضب ثبضیذ .
 دفتشچِ سا دس آخشیي سٍص دٍسُ آهَصضی ثِ هسئَل کبسآهَصی تحَیل دّیذ .
 هَقغ تحَیل یک کپی اص دفتشچِ سا ًضد خَد ًگْذاسیذ .
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ایي قسوت تَسظ داًطجَ تکویل گردد .

ضوبسُ داًطجَیی .......................... :

ًبم کبسآهَص .......................... :

تبسیخ کبسآهَصی  ......... /.......... /.......... :تب .......... /.......... /..........

تبسیخ تحَیل دفتشچِ .......................... :

هحل کبس آهَصی  :ثیوبسستبى ............................

ضوبسُ توبس داًطجَ .......................... :

( کبرآهَزاى هَظفٌذ دفترچِ را در آخریي رٍز کبرآهَزی بِ کبرضٌبس آهَزضی تحَیل دٌّذ ).

ایي قسوت تَسظ هسئَل آهَزش کبرآهَزی تکویل گردد .

تبسیخ ......... /.......... /.......... :

تبییذ هی گشدد کِ خبًن /آقبی  ، ....................................... :دس ثشًبهِ ّبی آهَصضی ثخص سادیَلَطی ثِ طَس کبهل
ضشکت ًوَدُ ٍ ٍظبیف هؼیي ضذُ دس دفتشچِ سا اًجبم دادُ است .

خبًن /آقبی ....................................... :
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اًجبم هْبرتْبی ضرٍری تَسظ کبرآهَزاى در بخص رادیَلَژی

سٍص

تبسیخ

سش ٍگشدى

اًذام
فَقبًی

اًذام
تحتبًی
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ضکن ٍلگي

گشافیْبی اختصبصی
UGI

US

تبییذ استبد

اًجبم هْبرتْبی ضرٍری تَسظ کبرآهَزاى در بخص رادیَلَژی

سٍص

تبسیخ

سش ٍگشدى

اًذام
فَقبًی

اًذام
تحتبًی
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ضکن ٍلگي

گشافیْبی اختصبصی
UGI

US

تبییذ استبد

ارزضیببی کیفیت عولکرد کبرآهَزاى بِ ٍسیلِ هقیبس دیذاری
بیش از حد انتظار
10

در حد انتظار
5

8

عولکرد
بیش از حد انتظار
( 8تا  10نمره )
در حد انتظار
( 5تا  8نمره )
کمتر از حد انتظار
( 1تا  5نمره )

کمتر از حد انتظار

کیفیت عملکرد
نمره

ًورُ

هعیبر

هشاحل اًجبم فؼبلیت سا ثِ طَس کبهل ،ثب تشتیت صحیح  ،دقیق ٍ هبّشاًِ اًجبم هی دّذ .

هشاحل اًجبم فؼبلیت سا ثِ طَس کبهل ،ثب تشتیت صحیح اًجبم هی دّذ .

ثخطی اص هشاحل فؼبلیت سا اًجبم ًذادُ ٍ یب اضتجبُ اًجبم هی دّذ .

فعبلیت ّبی هربَط بِ ارائِ کٌفراًس تَسظ کبرآهَز
اهتیبز

عٌَاى کٌفراًس

-1
-2
-3
-4
-5
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ارزضیببی دفترچِ ثبت فعبلیت ّب
ایي قسوت تَسظ عضَ ارزضیببی کٌٌذُ  ،تکویل گردد .

تبسیخ ......... /.......... /.......... :

اسصضیبثی کٌٌذُ خبًن  /آقبی ....................................... :

ًوشُ دفتشچِ ................. :

رکش ًقبط قَت ٍضؼف داًطجَ ................. :
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