
 دستياراندستياراندستياران ارزشيابيارزشيابيارزشيابي

 دستياراندستياران انهانهييماهماهييدوره چرخشدوره چرخشييارزيابي انتهاارزيابي انتها--11
طدستياري ماهيانهيدوره چرخش هرماهدر انتهاي بر توسط استاد مسئول بخشي ماه گذشته نحوه عملكرد دستيار در

افتراقي مناسب، انتخابيهاصيطرح تشخ شامل(قضاوت باليني هاي حيطهدر)6پيوست شماره( فرم مشخص اساس

ويها روشنيتر مناسب و حرفه)يدرمانيا تشخيصي ثبت دقيق،يشناس شامل وقت(طرز سلوكوياو خصوصيات فردي

و مشاركت فعال در امر آموزشها در پرونده بيم گزارش ارزيابي)ار، تسريع در انجام وظايف، مشاركت فعال در مباحث علمي

.گردد مي

 ارانارانييدستدستيياا به اصول حرفهبه اصول حرفهييبندبندييپاپاييابابييارزشارزش--22

پرسشنامه"اي توسط با توجه به مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه، ارزيابي دستياران در حيطه پاي بندي به اصول حرفه

را هاي پاي بندي دستياران به رفتار حرفه كه تمامي حيطه)7پيوست شماره("اي دستياران ار حرفهارزشيابي رفت اي

مي مي مي اين پرسشنامه توسط عضو هيئت. گيرد سنجد صورت به علمي كه دستيار زير نظر وي آموزش صورت ماهيانه بيند

مي30هر نوبت ارزيابي بر مبناي. شود تكميل مي ها در پرونده آموزشي دستيار در گروه اين برگه. رددگ نمره محاسبه

در صورت محرمانه جهت بهره به مي"اي هاي ارزيابي دوره كميته"برداري .شود نگهداري

و اسفند در ماه(نوبت در هرسال تحصيلي2اي دستياران حداقل ارزيابي دوره در كميته هاي مذكور صورت) هاي شهريور

مر. گيرد مي اي هاي ارزشيابي رفتار حرفه شامل پرسشنامه-اي بوط به پاي بندي دستياران به اصول حرفهكليه سوابق

و كليه گزارش و احكام صادره در كميته دستياران اي دستياران هاي رسيدگي به نحوه پاي بندي به اصول حرفه هاي مربوطه

و مركز آموزشي و نيز فرم جمع در سطح گروه در اين جلسات- قبلي دستياراي حرفه رفتار يابيارزش بندي درماني مربوطه

و عملكرد دستيار در طول مدت دوره اخير در خصوص وي اظهارنظر مي و با توجه به ارزيابي نوبت قبل و نمره مطرح شود

به. صورت مي گيرد"اي دستياران بندي ارزشيابي رفتار حرفه فرم جمع"دهي در قالب  منظور پس از هر نوبت ارزيابي

و يا در جلسه هاي ارزيابي توسط همان كميته اي، نظرات كميته هاي دوره برداري تكويني از ارزيابي بهره با هاي جداگانه ها اي

مي حضور مدير گروه ويا مدير برنامه دستياري به و محرمانه به دستياران منعكس و پس از تعيين صورت حضوري گردد

به بندي ارزشيابي رفتار حرفه اي براي دستيار فرم جمع اصول حرفهاهداف آينده براي ارتقاي پاي بندي به  اي دستياران

و در پرونده آموزشي وي در گروه به مي امضاي دستيار رسانده شده و نسخه صورت محرمانه بايگاني اي از آن جهت گردد

مي بهره .گيرد برداري در اختيار دستيار قرار

اي دستياران در گروهو قبل از اعالم نمره ارزيابي درون بخشي، كميته ارزيابي دوره)ماه ارديبهشت(در اواخر سال تحصيلي

هاي موردي اي دستياران را با در نظر گرفتن محتواي گزارش اي رفتار حرفه هاي دوره بندي ارزيابي آموزشي مربوطه كار جمع

حي. گيرد در طول سال تحصيلي بر عهده مي طه پاي بندي به اصول حرفه اي براي محاسبه نمرات كليه دستياران گروه در

.قرار مي گيرد گروهدستياري در نمره ارزشيابي درون بخشي ساليانه دستياران در اختيار مدير برنامه



و موارد در نظر گرفته شده در آن، قسمتي از نمره آن با توجه به حضور:نكته مهم بر اساس ساختار اين ارزشيابي

و گزارشهمنظم دستيار در برنام هاي هاي آموزشي گروه از قبيل گزارش صبحگاهي، راند عصر، راند تحويل بيماران

.و دستياران ارشد كشيك داده مي شود دستيار ارشد گروه

CCaasseeييارزشيابارزشياب--33 PPrreesseennttaattiioonnي ارائه شده توسط دستياراني ارائه شده توسط دستيارانهاها كنفرانسكنفرانسوو

 صورتبه Case Presentation در قالبئه كنفرانس موظف به ارا)3هپيوست شمار(طبق برنامه تنظيم شده دستياران

و كنفرانس مورتالتيهفتگ كيفيت در انتهاي هر جلسهاساتيد.هستنديليدر طول سال تحص انهيماهيو ارائه ژورنال كالب

مي)8-10هشماريها وستيپ(بر اساس چك ليستارمطلب ارائه شده  هاي برنامهرجوع به بخش(.كنند ارزشيابي

و كنفرانسآ )هاي گروه كودكان موزشي

 يابي پرونده نويسي دستيارانيابي پرونده نويسي دستيارانارزارز--44
و تكميل و ارزيابي مستمر اساتيد بر نحوه گزارش نويسي وها پروندهعالوه بر نظارت توسط دستياران، در فروردين ماه

با بهشتيارد و اساتيد ماه هر سال تعدادي از پرونده هاي تكميل شده دستياران در همان سال تحصيلي از يگاني گرفته شده

.دهنديمنحوه پرونده نويسي دستياران را مورد ارزيابي قرار)11هپيوست شمار(بر اساس چك ليست 

OOSSCCEEامتحان امتحان--55

م OSCEدر دو نوبت امتحان هر سال و. شوديبرگزار و نوبت دوم در Station صورتبهنوبت اول در نيمه دوم اسفند ماه ،

وم ارديبهشتل نيمه او مي Slide Examination صورتبهاه .شود انجام

و و توانايي عملي دستياران در شرح حال گيري، معاينه، تفسير آزمايشات ، تصميم گيريهايگرافدر آزمون اول مهارت

و مشورت دهي به بيماران در مركز آموزش مو صورتبهبالينييها مهارتباليني، انجام پروسيجرها رد عملي توسط اساتيد

با،در آزمون دوم جهت آشنايي با آزمون شفاهي دانشنامه.رديگيمارزيابي قرار  مشابه مورد آزموني با ساختار دستياران

.رنديگيمارزيابي قرار 

))CCEEXX--MMiinnii((ارزيابي باليني كوتاه مدت ارزيابي باليني كوتاه مدت آزمونآزمون--66

ب هاي موردنياز ازخورد مناسب در مورد مهارتدر اين آزمون با مشاهده عملكرد فراگير در يك مواجهه باليني واقعي با بيمار

در پايان هر مواجهه بايد نقاط قوت فراگير، مواردي كه بايد تقويت. شود براي انجام مراقبت درست باليني به وي داده مي

و فراگير براي تقويت اين موارد مشخص شود و برنامه عملياتي موردتوافق آزمون گيرنده ي از هاي اين آزمون به جنبه. شود

و مهارت شما را در حيطه گانه هاي هفت عملكرد شما توجه دارد كه به رشته فوق تخصصي يا تشخيص خاصي بستگي ندارد

مي مواجهه باليني صرف حال، هايي كه الزم است در هر بار گرفتن شرح مثال مهارت عنوانبه. سنجد نظر از يك بيماري خاص

يا معاينه باليني يا تصميم در-گوناگونينيباليهاتيموقعيآزمون برانيا.درماني مورداستفاده قرار گيرد گيري تشخيصي

و اضطرار مارانيبيدر اورژانس برا،يبستر مارانيبيدر بخش برا،ييسرپا مارانيبيدرمانگاه برا دريبا مشكل حاد و

انيا. مناسب است-جامعه نگريعرصه پزشك كه شدهيمنظور طراحنيآزمون به را است ازبا ارائه بازخورد مناسب شما



و ضعفتان آگاه سازد؛ بنابرا بانينقاط قوت بيو هر نوع مواجهه واقعينيباليهاتيدر همه موقعديشما آ ماريبا  ندهيكه در

.ديشويابيمورد انتظار است ارز تانيشغل

مي.هدف اصلي از انجام اين آزمون آموزش است كا از شما انتظار و اجراي برنامهر بستن توصيهرود با به هاي آزمون گيرنده

به عملياتي كه با ايشان در مورد آن به توافق رسيده و و با كسب زمان مهارت مرور ايد هاي قبلي خود را اصالح كنيد

و ارتقاي صالحيت باليني خود نمره مهارت ت هاي باالتري كسب كنيد؛ هاي جديد نها بر بنابراين قضاوت در مورد عملكرد شما

و در كارنامه ساليانه آزمون آوري هاي ارزيابي شما در طول سال تحصيلي جمع نمره. اساس يك آزمون نخواهد بود شده

Mini- CEX مي مدير برنامه دستياري با بررسي كارنامه شما در فواصل زماني مشخص در مورد پيشرفت شما،. شود ثبت

ب و طراحي مداخلهنقاط قوت، مواردي كه بازهم بايد موردتوجه مي يشتري قرار گيرد .كند هاي آموزشي با شما صحبت

كه در ابتداي دوره در اختيار"كودكان ارانيكوتاه مدت دستينيباليابيدفترچه آزمون ارز"جهت كسب اطالعات بيشتر به

.شما گذاشته شده است مراجعه كنيد

 اياي دورهدورهكتبي كتبيييهاهاننآزموآزمو--77
از دستياران آزمون كتبي دوره اي به عمل)15هپيوست شمار(شخص شده ساليانهم در هر سال تحصيلي طبق برنامه

و سؤال مباحث اين آزمون.ديآيم ، MCQ ،Short answer صورتبهها ها بر اساس سال دستياري متفاوت بوده

Matchingمي و غلط طراحي .شوند، صحيح

به( گردديمن كتبي ساليانه محسوب نمره از نمره آزمو60به عنوانها آزمونمعدل نمرات اين مقررات كلي بخش رجوع

.)امتحانات ارتقاي دستياري

::ارزيابي دوره اي عملكرد دستيارانارزيابي دوره اي عملكرد دستياران--88

و دستياران توسط عملكرد و هيئت علمي منتخبياعضاكميته اي شامل مدير گروه، مدير برنامه دستياري در دي ماه

قابيارز ارديبهشت ماه هر سال تحصيلي مورد ممدهايابيارزكه در خالل اينييها جنبه.دنگيريم راري  رنديگينظر قرار

:عبارتند از

 بررسي پيشرفت علمي-

 انتهاي دوره چرخشي ماهيانهيهايابيارزبررسي-

و ساير بررسي- نحوه پاي بندي به اصول حرفه اي در حيطه هاي مراقبت از بيمار، روابط با همكاران پزشك، فراگيران

س  المتپرسنل

و امور پژوهشي-  بررسي چگونگي پيگيري امور مربوط به پايان نامه

به بر اساس و در صورتي كه افت عملكرد پيشرفتنحوه عملكرد دستيار در صورتي كه سير رو داشته باشند مورد تقدير

.رنديگيمتذكر قرار به نحو مقتضي مورد) آورده باشندباالتر از حد نصاب نمرات كتبيكهيحتي در صورت(داشته باشند 

و نسخه اي از آن در اختيار دستيار شده انجامارزيابي جلسه صورت يك برگ از در پرونده دستيار در گروه قرار گرفته

.رديگيمقرار 



 اناندستياردستيارساليانه ساليانهييارتقاارتقاآزمون آزمون--99
.شودميبرگزاراي چندگزينه سؤال 150 صورتبه هرسال تيرماهدر معموالً

 امتحان بوردامتحان بورد--1010




