دستورالعمل ارزشیابی پای بندی به اصول حرفهای دستیاران

مفاد هفتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی
موضوع  -4نحوه محاسبات نمرات ارتقای سالیانه دستیاران دورههای تخصصی بالینی پزشکی( :اصالح
موضوع  1شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی) مجموع نمرات ارتقا در هرسال
 033است که به شرح زیر خواهد بود:
 %03 -4-1کل نمره ( 103نمره) به ارزیابی درون بخشی اختصاص داشته و دارای اجزای زیر میباشد:
 -4-1-1رفتار حرفهای 03 :نمره
تبصره:
کسب حداقل  %03نمره از بخش رفتار حرفهای (بر اساس ابزار استانداردشده توسط واحد کیفیت ارتقا
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی) برای قبولی دستیار در ارزیابی درون بخشی ضروری است.
رفتار حرفهای در حیطههای:
 -1وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری
 -2شرافت و درستکاری
 -0نوعدوستی
 -4احترام به دیگران
 -0عدالت
 -6تعالی شغلی و سایر موازین و شئون معتبر اخالقی و حرفهای مستمر ،توسط کمیتهای متشکل از مدیر
گروه ،استاد مستقیم و معاون آموزشی مرکز ارزیابی میگردد.
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صفحه1 :

 -1در شروع هرسال تحصیلی الزم است جلسات آموزشی و کارگاههای الزم جهت آشنایی دستیاران به اصول و
مصادیق پای بندی به اصول حرفهای و موارد لغزش در پای بندی به اصول حرفهای و نحوه ارزیابی دستیاران در
این حیطه و آییننامههای مربوط توسط  ،EDCدانشکده پزشکی و یا گروه آموزشی برگزار گردد.
-1-1

بدیهی است الزم است جهت آشنایی اعضای محترم هیئتعلمی در این خصوص در هر دانشگاه به نحو
مقتضی اقدام الزم به عمل آید.

 -2ارزیابی دستیاران در حیطه پای بندی به اصول حرفهای توسط پرسشنامه ارزشیابی رفتار حرفهای دستیاران که
تمامی حیطههای پای بندی دستیاران به رفتار حرفهای را میسنجد صورت میگیرد .این پرسشنامه توسط
عضو هیئتعلمی که دستیار زیر نظر وی آموزش میبیند بهصورت ماهیانه و یا در هر دوره چرخشی دستیار با
یک عضو ثابت هیئتعلمی (مثالً هر  0ماه یکبار) تکمیل میشود .هر نوبت ارزیابی بر مبنای  03نمره محاسبه
میگردد .این برگهها در پرونده آموزشی دستیار در گروه بهصورت محرمانه جهت بهرهبرداری در کمیتههای
ارزیابی دورهای نگهداری میشود.
 -2-1با توجه به مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مبنی بر لزوم کسب حداقل  %03نمره از بخش رفتار
حرفهای ،در مورد ارزش این نمرات که میتواند منجر به تکرار دوره یک ساله دستیار در صورت کسب نمره کمتر از
 21شود ،به اساتید محترم اطالعرسانی مقتضی به عمل آید.

 -0ارزیابی پای بندی دستیاران به اصول حرفهای توسط «کمیته ارزیابی دورهای دستیاران در گروه آموزشی
مربوطه» صورت میگیرد .این کمیتهها متشکل از مدیر گروه ،مدیر برنامه دستیاری و  0نفر از اعضای
هیئتعلمی گروه هستند 0 .نفر از اعضای هیئتعلمی گروه به انتخاب شورای گروه و حکم رئیس دانشکده
پزشکی منصوب میشوند.
 -4ارزیابی دورهای دستیاران حداقل  2نوبت در هرسال تحصیلی (در ماههای شهریور و اسفند) صورت میگیرد.

کلیه سوابق مربوط به پای بندی دستیاران به اصول حرفهای شامل پرسشنامههای ارزشیابی رفتار حرفهای
دستیاران و کلیه گزارشهای مربوطه و احکام صادره در کمیتههای رسیدگی به نحوه پای بندی به اصول

حرفهای دستیاران در سطح گروه و مرکز آموزشی -درمانی مربوطه بر اساس فرم های رسیدگی به گزارش
رویدادهای حساس مربوط به گروه آموزشی یا مرکز آموزشی -درمانی در دوره منتهی به زمان ارزیابی دورهای و
نیز فرم جمعبندی ارزشیابی رفتار حرفهای قبلی دستیار در این جلسات مطرح و با توجه به ارزیابی نوبت قبل و

عملکرد دستیار در طول مدت دوره اخیر در خصوص وی اظهارنظر میشود و نمره دهی در قالب فرم جمعبندی
ارزشیابی رفتار حرفهای دستیاران صورت می گیرد .ترجیحاً در هر نوبت اساتیدی که اخیراً دستیار در بخش
آنها بوده است برای اطالع رسانی وضعیت دستیار در کمیته حضور داشته باشند.
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صفحه2 :

 -0پس از هر نوبت ارزیابی بهمنظور بهرهبرداری تکوینی از ارزیابیهای دورهای ،نظرات کمیتههای ارزیابی توسط
همان کمیتهها و یا در جلسههای جداگانهای با حضور مدیر گروه و مدیر برنامه دستیاری بهصورت حضوری و
محرمانه به دستیاران منعکس میگردد و پس از تعیین اهداف آینده برای ارتقای پای بندی به اصول حرفهای
برای دستیار فرم جمعبندی ارزشیابی رفتار حرفهای دستیاران به امضای دستیار رسانده شده و در پرونده
آموزشی وی در گروه بهصورت محرمانه بایگانی میگردد و نسخهای از آن جهت بهرهبرداری در اختیار دستیار
قرار میگیرد.
 -6الزم است وضعیت تشکیل این کمیتهها و جمعبندی موارد و تصمیمهای مهم اتخاذشده در هر دوره حداکثر
ظرف مدت  13روز از برگزاری به معاونت تخصصی /معاونت آموزشی دانشکده پزشکی جهت پایش و
بهرهبرداری الزم منعکس گردد.

 -0در اواخر سال تحصیلی (اردیبهشتماه) و قبل از اعالم نمره ارزیابی درون بخشی ،کمیته ارزیابی دورهای
دستیاران در گروه آموزشی مربوطه کار جمعبندی ارزیابیهای دورهای رفتار حرفهای دستیاران را با در نظر
گرفتن محتوای گزارشهای موردی در طول سال تحصیلی بر عهده میگیرد .نمرات کلیه دستیاران گروه در
حیطه پای بندی به اصول حرفه ای برای محاسبه در نمره ارزشیابی درون بخشی سالیانه دستیاران در اختیار
مدیر برنامه دستیاری گروه قرار می گیرد.
 -8بهمنظور پرهیز از تخصیص بازتاب عملکردهای منفی احتمالی هر دستیار در نمره ارزیابی وی در چند نوبت،
الزم است کمیته ارزیابی دورهای با در نظر گرفتن گزارشهای موردی در هر دوره و نمره منفی اختصاصیافته
به آنها و بازخورد ارائه شده به دستیار ،در صورت اصالح عملکرد وی پس از آن از در نظر گرفتن نمره منفی
دوباره به آن حیطه از رفتار حرفهای خودداری کند .بدیهی است در صورت تکرار آن لغزشها الزم است کمیته
موارد را بهطور ویژه در نظر گیرد.
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صفحه3 :

