فرایند ارزیابی پای بندی دستیاران به اصول حرفه ای
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تکمیل پرسشنامه ارزشیابی رفتار حرفه ای دسنیاران
توسط عضو هیات علمی (استاد مستقیم) در پایان هر ماه
یا هر دوره چرخشی دستیار
بررسی گزارش های

الف -تعیین نمره مربوط به

ارسال شده از منابع

رفتار دستیار بر اساس فرم

گوناگون* در کمیته

رسیدگی به پای بندی

رسیدگی به نحوه
پای بندی دستیاران

ب -تعیین اهداف و برنامه

به اصول حرفه ای در

برای بهبود عملکرد دستیار

گروه آموزشی مربوط

(در قالب فرم شماره †)1

دستیار بر اساس
دستورالعمل رسیدگی
به نحوه پای بندی
دستیاران به اصول

رفتار دستیار بر اساس فرم
ارسال فرم ها به دفتر گروه آموزشی مربوط و

دستیاران به اصول حرفه ای

تصمیم گیری برای

(بر مبنای  30نمره)

الف -تعیین نمره مربوط به

نگهداری آن ها در پرونده آموزشی دستیار
به صورت محرمانه

رسیدگی به پای بندی
دستیاران به اصول حرفه ای
ب -ارائه توصیه به دستیار

تشکیل کمیته ارزیابی دوره ای رفتار حرفه ای دستیاران در
گروه آموزشی در ماه های شهریور و اسفند هر سال تحصیلی:

در جهت بهبود عملکرد
(در قالب فرم شماره ‡)2

الف -تعیین میانگین نمرات ارسال شده در قالب پرسشنامه
ارزشیابی رفتار حرفه ای دستیاران و سپس کسر نمرات منفی
ارسال شده در قالب فرم های شماره  1و  2و اعمال نمرات
تشویقی در صورت وجود گزارش رفتار حرفه ای شاخص
ب -تعیین اهداف و توصیه های جامع بهبود عملکرد دستیار

ثبت نمره ها و اهداف و توصیه ها در فرم جمع بندی
ارزشیابی رفتار حرفه ای دستیاران در  2نسخه

گوناگون* در
کمیته رسیدگی به
نحوه پای بندی
دستیاران به اصول
حرفه ای در مرکز
آموزشی درمانی
مربوط

تصمیم گیری برای

دستورالعمل رسیدگی
به نحوه پای بندی
دستیاران به اصول

تشکیل جلسه با حضور مدیر گروه /مدیر برنامه دستیاری و
هر دستیار و انعکاس نتیجه ارزیابی و اهداف و برنامه های
جامع احتمالی تعیین شده برای بهبود عملکرد وی

جلسه و تصمیم های مهم
اتخاذ شده به دانشکده پزشکی

ارسال شده از منابع

دستیار بر اساس

حرفه ای

ارسال گزارش جمع بندی

بررسی گزارش های

حرفه ای
ارسال گزارش محرمانه
به معاونت آموزشی

امضای هر دو نسخه فرم جمع بندی ارزشیابی رفتار حرفه ای دستیاران توسط دستیار :
الف -بایگانی یک نسخه به صورت محرمانه در پرونده آموزشی وی
ب -ارائه یک نسخه برای بهره برداری به خود وی

مرکز آموزشی درمانی
مربوط و انعکاس اعمال
نمرات ارسالی از طرف
کمیته رسیدگی به نحوه

تشکیل کمیته ارزیابی سالیانه دستیاران و تعیین نمره نهایی
بر اساس نمره های ارزیابی دوره ای دستیاران

پای بندی دستیاران به
اصول حرفه ای آن
مرکز در نمره ارزیابی

ارسال لیست نمرات دستیاران به صورت محرمانه به دفتر گروه آموزشی

دوره ای دستیاران

برای محاسبه در نمره ارزیابی درون بخشی سالیانه دستیاران
در صورت وجود
ارسال لیست نمرات ارزیابی درون بخشی دستیاران (بر مبنای  150نمره)
به دانشکده به تفکیک نمره مربوط به رفتار حرفه ای دستیاران (بر مبنای  30نمره)

اعتراض نسبت به
نحوه اعمال نمرات،
انعکاس موضوع به

* مسئوالن بیمارستان ،مدیران و اعضای هیات علمی سایر گروه های آموزشی ،اعضای هیات علمی گروه مربوط،
دستیاران هم رشته و رشته های دیگر ،سایر پزشکان و فراگیران ،پرستاران و سایر پرسنل بیمارستان ،بیماران و خانواده آنان

دانشکده پزشکی

فرایند ارزیابی پای بندی دستیاران به اصول حرفه ای
† فرم شماره  -1فرم رسیدگی به گزارش رویدادهای حساس مربوط به کمیته رسیدگی به پای بندی دستیاران به اصول حرفه ای در گروه آموزشی

نام ونام خانوادگی دستیار

سال دستیاری

تاریخ

نام و نام خانوادگی اعضای حاضر در کمیته

رویداد

نمره منفی اختصاص یافته
سایر تصمیم های اتخاذ شده به ازای رفتار غیر حرفه ای دستیار

وظایف دستیار (معیارهایی که باید کسب کند)

مهلت تعیین شده برای بهبود عملکرد
نام نام خانوادگی مدیر گروه /مدیر دستیاری به نمایندگی وی و امضا

نام نام خانوادگی دستیار و امضا

گزارش نهایی در مورد بهبود عملکرد (این قسمت فقط در نسخه مربوط به پرونده آموزشی دستیار تکمیل می شود)
عمل کرد اصالح شده است
ارجاع موضوع به دانشکده
نام نام خانوادگی مدیر گروه /مدیر دستیاری به نمایندگی وی و امضا

یاد آوری :این فرم در دو نسخه تکمیل می شود :یک نسخه در اختیار دستیار قرار می گیرد و نسخه دیگر در پرونده آموزشی وی درج می گردد.
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فرایند ارزیابی پای بندی دستیاران به اصول حرفه ای
‡ فرم شماره  -2فرم رسیدگی به گزارش رویدادهای حساس مربوط به کمیته رسیدگی به پای بندی دستیاران به اصول حرفه ای در مرکز آموزشی درمانی

نام ونام خانوادگی دستیار

سال دستیاری

تاریخ

نام و نام خانوادگی اعضای حاضر در کمیته

رویداد

نمره منفی اختصاص یافته
سایر تصمیم های اتخاذ شده به ازای رفتار غیر حرفه ای دستیار

مهلت تعیین شده برای اجرای تصمیم ها
توصیه های ارائه شده به دستیار در جهت بهبود عملکرد

نام نام خانوادگی رییس مرکز /معاون آموزشی به نمایندگی وی و امضا

نام نام خانوادگی دستیار و امضا

گزارش نهایی در مورد پی گیری اجرای سایر تصمیم های اتخاذ شده به ازای رفتار غیر حرفه ای دستیار (این قسمت فقط در نسخه مربوط
به دفتر معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی تکمیل می شود)
تصمیم ها اجرا شده است
ارجاع موضوع به دانشکده (دلیل ارجاع :

)

نام نام خانوادگی رییس مرکز /معاون آموزشی به نمایندگی وی و امضا

یاد آوری :این فرم در سه نسخه تکمیل می شود :یک نسخه از طریق گروه آموزشی مربوط در اختیار دستیار قرار می گیرد ،نسخه دیگر در پرونده
آموزشی وی در گروه درج می شود و نسخه سوم در دفتر معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی ثبت می گردد.
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