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 پیشگفتار
 

بدیل در حصول دستاوردهای  قطعاً نقشی بیبیمارستانهای آموزشی به عنوان مهمترین عرصه آموزشهای بالینی، 

 خواهند داشت. ارزشمندی در عرصه تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز بخش سالمت 

 به شمار آموزشی کیفیت ارتقاء روند در ضروری و مهم موارد از علمی و فراگیران هیات اعضای عملکرد ارزشیابی

برخورداری دانشگاه از نظام منسجم و جامع ارزشیابی الزم و ضروری آموزش،  و ارتقاء کیفیت حفظ برای .آید می

 می باشد.

رکز آموزشی سیستم آموزشی میاری خداوند متعال توفیق آن حاصل گردید که برنامه جامع ارزیابی عملکرد 

مجموعه ارائه در قالب این به منظور هدایت و هماهنگ نمودن برنامه های نظام ارزشیابی درمانی آیت اله روحانی 

 می باشد.هدف از ارائه این مجموعه شفاف تر کردن استانداردها و روش ارزیابی  که گردد

، بتوان ئت علمی هر یک از گروههای آموزشیحمایت های ریاست محترم مرکز، مدیران و اعضای هی باامید است 

 .تبرداشاستانداردهای آموزش پزشکی ارتقای کیفیت گامی هر چند کوچک در جهت 

بوده و مطمئناً این  و همکاران در این راه پرنشیب و فراز پذیرای پیشنهادات و انتقادات صاحب نظران بدون شک

 . لحاظ خواهیم کرد هنظرات را در ویرایش بعدی مجموعه مربوط
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  اختصارات و تعاریف

 می باشد. فیزیکیتکنولوژی آموزشی و تسهیالت شامل اعضای هیات علمی، فراگیران و  سیستم آموزشی:
 

 های آموزشی موجود در مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابل  هر یک از گروه :گروه آموزشی
 

نظارت  مدیرگروه، معاون آموزش بالینی مرکز که  رئیس بخش، شامل صرفا مافوق مدیران برنامه این در: مافوق مدیران

  .دارند عهده بر را و فراگیران علمی هیأت اعضای کیفیت ارتقای و عملکرد بر مستقیم و بالفصل
 

 

 نقش میتواند که شده ریزی طرح و مند نظام آموزش فرایند یک از است عبارت آموزش ی چرخه: آموزش ی چرخه

 و انتخاب برایباشد.  داشته سازمان کیفیت اهداف تامین و ها توانمندی بهبود جهت در سازمان به رساندن یاری در مهمی

 فرایند مدیریت نیاز، مورد شایستگی به نسبت موجود شایستگی به مربوط های کاستی جبران منظور به آموزش اجرای

 :دهد قرار پایش مورد را زیر مراحل بایست آموزش

 نیازسنجی 

 ریزی برنامه و طراحی 

  اجرا 

 ارزشیابی  

 

 برنامه ای است که به تصویب تیم مدیریت آموزش بیمارستان رسیده است. برنامه مصوب:
 

 طی عملکرد درباره قضاوت و گذاری ارزش گیری، اندازه و سنجش به که است فرایندی عملکرد ارزیابی ارزیابی عملکرد:

 بر آل ایده یا مطلوب وضع با موجود وضع مقایسه طریق از عملکرد گیری اندازه از عبارتست و پردازد می معین ای دوره

 باشد معین های ویژگی واجد خود که شده تعیین پیش از های شاخص اساس
 

وجود هر گونه برنامه تعریف شده عملیاتی برای ارزشیابی اعضا هیات  نظام مدون ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی:

علمی، فراگیران، تکنولوژی آموزشی و تسهیالت فیزیکی مربوطه در سطح بیمارستان که توسط دانشگاه/دانشکده به 

 بیمارستان ابالغ شده است.

 

با دانشگاه  تعهدات قانونی که به صورت رسمی، پیمانی و  علوم پزشکی بابلعضو شاغل در دانشگاه  عضو هیأت علمی:

 .گذرد همکاری می نماید و حداقل یک سال از شروع فعالیت ایشان می
 

مشغول به تحصیل می  علوم پزشکی بابلدر دانشگاه  کهدانشجویان مقاطع دستیاری، کارورزی و کارآموزی کلیه  :فراگیران

 باشند
 

، کالس های درس عملی ،تسهیالت فیزیکی شامل سالن های سخنرانی: فیزیکیو تسهیالت آموزشی تکنولوژی 

  .تسهیالت تکنولوژی اطالع رسانی تسهیالت تفریحی و غیره خواهد بود ،کتابخانه، آزمایشگاه
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  : تکنولوژی و تسهیالت فیزیکی آموزشی، فراگیران، هیات علمی عملکردجامع  ارزیابی

 مختلف ابعاد که در است علمی هیأت اعضای عملکرد از( ساالنه) ادواری ارزیابی فرایند، این از منظور:هیات علمی 

 خصوص در تصمیم ضمن اتخاذ آن، نتایج طریق از و شده انجام مدیریتی و اجرایی فرهنگی، فناوری، و پژوهشی آموزشی،

 .گردد منعکس می او به علمی، هیأت عضو ساالنه عملکرد از جامع بازخوردی ساالنه، ترفیع اعطای

 

مهارتهای   یادگیری، توانمندی بالینی،  دانش، عملکرد از( ساالنه ماهانه،) ادواری ارزیابی فرایند، این از منظور :فراگیران

 رد یا ارتقاء،  قبولی، خصوص در تصمیم ضمن اتخاذ آن، نتایج طریق از و شده حرفه ای دانشجویان انجامو  ارتباطی

 .گردد منعکس می او به ماهانه و ساالنه، عملکرد از جامع بازخوردی

 

 از ساالنه نیاز سنجی، اولویت بندی، اجرا و ارزیابی فرایند، این از منظور :تکنولوژی و تسهیالت فیزیکی آموزشی

اولویت بندی  خصوص در تصمیم ضمن اتخاذ آن، نتایج طریق از وضعیت تسهیالت وتکنولوژی آموزشی مورد نیاز  بوده تا

 .گردد منعکس می مرکز و دانشگاه به ساالنه،  عملکرد از جامع بازخوردی نیاز های آموزشی 
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 کلیات:
برخوردار است. ارزیابی عملکرد با هدف  دانشگاه های علوم پزشکیدر  ای از جایگاه ویژه سیستم آموزشیارزیابی عملکرد 

 بهبود بالینی، آموزش کیفیت ارتقای ،مهارت های حرفه ای دانش، تخصص،تشخیص نسبی میزان  و شناسایی چالش ها

 برای اجرایی و مسئوالن ذینفعان به بازخورد ارائه آموزشی، تسهیالت و تکنولوژی و فراگیران علمی، اعضای هیات عملکرد

که در صورت میگیرد وضعیت کنونیو تعالی  اصالح ،سالمت خدمات کیفیت افزایش نهایت در و درست گیری تصمیم

 نهایت باعث بهبود عملکرد فردی و سازمانی میشود. 

عنوان مبنای استاندارد جهت ارزیابی عملکرد است. در  مناسب به مولفه هایتعیین  این مقولهموضوع بسیار مهم در 

آمده از این  ارزیابی صورت میگیرد، اما از آنجا که معیارهای لحاظ شده مناسب نمیباشد نتایج بدست مواردبسیاری از 

ارزیابی ها قابل اطمینان نمیباشد. لذا بدیهی است که قبل از ارزیابی در هر سازمانی بایستی ابتدا معیارهای مناسب در آن 

 .سازمان شناسایی و سپس مبنای ارزیابی قرار گیرد

نجی فرآیندی نظام دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف ها و در نهایت تعیین اولویت ها نیازس

 آموزش و درمان بهداشت، سیستم ریزی برنامه در گام ترین سیاسا و اولین آموزشی نیازسنجیبرای عمل می باشد. 

 در ریزی برنامه کارآیی و اثربخشی افزایش به منجر دقیق های تکنیک و الگوها اساس بر نیازها تعیین و بوده پزشکی

 می گردد. سیستم

 از و باشد داشته عملکرد سیستم با را ارتباط بیشترین که شود تنظیم به گونه ایارزیابی اهداف  گردد می سبب نیازسنجی

 آموزشی سیستم یک داشتن از اطمینان برای مدون برنامه ی وجود .باشند دستیابی قابل گرفته انجام های طریق فعالیت

و تصمیم شرایط و تسهیالت اجرایی  پیش بینی بدین منظور تدوین هدف های آموزشی،  میباشد؛ ضروری بسیار کارآمد

 نظر قرار داد. مدگیری در مورد روش اجرایی و مواد و محتوای آموزشی را 

به بوته عمل فرآیند است. منظور از اجرای برنامه عبارت است از برنامه پس از نیازسنجی و برنامه ریزی، گام بعدی اجرای 

نحوه ی اجرای برنامه از فرآیند تهیه و تدوین آن مهمتر است. زیرا از یک سو تا هنگامی . گذاشتن یک طرح یا برنامه معین

رد و از سوی دیگر بهترین به همراه ندا سازماندر نیامده است، هنوز نتیجه معینی را برای  که یک برنامه به مرحله اجرا

یک برنامه ناقص در صورت اجرای را به همراه داشته باشد در حالیکه  ب، نتایج نامطلوتسها می تواند با اجرای نادر برنامه

 صحیح می تواند بسیار اثربخش باشد.

منجر به  قضاوت ها و ارزشیابی عبارت است از جمع آوری سیستماتیک داده ها، تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطالعات که 

 و صحیح وقابل استناد، ، دستیابی به منابع علمیاز ملزومات وجود فرایند ارزشیابی توصیه های ناظر به کیفیت می شود.

. ارزشیابی صحیح یعنی در کنار هم قرار دادن اطالعات الزم از کلیه محورهای طراحی فرایند براساس مستندات علمی است

 .رستی نشانه عملکرد آموزشی باشدعملکردی به نحوی که بد

 وضعیت از  بهتر آگاهی سبب ارزشیابی در کننده تعیین و موجود موارد تمامی گرفتن نظر در با و از ارزیابی حاصل نتایج

 سیستم می شود. عملکرد بهبود و آموزش

پایایی و روایی الزم میباشند انجام الزمست ارزشیابی ها به صورت مستمر و با استفاده از روشهای ارزیابی مختلف که دارای 

 .های دست اندرکاران مختلف لحاظ شود گیرد و در آن دیدگاه
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 .کنند تامین را کیفیت نیازهای حداقل تا است توانمندی مبتنی بر آموزش سمت به حرکت الزامات از یکی ارزیابی نظام

 نظام ارزیابی یا سیستم بر مبتنی ارزیابی سمت به محور ابزار از ارزیابی حرکت گیرد، قرار توجه مورد باید کهانچه  بنابراین

 آنها آموزش در که چندگانه مجموعه های توانمندی، بر مبتنی راستای آموزش در ارزیابی نظام یک طراحی هنگام. است

 در بر شواهد مبتنی آگاهانه تصمیمات آن طی که است فرایندی نظام ارزیابی طراحی .شوند گرفته درنظر باید میافتد، اتفاق

 از منابع آمده دست به نتایج ترکیب نحوه مربوطه، ارزیابی ارزیابی، روشهای مورد حیطه های ارزیابی، فرایند اجزای با رابطه

 .میشود اتخاذ شود، گرفته نظر در اجزای برنامه محدودیتهای و مزایا بین باید که تناسبی و مختلف

 قالب در آموزشی فرایند ،بابل پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی مراکز آموزشی سیستم عملکرد ارزیابی جامعدر برنامه 

 به توجه با و میگیرد قرار توجه مورد آموزشی نیازهای ساختن برآورده برای استاندارد الگوی یک عنوان به آموزش چرخه

 .میشود تدوین مربوطه ی برنامه الگو این در شده ارائه های راهنمایی و الزامات

 

 
  

 نیازسنجی

 برنامه ریزی

 اجرا

 پایش ارزشیابی
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 بلباارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی دانشگاه علوم پزشکی 

  

 یت اله روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابلارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی مرکز آموزشی و درمانی آ 

 ارزیابی عملکرد فراگیران مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابارزیابی وضعیت تکنولوژی و تسهیالت آموزشی 

 

 آشنایی اساتید با نحوه ارزشیابی و پیامدهای آن 

  آشنایی مدیران با نحوه ارزشیابی 

 آشنایی دانشجویان با نحوه ارزشیابی و پیامدهای آن 

  کمک به اصالح عملکرد اعضای هیأت علمی 

 شفاف نمودن کاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیم گیریهای مدیریتی 

 کمک به اصالح و بهبود عملکرد فراگیران 

 مشارکت افزایش جهت راهکار ایجاد و آموزشی ارزشیابی انجام در دانشجویان مشارکت عدم موانع شناسایی 

  نواقص رفع طریق از آن بهبود جهت آموزش فراگیران و اساتید تالششناسایی تجهیزات بالینی موثر در 
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 فصل اول

   ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی 
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 به توان می جمله آن از که دارند عهده به متعددی های مسئولیت و وظایف پزشکی، علوم های دانشگاه علمی هیات اعضای

 کیفیت ارزشیابی .کرد اشاره اجرائی های مسئولیت و مشاوره ارایه پژوهی، دانش بالینی، خدمات ارائه پژوهش، آموزش،

 از استفاده لذا .است برخوردار زیادی اهمیت از آموزشی سیستم ارتقا و نمودن بازخورد فراهم در علمی هیات اعضا عملکرد

ا توجه ب .باشد می اهمیت حائز هیات علمی اعضای عملکرد ارزشیابی راستای در مناسب ابزارهای اطالعاتی و مختلف منابع

به اینکه در این مدت اقدامات گسترده و شایان توجهی در حوزه عملکرد اعضای هیات علمی صورت گرفته است اما تاکنون 

مرکز  با عنایت به این کاستی برنامه جامعی که در برگیرنده ابعاد مختلف این فعالیت ها مهم باشد تدوین نشده است

د اعضای ردر صدد برآمد تا با تدوین این برنامه زمینه نگاه جامع به مقوله ارزیابی عملکآموزشی و درمانی آیت اله روحانی 

به منظور تعیین دقیق حیطه های مختلف ارزشیابی کمی و کیفی علمکرد اعضای هیات علمی . هیات علمی را فراهم آورد

با آن روبرو است عبارتند  هایی که در حوزه ارزشیابی عملکردمجموعه شواهد و مستندات در دسترس اهم چالش براساس 

 :از

در اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد اعضای هیات  مرکزدانشکده و آموزش پزشکی تر توسعه رکت ناکافی دفمشا 

 علمی

 یند ارزشیابارکت ناکافی اعضای هیات علمی در اجرای فرآیمش 

 ارزشیابی مشارکت ناکافی فراگیران در اجرای فرآیند 

 های ارزشیابی اعضای هیات علی در عرصه های مختلف آموزش  تنوع ناکافی فرم تناسب و 

 اف پذیری ناکافی در زمان انجام فرآیند ارزشیابی با در نظر گرفتن برنامه ارزشیابی اعضای هیات علمیانعط 

 ..... و زشیابی مانند آموزش تعهد حرفه ایفرمهای ارای خالی بعضی از شاخص ها در ج 

به منظور رفع این چالش ها،  را بر آن داشت که این مرکز ،عملکرد اعضای هیات علمی ارزیابیمند نبود یک برنامه نظام  

 نماید.را تنظیم عملکرد اعضای هیات علمی  ارزیابیبرنامه جامع 
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  علمی هیئت اعضاء عملکرد ارزیابیارتقاء ساختار و فرایند  
 

  تعیین ساختار، فرایند و نکات اجرایی نظام ارزشیابی استاد 

 نواقص رفع طریق از آن بهبود جهت تالش و علمی هیأت اعضای عملکرد ضعف و قوت نقاط شناسایی. 

 هماهنگی بین گروه های  مختلف در اجرای برنامه های ارزشیابی استاد با لحاظ نمودن تفاوت گروهها و رشته ها 

 استخدامی، وضعیت تبدیل شفاف نمودن کاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیم گیریهای مدیریتی در قبال اساتید 

  علمی هیأت اعضای مرتبه ارتقای و ساالنه ترفیع

  رفع  و کیفیت ارتقا مسیر در الزم تمهیدات برای ستادی ریزان برنامه و بالفصل مدیران به جامع بازخورد ارائه

 .نواقص

 قوت موارد توسعه و نواقص رفع برای علمی هیأت عضو به جامع بازخورد ارائه. 

 مرتبط فرایندهای سایر نمونه، علمی هیأت عضو انتخاب و تذکر و تشویق ترفیع، فرایند ساماندهی. 

 علمی هیأت اعضای توانمندیهای و بالقوه ظرفیتهای شناسایی 

          این مرکز  فعالیت در تمام وقت صورت به تعهدات قانونی که و پیمانی رسمی، علمی هیأت اعضای کلیه

 .می باشند ارزیابی مشمول نمایند، می

 

وظائف  کیفیت عملکرد ولذا . هستندفعالیت ها درگیر  ل در طیف وسیعی ازبه طور معمو هر یک از اعضای هیأت علمی

بایستی  مجموع فعالیتهای عضو هیات علمی از متناسب با سهم هر یک از فعالیت ها وله هر یک از اعضای هیأت علمیمح

 مبنای عنوان به مناسب های شاخص تعیین عملکرد در ارزیابی مهم بسیار موضوع البته. میگیردارزشیابی قرار مورد 

 معیارهای که آنجا از اما گیرد، می صورت عملکرد سازمانها ارزیابی از بسیاری دراست.  عملکرد ارزیابی جهت استاندارد

 از قبل که است بدیهی لذا. باشد نمی اطمینان قابل ارزیابی ها این از آمده بدست نتایج باشد نمی مناسب شده لحاظ

 شناسایی سازمان آن در انسانی نیروی عملکرد جهت ارزیابی مناسب معیارهای ابتدا بایستی سازمانی هر در عملکرد ارزیابی

 حیطه های شامل حیطه پنج فعالیت های اعضای هیأت علمی در در این برنامه  . گیرد قرار ارزیابی مبنای سپس و گشته

 :مورد ارزیابی قرار میگیرند باشد می زیر شرح به که فرهنگیاجرایی و فناوری،  و پژوهشیدرمانی،  آموزشی،
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  :آموزشی حیطه 
 

 :کمیت و کیفیت آموزشی 

  واحد تئوری 

  راند آموزشیبرگزاری  

 ارش صبحگاهیحضور درگز 

 ژورنال کالب شرکت در 

  گراند راندشرکت در 

   شرکت درCPC 

 آموزشیحضور در درمانگاه 

 کار در آزمایشگاه  

 طراحی طرح درس و طرح دوره 

  استفاده از روش های نوین تدریس  

 تولید محتوای الکترونیک  

 دروس سرفصل تدوین و بازنگری 

 ،کارگاه طراحی و تدریس شرکت 

 ارتقا و دانشنامه تخصصی های جامع عبوم پایه، پیش کارورزی، آزمون سؤاالت طراحی 

  طراحی الگ بوك 

 طراحی فرم های ارزشیابی فراگیران (Mini-cex.....و ) 

  ارزشیابی بالینی فراگیران و اجرا روش های نوین طراحی (OSCE,PMP,KF,….)  

 کسب رتبه در جشنواره آموزشی شهید مطهری 
 

 درمانی:  حیطه 

 تعداد بیماران بستری 

 تعداد ویزیت سرپایی 

  تعداد اعمال جراحی 

  تعداد کشیک مقیم و آنکالی 

 ساعات حضور موظفی اعضا 

 ،درمانگاه و اتاق عمل حضور به موقع در بخش 
 

  پژوهشی: یطه ح 

  مقاالت 

 خارجی و داخلی معتبر پژوهشی - علمی نشریه های در شده منتشر های مقاله   
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 پوستر و سخنرانی( علمی های همایش در مقاله ارائه( 

 داوری مقاالت 

 ستاد راهنما، مشاور یا همکار طرح : اپایان نامه 

  :کتاب علمی ویرایشو  ترجمه یا تألیف ،تدوینکتاب 

 اختراع/ اکتشاف 

  مشارکت و همکاری با مراکز تحقیقاتی و یا واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 

 اجرایی:  حیطه 

 :همایش ها و جشنواره ها 

 همایشها دبیری 

 کنفرانس، همایش، سمینار های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی برپایی 

 بین المللی و ملی جشنواره در رتبه کسب 
 

 : شورا، جلسات و کمیته ها 

 ها کارگروه و شوراها در عضویت  

 حضور و مشارکت در کمیته های بیمارستانی 

 شرکت در جلسات کمیته های آموزشی و پژوهشی 
 

 مشارکت در طراحی و راه اندازی 

  مقطع و رشته تحصیلی 

  ،و ...... مرکز رشد، مرکز تحقیقاتیآزمایشگاه 

 

  بیمارستانیمشارکت در فرآیند های 

 میزان مشارکت در فرآیند اعتباربخشی و برنامه ارتقای کیفیت بیمارستان 

 

  پست های سازمانی 

 ..... معاون آموزشی، معاون پژوهشی، مدیر گروه و 

 علمی نشریه های تحریریه هیأت عضو/مدیرمسئول/سردبیر 

 

 فرهنگی: حیطه 

 یا نشان تقدیر، لوح دریافت نظیرکسب جوایز فرهنگی ) بودن شاخص یا برجستگی از برخورداری 

 (مشابه عناوین

 شرکت در کارگاه ها و همایش های فرهنگی 

 عضویت در کمیته اخالق مراکز تحقیقاتی، بیمارستان و دانشگاه 
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 ارزیابی:مورد استفاده در منابع 
فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی بسیار متنوع می باشند. هر یک از اعضای هیات علمی به طور معمول 

جامع  درمورد  به منظور دستیابی به اطالعات صحیح ودر طیف وسیعی از این فعالیت ها درگیر می باشد. 

وری آبیش از یک منبع جمع  ازحیطه های فعالیت  عملکرد اعضای هیات علمی، اطالعات مربوط به توانمندی و

  گردد می

توانمندی  اعضای هیات علمی ابزارهای اندازه گیری براساس محتوای محورهای ارزشیابی و ارزیابی عملکرد در

 باشد  میدستی  انتظار بصورت پرسشنامه های الکترونیکی و های مورد

 ده می شود:ارزشیابی فعالیت های عضو هیأت علمی از منابع زیر استفا به منظور

مرکز  ارزشیابی واحد ابزارها توسط این چهارچوب اصلی و ساختار که نتایج حاصل از نظر خواهی از فراگیران -الف

  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تدوین وتهیه شد.

 بخش، مدیران گروه های آموزشی و معاون آموزشی مرکز سیرئنتایج حاصل از نظرخواهی از  -ب

 فرم ارزیابی عملکردبا استفاده از  مستندات و مدارك مربوط به فعالیت های آموزشی یابیارز حاصل از نتایج -ج

 

  نتایج حاصل از نظرخواهی از فراگیران 

 دنفراگیران شامل دانشجویان دوره های دکترای عمومی ، دوره های تخصصی و فوق تخصصی می باش -1

در هر سال یک بار به طور کامل به عمل می آید که معموال  نظر خواهی از فراگیران به طور مستمر و حداقل -2

 در پایان هر ترم یا چرخش بالینی انجام می گردد.

معموال نظر خواهی از بین فراگیرانی که عضو هیات علمی در فرایند آموزش آن ها درگیراست انجام می  -3

 .شود

داری و حریم شخصی اعضای هیات علمی  نتایج نظر خواهی از فراگیران باید به طور مناسب و با رعایت راز -4

 به اطالع عضو هیات علمی مورد ارزشیابی و مدیر گروه می رسد.

جهت ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی  توسط فراگیران از ابزارهای متشکل از گویه های زیر  -5

 گردد:  استفاده می

 توانمندی اعضای هیات علمی در تدریس نظری و دروس مجازی  

 تسلط به مطالب، بیان اهداف، پیوستگی و انسجام در ارائه مطالب، انتقال مطالب با روشهای مناسب : دانش تخصصی

ارائه واضح و استفاده از روش های نوین تدریس ،  معرفی منابع، و قدرت بیان، متناسب بودن مطالب با مقطع دانشجو 

  مطابق با سطح فهم و درك دانشجو مجازی محتوای آموزشی

 بارگزاری محتوای الکترونیکی طبق نظم وترتیب وحضوربه موقع، توجه کامل به کالس ، مدیریت کالس: مدیریت ،

 طرح درس 

 استفاده ، جلب مشارکت دانشجو، نحوه ارتباط با دانشجو، آداب و رفتار اجتماعی و تکریم دانشجو: مهارتهای ارتباطی

 انیفع اشکال با دانشجوجهت تبادل نظر و رمجازی از گفتگوها در سامانه 

 رسیدگی به موقع به ای، ارائه الگوی رفتاری مطلوب رعایت اصول اخالق پزشکی و رفتارحرفه :ای اخالق حرفه ،

 اعتراضات
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 توانمندی اعضای هیات علمی درآموزش بالینی 

 های آموزشی،  حین برنامهتسلط استاد به موضوع، روشن کردن انتظارات از فراگیر، میزان تاثیر استاد در  : دانش تخصصی

 ارائه توضیحات روشن و قابل فهم در حیطه های مختلف دانشی، نگرشی، مهارتی

 گذاری، دردسترس بودن در آنکال حضور استاد طبق برنامه و وقت :مدیریت 

 و کمک به جلب مشارکت دانشجویان، کارورزان و دستیاران در فعالیتهای بالینی، مشاوره و راهنمایی : مهارتهای ارتباطی

 رفع مشکالت،ارائه بازخورد به روش مناسب

 گیری در کارورز و دستیار، بهره گیری آموزشی درکشیکها ایجاد اعتماد به نفس و قدرت تصمیم: اثربخشی 

 ای،ارائه الگوی رفتاری مطلوب رعایت اصول اخالق پزشکی و رفتارحرفه :اخالق حرفه ای 

 

  گروه های آموزشی و معاون آموزشی مرکز مدیران  رئیس بخش،نظرخواهی از 

مدیران و مسوالن آموزشی شامل افرادی هستند که مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های آموزشی عضو هیات  -1

 می باشند مرکزمعاون آموزشی رئیس بخش، مدیر گروه، علمی مورد ارزشیابی را بر عهده دارند .از جمله این افراد 

 ل مدت ارتباط ایشان در سمت فعلی با عضو هیئت علمی مورد نظر، سه ماه باشد.الزم است حداق  -2

 شود. میانجام  در سال یک بار ارزشیابی توسط مدیران و مسؤوالن آموزشی برای هر عضو هیأت علمی -3

شان رسانده نتایج نظر خواهی از مدیران به طور مناسب و با رعایت رازداری و حریم شخصی اعضای هیات علمی به اطالع ای -4

 می شود 

فعالیتهای محورهای مورد استفاده برای نظرخواهی از مدیران در مورد کیفیت مشارکت عضو هیأت علمی در  -5

 های آموزشی عبارتند از: 

 تیرعا، ینیدر آموزش بال حیصح تیریو  مد رانیفراگ یریادگیمناسب در امر  یاستفاده از روشها: تخصصی دانش 

 اعالم شده از طرف وزارت متبوع یم آموزش کلویسرفصل دروس و کور

 در فعالیتهای  حضور فعال، مؤثر و طبق برنامه مشارکت فعال در راهنمایی ومشاوره پایان نامه ها،گذاری،  وقت: اثربخشی

 اموزشی

 مشارکت درارتقای کیفی گروه اموزشی ، مشارکت دراصالح یا ارائه برنامه های جدید   :مدیریت و رهبری آموزشی

 و امتحانات جامع یسواالت درون گروه یمشارکت در طراح، وزشیآم

 :رعایت ضوابط مرتبط با ارزیابی فراگیران ارزیابی فراگیران 

 :رعایت اصول اخالق ، پاسخگوئی، تعامل وارتباط محترمانه با سایر اساتید ،حفظ شان وجایگاه استادی اخالق حرفه ای

 انتقادپذیری و انعطاف، تعامل مثبت و سازنده با همکارانرعایت نظم وظوابط و مقررات اداری، ای، پزشکی و رفتار حرفه

 

  عملکرد یابیمربوط به فعالیت های آموزشی با استفاده از فرم ارزارزیابی مستندات و مدارك مربوط 

 علمی هیأت عضو دفاتر گروه مستقر در واحد آموزش در اختیار  در موعد مقرر توسط عضو هر ارزیابی کاربرگ -1

 .گیرد می قرار

 .باشد می مقرر موعد در کاربرگ ارسال بررسی و تکمیل، عهده دار علمی هیأت عضو -2

 نماید اقدام مرکز  EDO مدیر  به آن ارجاع و واصله فرم تأیید به نسبت در اسرع وقت است موظف مدیرگروه -3
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 بر رامرکز  آموزشی معاونت کاربرگ به ارسال و علمی هیأت عضو عملکرد کیفی توصیف مسئولیت EDOمدیر  -4

 .دارد عهده

اعضاء هیات معاون آموزشی در کمیته آموزش پزشکی مرکز مطرح و سپس به  توسط  نتایج حاصل از ارزشیابی -5

 و ریاست دانشکده پزشکی بازخورد داده می شود. علمی

صورتی که نقدی بر نتایج ارزشیابی انجام شده از خود داشته باشد مراتب را ظرف عضو هیئت علمی می تواند در  -6

 مدت دو هفته به طور مکتوب به معاون آموزشی مرکز منعکس نماید.

کمیته آموزش پزشکی باید ضمن بررسی دالیل ارائه شده نسبت به اصالح نتایج ارزشیابی با ارائه توضیحات به  -7

 ب اقدام نمایدم.عضو هیئت علمی به صورت مکتو

 

 :رد زیر می باشداشامل مودر این مرکز هیات علمی  ارزیابی اطالعاتروش های جمع آوری 

 مدیریت آموزشی سامانه در نظرخواهی فرم 

  گواهی شرکت، سخنرانی و برگزاری کارگاه و سمینار در سامانه آموزش مداوم 

  مقاالت چاپ شده و طرح های تحقیقاتی مصوب در سامانه علم سنجی و پژوهان دانشگاه 

  گزارش فعالیت های اعضای هیات علمی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی )طراحی روش های

 .....(دانش پژوهشی، همکاری با مرکز توسعه آموزش پزشکی و. ارزشیابی، گواهی طرح درس و طرح دوره،

 رش تولید محتوای الکترونیک، استفاده از روش های نوین تدریس از سوی مدیران گروه و تایید گزاEDC 

 دانشگاه 

 عگواهی طراحی سواالت ارتقا و آزمون های جام 

  گواهی فعالیت در فرآیند اعتبار بخشی 

 حضور در کمیته ها و جلسات دانشگاهی و بیمارستانی 

 خصوص فعالیت در برنامه های آموزشی گروه )گزارش صبحگاهی،  گزارش ارسالی از طرف مدیران گروه در

 درمانگاه، ژورنال کالب و .....( 

  عملکرد اعضای هیات علمی در بخش ها )حضور به موقع ، مشاوره و......( توسط رئیس بخشارزیابی گزارش 

 مدیران گروه و معاون  اعضای هیات علمی در بخش ها )حضور به موقع ، مشاوره و......( توسط ارزیابی گزارش

 آموزشی مرکز

  گزارش تعداد بستری، ویزیت سرپایی، اعمال جراحی و .... از دفتر مدیریت اطالعات سالمت 

 اساتید  ابالغ  تدریس واحد های نظری 
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 جدول ارزشیابی اعضای هیات علمی

 

 الف : حیطه آموزشی
 

 امتیاز مولفه  حیطه

ی
زش

مو
آ

 

 

 

 

 

 

 

 کمیت و کیفیت آموزش

  

  

 واحد تئوری

 برگزاری راند آموزشی 

 حضور درگزارش صبحگاهی

 شرکت در ژورنال کالب

 شرکت در گراند راند

 CPCشرکت در  

 حضور در درمانگاه آموزشی

 کار در آزمایشگاه 

 کارگاه طراحی و تدریس شرکت،

 طراحی طرح درس و طرح دوره

 استفاده از روش های نوین تدریس  

 تولید محتوای الکترونیک 

 ارتقا و دانشنامه تخصصی آزمون سؤاالت طراحی

 ( ......و...Mini-cexفرم های ارزشیابی فراگیران ) و طراحی الگ بوك 

اجرا روش های نوین ارزشیابی بالینی فراگیران 

(OSCE,PMP,KF,…. ) 

 کسب رتبه در جشنواره آموزشی شهید مطهری
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 ب: درمانی

 امتیاز مولفه  حیطه

ی
مان

در
 

 

 

 

 درمانی فعالیتهای عملکرد در

 

 تعداد بیماران بستری

 /مشاورهتعداد ویزیت سرپایی

 تعداد اعمال جراحی 

 تعداد کشیک مقیم و آنکالی

 ساعات حضور موظفی اعضا

 در بخش و حضورعالیت ف

 درمانگاه در و حضورعالیت ف

 اتاق عمل در و حضورعالیت ف
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 پژوهشی ج:

 

 ح: فرهنگی

 امتیاز مولفه  حیطه

ی
نگ

ره
ف

 

 امتیاز فرهنگی

 

 نظیرکسب جوایز فرهنگی ) بودن شاخص یا برجستگی از برخورداری

 مشابه( عناوین یا نشان تقدیر، لوح دریافت

 شرکت در کارگاه ها و همایش های فرهنگی

 

5  

 

 

 امتیاز مولفه  حیطه

ی
ش

وه
پژ

 

 مقاالت 

 

 علمی نشریه های در شده منتشر های مقاله

   خارجی و داخلی معتبر پژوهشی

)پوستر و  علمی های همایش در مقاله ارائه

 سخنرانی(

 داوری مقاالت
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 ستاد راهنما، مشاور یا همکار طرحا پایان نامه

 - اختراع/ اکتشاف

 کتاب علمی و ویرایش ترجمه یا تألیف،تدوین کتاب 

مشارکت و همکاری با مراکز تحقیقاتی 

 و یا واحد توسعه تحقیقات بالینی

  )جلسات پژوهشی(

- 
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 د: اجرایی
 

 امتیاز مولفه  حیطه

ی
رای

اج
 

 همایشها دبیری همایش ها و جشنواره ها

کنفرانس، همایش، سمینار های درون دانشگاهی و  برپایی

 برون دانشگاهی

 بین المللی و ملی جشنواره در رتبه کسب

 

 

 

 

 و کمیته ها شورا، جلسات  5

 

 ها  کارگروه و شوراها در عضویت

عضویت در کمیته اخالق مراکز تحقیقاتی، بیماستان و 

 دانشگاه

 حضور و مشارکت در کمیته های بیمارستانی

 ....  شرکت در جلسات کمیته های آموزشی و

 مقطع و رشته تحصیلی مشارکت در طراحی و راه اندازی

 رشد، مرکز تحقیقاتی و ...... آزمایشگاه، مرکز

 

 مشارکت در فرآیند های بیمارستانی

 

میزان مشارکت در فرآیند اعتباربخشی و برنامه ارتقای 

 کیفیت بیمارستان

 پست های سازمانی 

 

 معاون آموزشی، معاون پژوهشی، مدیر گروه و .....

 علمی نشریه های تحریریه هیأت عضو/مدیرمسئول/سردبیر

 

 
 

 

 : نتایج از بهره گیری
 :بود خواهد انجام قابل زیر اقدامات واصله نتایج به توجه با

 

 در  و شده تشویق مشمول شود تعیین شده مالك از باالتر امتیاز کسب به موفق علمی هیأت عضو که صورتی در

 خواهد شد. تذکر مشمول شده تعیین مالك از پایین تر امتیاز کسب صورت

 ایشان عملکردی نواقص رفع و قوت نقاط تقویت راستای در علمی هیأت اعضای به بازخورد ارائه. 

 آموزشی دوره های و کارگاهها برگزاری منظور به علمی هیأت اعضای ضعف نقاط شناسایی. 
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 فصل دوم
 ارزیابی عملکرد فراگیران
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در سالهای اخیر، حرکت به سمت آموزش مبتنی بر توانمندی، نیاز به استفاده از روشهای ارزیابی، به صورت هدفمند و 

 می ( Assessment Programmatic) ای رویکرد ارزیابی برنامهدهد  شواهد نشان می. ه وجود آورده استمعنادار را ب

 د. تواند تصویر منسجم و یکپارچهای از دستیابی به توانمندیها فراهم آور

ارزیابی دانشجویان یکی از فعالیت های اساسی در فرآیند آموزشی به شمار می آید و کیفیت آن با کیفیت یادگیری 

رزیابی صحیح می تواند ابزاری مفید برای ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون دانشجویان ارتباط مستقیم دارد. ا

نقاط قوت و ضعف آن ها باشد. همچنین نتایج ارزیابی دانشجویان می تواند به مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری 

رزیابی دانشجو حساسیت و اهمیت ا یادگیری کمک نماید. از آنجا که فرآیند -های مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی

ی داشته و بخشی اساسی در ارائه خدمات آموزشی در یک موسسه آموزشی کارآمد است، تدوین برنامه جامع ارزیابی، نلیبا

برنامه جامع ارزیابی فراگیران دانشگاه  .یک قدم اساسی در بهره گیری از منافع ارزیابی و ارتقاء هر چه بیشتر آن خواهد بود

 تدوین شده است.  این مرکزدف تربیت دانش آموختگان توانمند در این راستا برای نخستین بار در حوزه آموزش با ه

 

 فراگیران عملکرد ارزیابیارتقاء ساختار و فرایند  :
 

 اطمینان از تربیت دانش آموختگان توانمند 

  نظام مند بودن ارزیابی دانشجویان جهت ارتقای کیفیت آموزشی برنامه جامع ارزیابی دانشجو 

 ف و قوت آن ها ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط ضع 

  استفاده از نتایج ارزیابی دانشجویان توسط مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف

 یادگیری-فرآیند یاددهی

 مشمول  ،مشغول به گذراندن دوره می باشنداین مرکز   درفراگیران مقاطع دستیاری، کارورزی و کارآموزی که  کلیه

 .گردندمی  ارزیابی

 

  هماهنگی و نظم بخشی به آزمون هایی که واحد درسی ی  وظیفه مسئول دوره مربوطهمدیر گروه آموزشی یا

 شده را داردمربوطه در آن گروه ارائه 

 دوره و با هدف پوشش اهداف در هر  یامدهایآزمون کتبی براساس اهداف و پ سواالتی مسئولیت طراح اساتید

 د نرا برعهده دار دانش، مهارت و نگرش طهیسه ح

  بر عهده استاد مربوطه آن درس می باشد تشریحیمسئولیت تصحیح آزمون های کتبی. 

 ارزشیابی،  های فرمLog Book  ....رئیس /علمی هیأت آموزش در اختیار عضودفاتر گروه مستقر در واحد  توسطو

 .گیرد می قرار / دستیار ارشدبخش

 ارزشیابی و  های بررسی و ارزیابی فرم تکمیل، عهده دار  علمی/رئیس بخش/ دستیار ارشد هیأت عضو Log 

Book باشد می مقرر موعد در. 
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 دار عهده و دانشکده پزشکی را مرکزمعاونت آموزش بالینی  به نتایج ارزیابی  ارسال وظیفه ی مربوطه مدیرگروه 

 .باشد می

 .الزم است مدیر گروه از نتایج ارزیابی عملکرد یادگیری فراگیران در برنامه ریزی آموزشی گروه استفاده نماید  

 فراگیر بصورت ماهانه و سالیانه  توسط اعضا و مدیر گروه مورد ارزیابی قرار می گیرد در  مقطع دستیاری، هر. 

 ن هر روتیشن )یک ماهه، دوماهه و سه ماهه( صورت در مقاطع کارورزی و کارآموزی ارزیابی پس از پایا

 . گیرد می

 نماید. اقدام معاون آموزشی مرکز  به آن ارجاع گواهی پایان روتیشن و فرم تأیید به نسبت است موظف مدیرگروه 

  و اقدام نتایج ارزیابی بررسی به نسبت یک هفته مدت ظرف حداکثر است موظف معاونت آموزش بالینی مرکز 

 .نماید اعالم دانشکده پزشکی به رامراتب 
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 حیطه آموزشیالف: 

 : مقطع دستیاری 

 کتبی تشریحی، شفاهی، (MCQزمون کتبی چهار گزینه ای )آ ارزیابی دانش: 

  روش های مشابه و,KFP,KF  OSCE ,PMP:  (competencyارزیابی صالحیت ) 

   و روش های مشابه  , MiniCEX ,DOPSدرجه  360ارزیابی  :( performanceد )ارزیابی عملکر 

 :مقطع کارورزی و کارآموزی 

 از آزمونهای عملکردی مختلف استفاده می گردددر هر دوره متناسب با اهداف آموزشی 

 :دانشارزیابی  

 ( MCQآزمون کتبی ) -

 شفاهی  آزمون -

- Order نویسی 

 :توانمندی های بالینی ارزیابی 

 اهداف مورد نظر در book Log شامل : 

 اطالعات بیماران بستری و ارزیابی ثبت -

 کیفیت مستند سازی پرونده های پزشکی -

 /کنفرانس درون بخشیکالب/ معرفی بیمار/ گرند راند/ ژورنال گزارش صبحگاهی -

 در اورژانس و کشیک ها  / کاراموزفعالیت کارورز -

  یفعالیت درمانگاه -

 حضور و غیاب در برنامه های آموزشی -

  اهداف مورد نظر درDOPS :  مهارت ارتباطی، توانایی تکنیکی 

  اهداف مورد نظر درMini- Cex:  

 شرح حال گیری -

 مهارت بالینی -

 قضاوت بالینی -

 مهارتهای مشاوره -

 اخالق حرفه ای و توجه به بیمارمهارت ارتباطی و  -

 اهداف مورد نظر در : OSCE 

  معاینه فیزیکی/ شرح حال گیری -

 مهارت عملی -

 مهارت ارتباطی -

 نسخه نویسی/ حل مساله  -
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 حیطه پژوهشی ب: 

 : پایان نامه 

های سه خود را در دورهپایان نامه  کلیه دستیاران موظفند پروپوزالدر مقطع دستیاری :  

های و در دوره 2به  1ساله حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی سراسری سالیانه، سال 

آماده  3به  2بیش از سه سال حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی سراسری سالیانه، سال 

 تصویب رسانده باشد.و پس از تائید گروه در شورای پژوهشی دانشکده و یا دانشگاه به 

می  شرط ورود به دوره پیش کارورزی ثبت موضوع پایان نامه در مقطع پیش کارورزی: 

 .باشد

 مقاله : 

 کنفرانس ها و سمینارهای آموزشی  در مقاله ارائه

 

 حیطه فرهنگیج: 

 :اخالق حرفه ای 

   مقطع دستیاری: 

ارزشیابی پایبندی به پرسشنامه  :(professionalism)ارزیابی رفتار حرفه ای 

حیطه وظیفه شناسی و مسئولیت ، احترام  5اصول حرفه ای دستیاران که شامل 

 به دیگران، شرافت و درستکاری، تعالی شغلی، نوع دوستی، می باشد

 

 مقطع کارورزی، کارآموزی: 

  : فرم مهارت ارتباطیارزیابی مهارت های ارتباطی 

 حرفه ای : پرسشنامه اخالقارزیابی رفتار حرفه ای 

 :همایش و سمینار 

 ، تربیتی و اجتماعفرهنگی فعالیت های شرکت در
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در و در مقطع کارآموزی و کارورزی در  ماهیانه و ساالنهدر مقطع دستیاری  هر فراگیر، برای عملکرد جامع ارزیابی فرایند

 پایان هر روتیشن اجرا می گردد.طول دوره و 

 

 روش های جمع آوری اطالعات:

 

 روش های جمع آوری اطالعات فراگیران شامل موارد زیر می باشد:
 

 چک لیست ارزیابی مهارت ارتباطی  

 چک لیست ارزیابی رفتار حرفه ای  

 چک لیست ارزیابی مشاهده مستقیم مهارت های عملی 

 یلکرد بالینچک لیست ارزیابی آزمون کوتاه مدت عم 

 (log bookدفترچه یادداشت های روزانه ) 

 گزارش نمرات ازمون های کتبی/شفاهی و... توسط مدیران گروه  

 توسط مدیران گروه مربوطه OSCEگزارش نتایج آزمون  

 آموزشی لیست حضور و غیاب در برنامه ها و بخش های 

 حرفه ای دستیاران پرسشنامه ارزشیابی پایبندی به اصول 

 ابزار و منابع: 
 وردتوانمندی های م ابزارهای اندازه گیری براساس محتوای محورهای ارزشیابی وارزیابی عملکرد فراگیران  در

 ساختار میباشد. سامانه جامع طبیب و..... چک لیست، فرم های ارزشیابی، دفتر یادداشت روزانه وانتظار بصورت 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با همکاری  ارزشیابی واحد ابزارها توسط این چهارچوب اصلی و

جامع  درمورد  منظور دستیابی به اطالعات صحیح وبه معاونت آموزشی مرکز آیت اله روحانی تدوین و تهیه شد. 

 .وری میگرددآبیش از یک منبع جمع  ، اطالعات مربوط به توانمندی وحیطه های فعالیت ازفراگیرانعملکرد 

کارورزی و  دستیاری، مسئول دورهو  ، مدیر گروهگانه ارزشیابی  شامل دستیار ارشدچندارزیابی فراگیران از منابع 

 کارآموزی و بررسی مستندات( استفاده می گردد.

 

  Oral Exam :آزمون شفاهی 

  این نوع آزمون در حقیقت نوعی آزمون تشریحی است که در آن فراگیر پاسخ سوال را برای استاد توضیح می دهد

 

 :آزمون کتبی  

 کندبه صورت توضیحی نگارش می دراین نوع آزمون، فراگیر پاسخ سواالت را ی:تشریح سواالت 

 چند گزینه ای یا سواالت MCQ  “Question Chice Multiple”: 

 فراگیران ملزم به انتخاب پاسخ صحیح از میان گزینه های پیشنهادی است

 صحیح و غلطFalse /True:  
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ودن تعدادی جمله در اختیار آزمون شونده گذاشته می شود و او صحیح یا غلط ب سواالتدر این نوع 

 آن را تعیین می کند

 جور کردنی" Matching":   

دو ستون طراحی شده، یک ستون معرف پرسشها و یک ستون معرف پاسخهاست وظیفه ازمون شونده 

 آن است که پاسخها را با پرسشهای مربوط جور کند

 

 "OSCE "objective structural clinical Examination ینیبال ینیساختارمند ع آزمون 

عبور  محدود  و نیبا زمان مع یمتعدد یستگاههایکند که در آن از ا یشرکت م یستگاهیدر آزمون ا ریفراگ

 .دیشده پاسخ گو یبه سواالت طراح دیروبرو شده و با ماریب کیبا  ستگاهیکرده در هر ا

 

  Log bookدفترچه یادداشت های روزانه  

 الگ یمحتوا یبررس جیکنند . نتا یخود را در آن ثبت م یآموزش اتیتجرب انیاست که دانشجو یا کتابچه

 اختصاص دارد. بوك الگبورد به  یامتحان شفاه ازیاز امت یشود و درصد یباز خورد داده م انیبه دانشجو بوك

 Direct observation o  procedure skill  جریدر حال انجام پروس ریفراگ میمشاهده مستق 

 در فرم یابیارز جهیتوسط استاد مشاهده شده و نت ینیبال جریپروس کیانجام  نیدر ح فراگیر DOPS درآزمون

 یابیارز یاست که اختصاصا برا یروش ،یعمل یمهارتها میبه روش مشاهده مستق یابیارز . شود یثبت م یخاص

 نیدر ح انیدانشجو میروش مستلزم مشاهده مستق نیشده است. ا یباز خورد طراح دادن و یعمل یمهارتها

را  انیدانشجو یتوان مهارت عمل یروش م نیباشد. با ا یم یهمزمان بصورت کتب یابیارز و رجیپروس کیانجام 

 .قرار داد یابیمورد ارز افتهی ساختار و ینیبصورت ع

     20. زمان هر آزمون در حدود ردیپذ یانجام م یضرور یعمل یاز مهارتها یکینوبت آزمون در مورد  ردر ه           

شونده  آزمون زمان ارائه بازخورد به قهیو پنج دقمان انجام مشاهده توسط آزمون گر ز قهیدق 15که  است قهیدق

 است

 

 Mini-CEX 

متفاوت مانند  طیبه دفعات مکرر و در شرا ریفراگ ینیمختلف بال یمهارت ها یابیآزمون به منظور ارز نیا

 دهیگرد یطراح ریارائه بازخورد به فراگ نیو موارد اورژانس و همچن ییسرپا مارانی، ب یبستر مارانیب با برخورد

 یبرخ یتوان بر رو یو در هر مواجهه م ردیتمام مهارت ها در هر مواجهه مورد سنجش قرار گ ستین الزم است.

مورد مشاهده  ماریو مواجهه با ب ینیبال نهیانجام معا نیرا در ح ریروش شما فراگ نیا در ها تمرکز نمود. مهارت از

روش بعد از هر بار انجام آزمون  نیبا ا .دیکن یم یابیارز ستیچک ل کیرا بر اساس  یو و عملکرد دیده یقرار م

دهد که مهارت را  یامکان را م نیبه شما ا ستیچک ل نیشوند. وجود ا یم ییشناسا ریفراگ ضعف  نقاط قوت و

 نیداشتن ا اریبا در اخت ریو به عالوه فراگ دیکن یابیارز objectiveو به صورت  مشخص یارهایبر اساس مع

 کند یابیبر اساس آن ارز زیخود را ن عملکرد تواند یم ستیچک ل
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 :(MSF) درجه 360 ارزیابی 

با توجه به پیچیدگی کار در محیط درمانی و لزوم توجه به رضایت و ایجاد ارتباط و همکاهنگی با سایر ارائه  

این شیوه سنجش برای بررسی عملکرد یک دستیار از افراد مختلفی مانند پرسنل کنندگان خدمات پزشکی در 

درمانی( پرستار، فیزیوتراپ ....) بیمار، همراه بیمار، سایر دستیاران هم رشته، اساتید و خود سنجی بررسی انجام 

 می گردد

 

  رانیفراگ یابیارز نحوه
 یشد. ضرور خواهد انجام لریمختلف متناسب با سطوح مختلف هرم م یاز ابزارها طهیبه منظور پوشش اهداف در سه ح

 یدر آزمون ها ژهیبه و خود  یابیارز ستمیس در را لریمختلف سطوح مختلف هرم م یها تا حد امکان روشها وهگراست که 

یادگیری، روشهای مختلف با توجه به سطوح مختلف . دهند را مورد توجه قرار یو عمل یاهداف مهارت یابیو ارز ترم  انیپا

 یآموزش یروشها در گروهها نیاستفاده از هر کدام از ا اتیجزئو  ارزشیابی طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد

 می باشد.مختلف متفاوت 

 

 روش ارزیابی سطوح میلر ردیف

 شفاهی آزمونهای Knows & knows howچگونه  داند می و داند می 1

 پاسخ گسترده تشریحی سواالت

 پاسخ کوتاه تشریحی سواالت

 ای گزینه چند سواالت 

 گسترده کردنی جور سواالت

 عینی یافته ساختار بالینی آزمون shows howچگونه  دهد می نمایش 2

 استاندارد بیماران مستقیم مشاهده 

 Does Mini-CEX  دهد می انجام 3

DOPS 

 درجه 360 ارزشیابی 

 بوك الگ

 کارپوشه

 

  آموزشیحیطه 

 ی:اریدست  ینیدر مقطع بال انیدانشجو یابیارزالف : 

 سال تحصیلیدر طول  یابیرزا -1

 یلیسال تحص کیدر طول  یبراساس اهداف آموزش  rewive Text  ای یدروس تئور 

 و  یکتب یو آزمونها یمتناسب با اهداف آموزش فیاز پروژه ها و تکال یابیارز نیا برای

دانشجو را  ییاز نمره نها یتواند بخش یسال که م کی طول جلسات در یدر ط یشفاه

 دهد لیتشک
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 بوك و ... خواهد  الگمختلف از جمله  یروشها با استفاده از انیارائه بازخورد به دانشجو

 بود.
 

 درس به  ییمشخص کنند که چند درصد از نمره نها دیاست در ابتدا ترم اسات الزم

 شد. خواهد داده یاختصاص یها تیفعال

 :ینیبال و یعملدروس  

 یابیمختلف ارز یاز روشها یمختلف متناسب با اهداف آموزش یرشته ها براساس 

 .شد خواهد استفاده Mini CEX, DOPS،Log book ، MSF عملکرد مانند

 وزارت بهداشت درمان و آموزش  در طول دوره براساس دستورالعمل یعملکرد یآزمونها

 پزشکی کشور خواهد بود

 

 کسالهیدوره  انیپا یابیرزا -2

 MCQ یدوره از امتحانات کتب یو با توجه به اهداف آموزش دی: براساس نظر اساتیدروس تئور 

 .گرددی استفاده م

 استفاده یگروه با توجه به اهداف آموزش یمختلف با همکار ی: از ابزارهاینیو بال یروس عملد 

 شد. خواهد

 در طول دوره براساس دستورالعمل ،  یعملکرد یدر آزمون ها یآموزش یزیبا توجه به برنامه ر

، (دستیاری Log bookسامانه جامع طبیب ) یابیارز طریقاز  المعمو یینهای ابینمره ارز

MinCEX, DOPS گردد. یم لی... تشک یشفاه آزمون و ستی، چک ل 

 

 : انهیآزمون ارتقاء سال -3

 سواالتمل بر تمش یآزمون کتب یلیهر سال تحص انیپا در MCQ  کپارچهی صورت شود که به یم یطراح 

 .شود یبرگزار م

 انهیدر ارتقاء سال اریدست ینامه است قبول نیارتقاء براساس آئ انهیدر آزمون سال ارینمره جهت دست حداقل 

 .است یارینامه دست نیآئ مقررات براساس

 

 :یحرفه ا یدر مقطع دکترا رانیفراگ یابیارز -ب

 

 :طول و پایان دوره در یآزمونها

انجام  دوره پایاندر   سواالت شفاهی -یحیو تشر MCQ یبصورت آزمونها یهر واحد تئور ی: برایتئور درس 

 شود. یم

 لیگردد. از قب یمختلف استفاده م یعملکرد یاز آزمونها ی: در هر دوره متناسب با اهداف آموزشبالینی دروس 

DOPS –Mini-CEX- Log Book گروه مربوطه دیاسات یصیگروهها و تشخ طیبراساس شرا  و 
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 یابزارها به عهده گروه مربوطه و همکار نیهر کدام از ا یطراح EDO و  درمانی – یمراکز آموزش

 .خواهد گرفت صورت دانشکده ها

 یم دیاسات دورهاز جلسات در طول  یبه عنوان بخش یمجاز یها ستمیدر صورت استفاده از س 

 نیدهند و همچن یاختصاص ستمیارائه شده در س فیرا به انجام تکال ییاز نمره نها یبخش توانند

 را به آن اختصاص دهد. ییاز نمره نها یدرصد یمجاز ستمیس قیآزمون از طر یبرگزار

 که  مربوطه یتوسط گروه آموزش یآموزش یزی:جدول برنامه ررانیفراگ ینیالب یواحدها یابیارز

 اطالعگروه مربوطه به  و توسط دهیگرد نیباشد تدو یمبرگزاری  مکان و ، زماننوع آزمونشامل 

 .شود می رسانده دیو اسات رانیفراگ

  

 حیطه  اخالق: 

اخالق پزشکی همزاد و همراه تاریخی این حرفه ارجمند بوده است. اخالق حرفه ای، ویژگی ها و معیارهایی است که   

تناسب اهمیت و جایگاه ویژه  هر کس متناسب با شغل و حرفه خود، باید بر اساس آن عمل کند. شغل پزشکی نیز به

ای از  مجموعه  اخالق پزشکی اش، اخالق و ویژگی هایی را می طلبد که پایبندی هر پزشکی به آنها ضروری است.

ارزش هاست که بر روابط پزشک و بیمار حاکم است. در این تعریف، کمک به بیمار به دور از هر گونه قضاوت و به دور 

 لویت نخست یک پزشک است.ورنگ پوست / قومی همواره ا/ دینی /   از دیدگاه جنسی

تدوین موازین رفتار حرفه ای پزشکی با توجه به موازین شرعی و قانونی اظهار شفاف ارزشهای بنیادین حرفة پزشکی 

. 1 شاملبعد  6حرفه است که در  است که سالمت بیماران را در اولویت قرار داده و ضامن اعتماد عمومی به این

. تعالی 6.عدالت و 5.نوع دوستی 4.شرافت و درستکاری 3. احترام به دیگران 2شناسی و مسئولیت پذیری  وظیفه

 می باشد. شغلی

 

 مقطع دستیاری: 

  ارزیابی دستیاران در حیطه پای بندی به اصول حرفه ای توسط پرسشنامه ارزشیابی رفتار حرفه ای

رفتار حرفه ای را می سنجد صورت میگیرد. این دستیاران که تمامی حیطه های پای بندی دستیاران به 

پرسشنامه توسط عضو هیات علمی که دستیار زیر نظر وی آموزش میبیند به صورت ماهیانه و یا در هر دوره 

چرخشی دستیار با یک عضو ثابت هیت علمی )مثال هر سه ماه یک بار( تکمیل می شود. هر نوبت ارزیابی بر 

دد. این برگه ها در پرونده آموزشی دستیار در گروه بصورت محرمانه جهت نمره محاسبه می گر 30مبنای 

 بهره برداری در کمیته ارزیابی دوره ای نگهداری می شود.

 نمره از بخش رفتار 70به مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مبنی بر لزوم کسب حداقل  با توجه %

به تکرار دوره یک ساله دستیار در صورت کسب نمره حرفه ای، در مورد ارزش این نمرات که می تواند مجر 

 شود، به اساتید محترم اطالع رسانی مقتضی به عمل آید . 21کمتر از 

 .ارزیابی دوره ای دستیاران حداقل دو نوبت در هر سال در ماه های شهریور و اسفند صورت می گیرد 
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 مقطع کارورزی و کارآموزی: 

 یطه اخالق حرفه ای توسط پرسشنامه مهارت های ارتباطی و فرم ارزیابی ارزیابی کارورزان و کارآموزان در ح

اخالق حرفه ای موجود در دفترچه یادداشت روزانه می باشد که توسط استاد مربوطه یا دستیار ارشد در هر 

 روتیشن تکمیل می شود 

  م نمره ی اعال نمره( جهت بررسی الگ بوك 85از  60اخالق حرفه ای) درصد از نمره 70کسب حداقل

 نهایی الزامی می باشد.
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 جدول ارزشیابی فراگیران

 الف : حیطه آموزشی
 

 امتیاز منابع   مولفه مقطع حیطه

 

 

 

 

 

 آموزشی

 

 
 

 دستیاری

آزمون کتبی چهار گزینه ای  ارزیابی دانش

(MCQ) 

120
نمره

 KFP, KF  OSCE,  PMP (competencyارزیابی صالحیت) 

 ....و 

    (MSF)درجه 360ارزیابی  (performance) عملکردارزیابی 

 MiniCEX , DOPS   و

.... 

 

 و کارورزی کارآموزی

، ، شفاهی(MCQ)آزمون کتبی ارزیابی دانش

 نویسی Orderو  تشریحی 

ن 
ق قوانی

بر طب

گروه مربوطه
 

،  Log book ،DOPS ارزیابی توانمندی بالینی

Mini-CEX ،OSCE 

 

 

 ارزیابی نتیجه منابع مولفه  حیطه

 

 پژوهشی

لزوم ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان  پایان نامه

  توسط فراگیران

عدم معرفی به آزمون ارتقا  سامانه پژوهان دانشگاه 

درصورت عدم ثبت پروپوزال در 

 مقطع دستیاری 

کنفرانس ها و سمینارهای  در مقاله ارائه مقاله

 )پوستر، سخنرانی(آموزشی

 طبق نظر گروه مربوطه صادرهگواهی 

 

 

 

 امتیاز منابع مولفه مقطع  حیطه

 

 اخالق

 

 نمره30 سامانه جامع طبیب ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای   دستیاری

 یمهارت ارتباط و کارورزی کارآموزی 

 اخالق حرفه 

 

Log book 
 70کسب حداقل 

 درصد نمره
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 :  نتایج از بهره گیری
 :بود خواهد انجام قابل زیر اقدامات واصله نتایج به توجه با

 ارتقا به سال باالتر یا شروع  مشمول شود تعیین شده بر اساس مالك امتیاز کسب به موفق فراگیر که صورتی در

 دوره بعدی می گردد.

 و استفاده از تجارب آنها در زمینه آموزش به سایر فراگیران  فراگیران توانمندیهای شناسایی 

 ایشان عملکردی نواقص رفع و قوت نقاط تقویت راستای در فراگیران به بازخورد ارائه. 

 آموزشی های دوره و کارگاهها برگزاری منظور فراگیران به ضعف نقاط شناسایی 
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 سومفصل 
 و تسهیالت آموزشی تکنولوژی ارزیابی 

 
  



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 مقدمه:
محیط یادگیری دانشجویان و دستیاران  با روزآمد کردن و گسترش منظم تسهیالت به منظور هم ترازی با پیشرفت های 

تسهیالت تکنولوژی و  باید  گروه یا مرکز آموزشی و درمانی لذا .یابدمی به وجود آمده در زمینه روشهای آموزشی ارتقا 

دستیاری  داشته باشد تا تضمین نماید که برنامه درسی می  یا دانشجوییکافی برای کادر و جمعیت و آموزشی فیزیکی 

 .تواند به نحو مناسب ارایه شود

درصدد  تکنولوژی و تسهیالت آموزشی ارزیـابی منظور به لذا معاونت آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی 

 جامع ارزیابی برنامه  "تدوین به اقدام دانشگاه ـند راهبردیس راسـتای در مقـررات اجـرای در واحـد ای رویـه اتخـاذ

 و مناسب بازخورد ارائه و کیفیت تضمین عملکرد، بهبود هدف با برنامه این .است نموده "تکنولوژی و تسهیالت آموزشی 

زمینه  در کننده کمک عاملی عنوان به ضعف و قوت نقاط تشخیص و مقتضی تصمیمات اخذ مرکز برای به نگر جانبه همه

 علمی این مرکز  جایگاه ارتقای زمینه ی فراگیر، و جامع نگاهی با تا است امید و گردیده کیفیت آموزشی تدوین ی ارتقای

 .آورد فراهم را
 

 

 :کلی هدف
 ارتقا و بهبود وضعیت تکنولوژی آموزشی و تسهیالت مرکز

 

  اختصاصی: فاهدا
  نواقص رفع طریق از آن بهبود جهت فراگیران و اساتید تالششناسایی تجهیزات بالینی موثر در آموزش 

 (… آزمایشگاه درمانگاه، ها، بخش ها، کالس) آموزشی فضاهای تنوع و تعداد کیفیت، شناسایی 

 میزان ،منابع بودن جدید، علمی مجالت اشتراك تعداد ،مرجع کتب تعداد ،وسعت) شناسایی وضعیت کتابخانه 

 (کتابدار ،دسترسی

  کامپیوتری رسانی اطالع تجهیزاتشناسایی 

 نیازها با آنها تناسب و آموزشی کمک شناسایی وسایل 

 تنوع  و تعداد لحاظ از بیماران شناسایی کفایت 

  تسهیالت مهارت آموزی بالینیشناسایی (Skill lab)  مورد نیاز گروههای بالینی 

 آموزشی منابع سازی بهینه و تأمین برای گروه  نیاز و شناسایی برنامه 

 رفع نواقص و کیفیت ارتقا برای الزم و تمهیدات برنامه ریزی ها، گروه مدیران به جامع بازخورد ارائه. 

 :کار انجام مراحل 
  فرم سنجش رضایتمندی اعضای هیئت علمی و فراگیران از امکانات رفاهی و آموزشی در اختیار اعضای هیئت

 .علمی و فراگیران قرار داده می شود

 از  موجود آموزشی های دوره نیز و گروه های هدف به توجه با آموزشی امکانات و تجهیزات فضا، کفایت میزان

 از تا گیرد می قرار بررسی های آموزشی قرار داده می شود مورد طریق فرم های نیاز سنجی که در اختیار گروه

 تعیین تجهیزات و فضا از مؤثر استفاده چگونگی و شده مشخص استفاده بال امکانات و ها کاستی طریق این

 .گردد می
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 باشد معاونت آموزش بالینی مرکز می و ریاست ی عهده نتایج ارزیابی بر بررسی وظیفه ی. 

 های ذی ربط  را به معاونت آموزشی دانشگاه و گروهنتایج  بازخورد ارسال مسئولیت معاونت آموزش بالینی مرکز

 .را بر عهده دارد

  نتایج بازخورد  ارزیابی عملکرد در برنامه ریزی آموزشی گروه استفاده نماید.الزم است مدیر گروه از 

 :زمانی بازه
 سنجش رضایتمندی اعضای هیئت علمی در پایان سال توسط عضو یا رئیس بخش محترم  تکمیل و در  فرم

 .اختیار مدیر گروه قرار می گیرد

 معاون آموزشی مرکز  به آن ارجاع و واصله فرم تأیید به نسبت یک هفته کاری مدت ظرف است موظف مدیرگروه 

 .شود انجام ایشان به تأیید جهت الزم یادآوری تأیید عدم صورت در و نماید اقدام

 نتایج ارزیابی به  پس از بررسی و اقدام الزم  یک هفته کاری مدت ظرف است معاونت آموزش بالینی مرکز موظف

 .نماید ریاست مرکز اعالمهای آموزشی و  عمل امده را به مدیران گروه

 های آموزشی قرار داده شده  و توسط رئیس بخش یا  فرم نیاز سنجی در دوره های شش ماهه در اختیار گروه

 مدیر گروه مربوطه تکمیل می گردد.

 معاون آموزشی مرکز  به آن ارجاع و واصله مدیر گروه موظف است ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به تایید فرم 

 .شود انجام ایشان به تأیید جهت الزم یادآوری تأیید عدم صورت در و یدنما اقدام

 پس از بررسی و اقدام الزم نتایج ارزیابی به  یک هفته کاری مدت ظرف است معاونت آموزش بالینی مرکز موظف

 نماید اعالممعاونت آموزشی دانشگاه های آموزشی و ریاست مرکز و  عمل امده را به مدیران گروه

 

 :ینشمولم
 .می باشند ارزیابی مشمول نمایند، می این مرکز  فعالیت در تمام وقت صورت به گروه های آموزشی که کلیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 های ارزیابی  حیطه

 :فضای فیزیکی 

 اتاق اساتید 

  کتابخانه 

 کالس درس  

 سالن همایش 

 دفاتر آموزشی و پژوهشی مرکز 

 Skill  lab 

 :آموزشی کمک تجهیزات 

  حضوریتجهیزات کالس 

 پرده نمایش 

 کامپیوتر 

 اینترنت 

 ویدئو پروژکتور 

 ویدئو الیزر 

 برد وایت 

  صندلی 

 تجهیزات کالس مجازی 

 اینترنت 

 کامپیوتر 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیک 

  میکروفون 

 مانکن و موالژهای اموزشی 

 تجهیزات بالینی 

 آموزشی منابع  

 نساکتاب های رفر 

 منابع اطالعات چاپی 

  اطالعاتی الکترونیکیمنابع 

  دسترسی به سایت های معتبر پژوهشی 

 منابع انسانی 

 اعضای هیا ت علمی هر گروه  و تنوع تعداد 

  و پژوهشیتعداد کارشناسان آموزشی 
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 :فرایند

 
تاریخ پایان هر شش  با منطبق که است ساالنه فرایندی شش ماهه و تکنولوژی و تسهیالت آموزشی، جامع ارزیابی فرایند

 تاس زیر شرح به فرایند این گامهای. پذیرد می انجام و سالماه 

 ز سنجی در پایان هر شش ماه و سالارسال فرم سنجش رضایتمندی اعضای هیئت علمی و فراگیران  و نیا 

به  نسبت تا شود درخواست و فراگیران و عضو هیئت علمی یا روسای بخش ها به های آموزشی توسط دفاتر گروه

 .نمایند اقدام (5-1 بند با مطابق) مقرر زمان مدت در فرم مربوطهتکمیل و تأیید  

 فرم سنجش رضایتمندی اعضای هیئت علمی و فراگیران، مراتب به اطالع مدیر گروه  تکمیل عدم صورت در

 می شود مربوطه جهت اقدام مقتضی رسانده

 به نسبت مدیرگروه مدیرگروه، به ارسال یا روسای بخش و علمی هیأت عضو توسط فرم ها تکمیل و تأیید از پس 

 .نماید می ارسال مرکز آموزشی معاون را به نتایج ارزیابی  آن، تأیید ضمن و مبادرت محتوای فرم ها بررسی

 و تصویب در کمیته شورای آموزش، نتایج  بررسی به مقرر نسبت زمان مدت ظرف مطابق،  مرکز آموزشی معاون

 .ارسال می نماید مرکز و دانشکده )تامین، خریداری تجهیزات و... (ارزیابی را به مدیر گروه ، ریاست 

 

 ابزار  و منابع ارزیابی: 

 :باشد می زیر شرح به تکنولوژی و تسهیالت آموزشی موارد 

 فرم سنجش رضایتمندی اعضای هیئت علمی و فراگیران 

 ،آزمایشگاه و...(،  ویژه کلینیکهای )درمانگاه، آموزشی فضاهای تنوع و تعداد کیفیت 

 (کتاب  -دسترسی میزان –منابع بودن جدید -علمی مجالت اشتراك تعداد -مرجع کتب تعداد -وسعت) کتابخانه 

 الکترونیک منابع به کامپیوتری و دسترسی تجهیزات 

 آموزشی مهارت بالینی  کمک وسایل(Skill lab) 

 بالینی دادههای مختلف گزارشهای و پردازش ، استخراج امکانات با بیمارستانی اطالعات سیستم 

 زیر ساخت آموزش از راه دور 
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 ی و تسهیالت آموزشیجدول ارزیابی حیطه تکنولوژ

 نتیجه منابع مولفه  حیطه

 ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

تکنولوژی و 

 تسهیالت  آموزشی

 اتاق اساتید فضای فیزیکی

 کتابخانه 

  کالس درس

 سالن همایش

 مرکزدفاتر آموزشی و پژوهشی 
Skill  lab 

 

 

 

چک لیست  و 

ت الزم  مشاهده
ی و مکاتبا

ش و انجام اقدام اصالح
ت آموز

طرح در تیم مدیری
 

 کمک تجهیزات

 آموزشی

 

 تجهیزات کالس حضوری

 ویدئو پروژکتور پرده نمایش، کامپیوتر،اینترنت،

 ویدئو الیزر، وایت برد، صندلی 

 تجهیزات کالس مجازی

افزار تولید محتوای نرم  اینترنت، کامپیوتر،

 مانکن و موالژهای اموزشی الکترونیک، میکروفون،

 

 

 

چک لیست  و 

 مشاهده

 منابع آموزشی

 

 کتاب های رفرانس

 منابع اطالعات چاپی

 منابع اطالعاتی الکترونیکی

 معتبر پژوهشی سامانهدسترسی به 

  Pacsو  HISدسترسی به سیستم 

 

چک لیست  و 

 مشاهده

 منابع انسانی

 

 ت علمی هر گروه اعضای هیاتعداد و تنوع 

 تعداد کارشناسان آموزشی و پژوهشی

 

چک لیست  و 

مشاهده، گزارش از 

مدارك پزشکی و 

 دفاتر گروه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 :  نتایج از بهره گیری
 :بود خواهد انجام قابل زیر اقدامات واصله نتایج به توجه با

  نواقص رفع طریق از آن بهبود جهت تالش آموزش فراگیران و اساتید،ر تجهیزات بالینی مورد نیاز دساماندهی 
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 (… آزمایشگاه درمانگاه، ها، بخش ها، کالس) آموزشی کیفیت،و کمیت فضاهای ساماندهی 

 مرجع و مجالت علمی جدید کتب تعداد وسعت، از لحاظ  ساماندهی وضعیت کتابخانه  

 نیازها با آنها تناسب و آموزشی کمک وسایل /کامپیوتری رسانی اطالع ساماندهی تجهیزات 

 تنوع  و تعداد لحاظ از بیماران ساماندهی کفایت 

  مهارت آموزی بالینیمرکز تسهیالت ساماندهی (Skill lab) مورد نیاز گروههای بالینی 

 آموزشی منابع سازی بهینه و تأمین برای گروه  نیاز و ساماندهی برنامه 

 رفع نواقص و کیفیت ارتقا برای الزم و تمهیدات برنامه ریزی ، گروهها مدیران به جامع بازخورد ارائه. 
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 چهارم  فصل

 پایش و بازنگری
 

 



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

  پایش برنامه:

آوری، پایـش، تحلیـل و  در حال اجرا هسـت یا نـه ضرورت دارد. جمـعـرای تشـخیص اینکـه برنامـة و ارزیابـی ب پایـش

ریـزی و سیاسـتگذاری آتـی تجربـه کسـب کننـد.  کمـک میکنـد تـا از عملکـرد خـود بـرای برنامه اطالعاتارزیابـی 

هـا کمـک  پایـش و ارزیابـی بـه شناسـایی موانـع و هچنیـن تأکیـد بـر تغییـرات ممکـن در خصـوص روش اجـرای برنامه

 میکنـد

استفاده از چک لیست مورد پایش قرار میگیرد. با توجه به اینکه ی عملیاتی ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی با  برنامه

د، لذا برنامه پایش به سیستم آموزشی بر اساس سال تحصیلی می باشد و اغلب برنامه ها بر همین اساس تدوین شده ان

 .شود ه انجام میالنصورت سا

 

 ازنگری برنامه :ب

 گروه، مدیرانو به طور نظام مند، با استفاده از نظرات اعضای کمیته آموزش پزشکی،  )اجرا( کامل سالدو  از برنامه پس این

لین و همچنینی منابع علمی موجود در زمینه ارزشیابی ، وضعیت موجود سیستم ارزشیابی را سایر مسئو ، بخشها رؤسای

بازنگری  اقدام می گردد و پس از بررسی و در صورت لزوم و بر اساس نتایج آن نسبت به رفع نقاط ضعف و ارتقا سیستم 

 .گردد می ابالغآموزش مرکز تصویب و برای اجرا مدیریت مجددا توسط تیم 
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 پایش برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی جدول

 توضیحات 1-5امتیاز کسب شده  عنوان برنامه ردیف

 آموزشی  فعالیتهای 

   آموزشی  هدف برگزاری منظم گزارش صبحگاهی در گروه های 1

   برگزاری منظم راندهای آموزشی در گروه های آموزشی  هدف 2

   برگزاری منظم کنفرانس آموزشی در گروه های آموزشی  هدف 3

   برگزاری منظم گزارش صبحگاهی مشترك درگروه های آموزشی هدف 4

   برگزاری منظم کنفرانس مشترك در گروه های آموزشی هدف 5

   منظم معرفی بیمار و ژورنال کالب در گروه های آموزشی هدفبرگزاری  6

   برگزاری منظم گراند راند  در گروه های آموزشی هدف 7

   و بازاموزی  CPCبرگزاری منظم  8

   میزان حضور اعضای هیئت علمی در کنفرانس ها ، کالس ها و کارگاههای آموزشی   9

   میزان حضور فراگیران در کنفرانس ها ، کالس ها و کارگاههای آموزشی   10

   میزان حضور فراگیران در بخش 11

   دریافت مرخصی و حضور و غیاب اساتید و فراگیران 12

   برگزاری آزمون پایان دوره  برای فراگیران 13

   گروههای هدفدریافت سئواالت از استاد و ایجاد بانک سئواالت برای  14

   اعالم نتایج آزمون ها به دانشکده پزشکی  15

   و...(DOPS  ،OSCEاستفاده از روش های نوین ارزشیابی فراگیران ) 16

   برنامه ریزی جهت حضور فراگیران در بخش های مربوطه 17

   سنجش خدمات و مهارتهای ارائه شده با الگ بوك در مقاطع مختلف 18

   اساتید و اعضای هیئت علمی در درمانگاههای آموزشی گروههای هدف حضور منظم 19

   )شهید مطهری ..(فرایندهای اموزشی اساتید و اعضای هیئت علمی گروههای بالینی درجشنواره ها 20

   EDOارائه طرح درس ساالنه توسط اعضای هیئت علمی به واحد  21

 فعالیت های پژوهشی

   توسط اساتید برای راهنمایی ، مشاوره  دانشجو بهساعات تخصیص داده شده  1

   خارجی و داخلی معتبر های نشریه درتوسط اساتید  شده منتشر های مقالهمیزان  2

   توسط اساتید  معتبر علمی های همایش در مقاله ارائه 3

   برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی مرکز  4

   پژوهشی  مرکزحضور منظم اساتید در جلسات شورای  5

   در گروههای آموزشی مصوب تحقیقاتی های طرحمیزان  6

   میزان داوری مقاالت و پایان نامه توسط اساتید 7

 فعالیت های درمانی

   ... و جراحی اعمال ،ی درمانگاه ، بستری بیمارانویزیت  تعداد 1

   انجام اقدامات تشخیصی و درمانی  2

   حضور منظم در کشیک های موظفی   3

   کیفیت مستند سازی پرونده های پزشکی توسط اساتید  4

   کیفیت مستند سازی پرونده های پزشکی توسط فراگیران  5
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 پایش برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی جدول

امتیاز کسب شده  عنوان برنامه ردیف

5-1 

 توضیحات

 اجرایی فعالیتهای 

   مختلف شوراهای و ها کمیته در عضویت 1

   ...( و دانشگاه دانشکده، گروه، بخش،)  مختلف سطوح در اجرایی مسئولیت 2

 تسهیالت و تکنولوژی آموزشی

   ارزیابی رضایتمندی اساتید و فراگیران ازتکنولوزی آموزشی و امکانات رفاهی 1

و الکترونیک بیمارستان از نظر فناوری نوین  ITارزیابی وضعیت اولیه کالس ها، سالن کنفرانس،تجهیزات  2

 آموزشی مورد استفاده

  

   پایش و تهیه لیست اقالم مرتبط با تکنولوژی آموزشی و امکانات رفاهی 3

   انات رفاهینظارت بر تامین اعتبار لیست خرید اقالم مرتبط با تکنولوژی آموزشی و امک 4

   بکارگیری فناوری نوین آموزشی در امر اموزش و ارزشیابی فراگیران 5

   ارزیابی از تسهیالت فیزیکی ، مالی و منابع انسانی موجود 6

   ارزیابی تناسب تسهیالت ، امکانات ، منابع مالی و انسانی با تعداد اعضای هیئت علمی و فراگیران 7

   سوی مسئولین مرکز و دانشگاه در خصوص تامین تسهیالت درخواستی اقدامات انجام شده از 8

   ارزیابی مجدد رضایتمندی اساتید و فراگیران پس از تغییرات  9

 بودن جدید -علمی مجالت اشتراك تعداد -مرجع کتب تعداد -وسعت از نظر کتابخانهارزیابی وضعیت  10

 کتابدار - دسترسی میزان –منابع

  

   (Skill lab) بالینی مهارتمرکز  آموزشی کمک وسایلارزیابی وضعیت  11

   و آموزش از راه دور جهت فعالیتهای آموزشی (HIS)بیمارستانی اطالعات سیستمبکارگیری  12
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 فصل پنجم
 ویپست
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 اعضای هیات علمینظری فرم ارزشیابی دانشجویان ازآموزشهای 
ش سازمان یافته درباره کارکردهای آموزشی هست و شما دانشجوی گرامی از آنجایی که ارزشیابی آموزشی یک پژوه

بهترین منبع برای ارزشیابی از کارکردهای آموزشی هستید پاسخ های دقیق و صادقانه شما در باالبردن سطح کیفی 

 آموزشی دانشگاه بسیار کارگشا خواهد بود.

 ...............نیمسال.........حصیلی........ل ت...........سا........................درس..........گروه.....مدرس..................ی دگنواام خاننام و 

 

ف
ردی

خیلی  عوامل مورد سنجش 

 ضعیف

 عالی خوب متوسط ضعیف

      حضور به هنگام استاد در کالس و استفاده مفید از وقت کالس و داشتن مدیریت زمان 1

      در شروع دورهمنابع درسی و امتحان پایان ترم، اعالم  2

      ارائه طرح درس و نحوه ارزشیابی دانشجو در اولین جلسه حضور در کالس 3

      رعایت کلی سرفصل مصوب درسی 4

      بکارگیری شیوه های نوین و مناسب تدریس 5

      قدرت تفهیم و انتقال مطالب درسی 6

      میزان تسلط استاد بر موضوع درس مطابق با اطالعات روزتوان علمی و  7

      های آموزشی،فیلم و...(cdاستفاده از وسایل کمک آموزشی )اسالید، 8

      مدیریت اداره کردن کالس 9

      ارائه روشن مطالب و محتوا بر اساس سطح فهم و درك دانشجو 10

      اسالیدها در اختیار دانشجودر اختیار گذاشتن جزوات درسی و  11

      میزان پذیرش نظرات دانشجویان در رابطه با درس 12

      ایجاد انگیزه ورغبت در دانشجو و مشارکت دادن آنها در مباحث درسی 13

      در صورت داشتن بخش عملی این درس،آیا به نحو مطلوبی برگزار می شود؟ 14

 )با ذکر نقاط قوت و ضعف(؟ نظر را چگونه ارزیابی می کنیدبه طور کلی استاد مورد  15

 نکات قابل بهبود:

 نکات قوت:
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 نظر خواهی از فراگیران در مورد نحوه تدریس نظری دروس مجازیفرم 

 

دانشجوی گرامی، فرم زیر به منظور ارزیابی کیفیت تدریس نظری )مجازی(  اساتید در سامانه نوید طراحی شده است. 

 است با صداقت نسبت به عملکرد وی، موارد زیر را عالمت بزنید.خواهشمند 

 ...............نیمسال......................................درس..........................گروه......نام و نام خانوادگی مدرس...................
 

 عنوان  ردیف

 

خیلی 

 ضعیف

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

      آموزش مجازیارائه طرح درس مربوط به جلسات  1

بارگزاری محتوای آموزشی در سامانه مطابق با طرح  2

 درس ارائه شده

     

محتوای  شنیداری ( -ای )دیداری رسانه کیفیت 3

  ارائه شدهآموزشی 

     

ارائه شده و محتوای آموزشی  به دسترسی سهولت 4

 امکان ذخیره سازی آنها

     

قدرت تفهیم و انتقال مطالب درسی  با توجه به محتوای  5

 ارائه شده

     

ارائه واضح محتوای آموزشی مطابق با سطح فهم و درك  6

 دانشجو در فضای اموزش مجازی

     

ایجاد انگیزه و رغبت با توجه به میزان و کیفیت  7

 محتوای آموزشی ارائه شده 

     

        یآموزش یاز محتوا فیدادن تکل 8

      دادن بازخورد به تکالیف دانشجویان 9

      ارائه آزمون از محتوای آموزشی 10

      آزمون سواالت نوع در تنوع و کمی کیفی، سطح 11

رفع نظر و  تبادل جهتسامانه گفتگوها در  از استفاده 12

 دانشجویان با اشکال

     

      عالقه و رغبت استاد در آموزش مجازی 13

به طور کلی استاد مورد نظر را،  در ارائه این درس به  14

 صورت مجازی، چگونه ارزیابی می کنید؟
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 فرم ارزشیابی دانشجویان از آموزشهای بالینی اعضای هیات علمی
 

 اینترن / استاجر گرامی

 با انتخاب پاسخهای دقیق و صادقانه، به ارتقائ کیفیت آموزش در بخشهای آموزش بالینی کمک نمائید. 
 .......................نیمسال   ...........درس.............................گروه............م و نام خانوادگی مدرس.....................ان

خیلی  عوامل مورد سنجش ردیف

 ضعیف

 عالی خوب متوسط ضعیف

      بخش اهداف و منابع درسی بالینی، وظایف و تکالیف دانشجو در روز اولارائه  1

میزان نظارت بر درج اطالعات و اقدامات انجام شده در پرونده بیمار)شرح حال، سیر  2

 بالینی بیماری(

     

      حضور منظم و بموقع در برگزاری گزارش صبحگاهی 3

      میزان تاثیر و فعالیت گزارش صبحگاهی 4

      حضور منظم و به موقع استاد در درمانگاه 5

      کیفیت آموزش و روش بکارگیری دانشجویان در درمانگاه 6

      حضور منظم و به موقع استاد در بخش بالینی و راند روزانه مطابق برنامه 7

      درمانی راند روزانه -کیفیت آموزشی  8

      دقت در انتخاب بیماران مناسب برای آموزش دانشجویان پزشکی در گراند راند 9

      آموزش برقراری ارتباط صحیح با بیمار و رسیدن به تشخیص 10

      آموزش درمان بیماران متناسب با سطح علمی فراگیران 11

      نظارت بر عملکرد فراگیران در زمینه مهارتهای بالینی و مراقبت از بیمار 12

      آیندهآشنا کردن فراگیران به اهمیت اخالق حرفه ای و وظایف خود در  13

ایجاد اشتیاق در دانشجویان برای مشارکت در مسائل علمی و رسیدن به تشخیص  14

 پایانی

     

      تسلط استاد در انجام و آموزش مهارتهای عملی 15

به طور کلی استاد مورد نظر را چگونه ارزیابی می کنید)با ذکر نقاط ضعف و  16

 قوت(نکات قابل بهبود:

 نقاط قوت:
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 از آموزشهای بالینی اعضای هیات علمیدستیاران فرم ارزشیابی 

 دستیار گرامی:

یکی از مهمترین راههای بهبود کیفیت آموزش، انجام ارزشیابی است. از آنجایی که دستیاران محترم مهمترین منبع 

طالعات در این زمینه هستند، شرکت انان در فرایند ارزشیابی امری الزم و ضروری است. لذا با انتخاب پاسخهای دقیق و ا

 صادقانه، به ارتقائ کیفیت آموزش در بخشهای آموزشی کمک نمائید.

 ...........................تحصیلی سال....................                گروه........      ...........................نام و نام خانوادگی استاد مربوطه 

 

ف
ردی

خیلی  عوامل مورد سنجش 

 ضعیف

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

      رعایت نظم، حضور به موقع استاد در طول زمان آموزش 1
      مقاالت(ایجاد انگیزه در دستیاران و مشارکت انان در مباحث درسی)کنفرانس،  2
      آموزش مهارتهای بالینی در بالین بیمار و هماهنگی آنها با محتویات تئوری 3
      ..نظارت بر عملکرد دستیاران در زمینه گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی و  4
      میزان تاثیر و فعالیت در گزارش صبحگاهی 5
      شرکت در برنامه های گراند راند 6
      میزان تاثیر در راندها 7
      میزان مشارکت در ژورنال کالپ ها 8
      نحوه آموزش درمان بیماران متناسب با سطح علمی فراگیران 9

      تاثیر درمانگاه های آموزشی در میزان یادگیری شما 10
      بیان اهداف آموزشی بخش در ابتدای دوره برای دستیاران 11
      یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیمار برای دستیارانتفسیر  12
      مسائل اورژانسی رشته تخصصی خود را مورد بحث قرار می دهد 13
      انتخاب بیماران مناسب برای آموزش دستیاران 14
      ( استاد از نظر مسائل آموزشیup to dateبه روز بودن ) 15
      آموزشی مناسب می دهدبه دستیاران فیدبک های  16
      برخورد صحیح با بیمار را با رفتار خود اموزش می دهد 17
      نحوه برخورد استاد با دستیاران محترمانه است 18
19 

 

 

 به طور کلی استاد مورد نظر را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 نکات قابل بهبود:

 نقاط قوت:
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 خود ارزیابی اساتید بالینی فرم

 

 

 

 

 

تقریبا  عوامل مورد سنجش ردیف

 هیچ وقت

 بسیار اغلب گاهی بندرت

      در ارتباط با بیمار، همکار و دانشجویان اخالق پزشکی را رعایت میکنم 1

      به حضور به موقع فراگیران در بخش اهمیت می دهم 2

      در گزارش صبحگاهی حضور فعال و موثر  اموزشی دارم 3

      در راند حضور فعال و موثر اموزشی دارم 4

      در کنفرانس های بیمارستانی حضور فعال و موثر آموزشی دارم 5

      در ژورنال کالبها حضور فعال و موثر آموزشی دارم 6

      در درمانگاه ها حضور فعال و مو ثر آموزشی دارم 7

      در کشیکهای انکالی حضور فعال و موثرآموزشی و درمانی دارم 8

      به روز، در آموزش بالینی تسلط دارم بر دانش تئوری جدید و 9

      در مهارتهای عملی  و پروسیجرهای جدید در آموزش بالینی تسلط دارم 10

      انگیزه فراگیران را برای مطالعه تقویت میکنم 11

      انگیزه فراگیران را برای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی تقویت میکنم 12

      پیشنهادات انتقاد پذیرم در مقابل انتقادات و 13

      با دانشجویان با احترام و خوشرویی و مطابق با قوانین اخالقی برخورد میکنم 14

 را چگونه ارزیابی می کنید؟  خودبه طور کلی  15

 نکات قابل بهبود:

 نقاط قوت:

     

     



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 /رئیس بخشمدیر گروه توسط بالینی علمی گروه  هیات عضو ارزشیابی

 

     /    /        :ارزشیابی تاریخ                     نام گروه آموزشی :           دکتر   علمی: هیأت عضو خانوادگی نام و نام

 عالی موضوع  ردیف

(4) 

 خوب

(3) 

 متوسط

(2) 

 ضعیف

(1) 

     اخالق حرفه ای رعایت 1

     صبحگاهی گزارش در حضور میزان 2

     صبحگاهی گزارش در فعالیت و تاثیر میزان 3

     راند در حضور میزان 4

     راند در فعالیت و تاثیر میزان 5

     گرند راند در حضور میزان 6

     گرند راند در فعالیت و تاثیر میزان 7

     مرکز های کنفرانس در حضور میزان 8

     مرکز های کنفرانس در فعالیت و تاثیر میزان 9

     کالب ژورنال در حضور میزان 10

     کالب ژورنال در فعالیت و تاثیر میزان 11

     CPC در حضور میزان 12

     CPC در فعالیت و تاثیر میزان 13

     مورتالیتی و موربیدیتی جلسات در حضور میزان 14

     مورتالیتی و موربیدیتی در فعالیت و تاثیر میزان 15

     درمانگاه در حضور میزان 16

     درمانگاه در فعالیت و تاثیر میزان 17

     و موارد اورژانسی های آنکالی کشیک در بودن دسترس در میزان 18

     و موارد اورژانسی آنکالی های کشیک در فعالیت و تاثیر میزان 19

     بر بالین بیمار / پروسیجر ها  آموزشی فعالیتهای و تاثیر میزان 20

     عمل اتاق در حضور میزان 21

     عمل اتاق در آموزشی فعالیتهای و تاثیر میزان 22

     و همکاری با گروه آموزشی محوله وظایف حیطه در مسئولیت احساس 23

     پیشنهادات و انتقادات مقابل در پذیری انعطاف 24

     ای حرفه و علمی های تازه با آشنایی 25

 نکات قابل بهبود: 

 

 نقاط قوت:

    

 

 گروه: مدیر     رئیس بخش:

 



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

 و پژوهشی آموزشی معاون توسط بالینی علمی هیات عضو ارزشیابیفرم 
 

 :آموزشی گروه                      :ارزشیابی ریختا   :        علمی هیأت عضو خانوادگی نام و نام

 

 امتیاز مکتسبه امتیاز معیارها  ردیف

1 

ی
آموزش

 

  0-5 احساس مسئولیت و رعایت اخالق حرفه ای اعضای گروه

  0-5 برگزاری برنامه های آموزشی در گروه ) گزارش صبحگاهی، راند و گرند راند و....( 2

  CPC 5-0برگزاری کالس درس، کنفرانس آموزشی، ژورنال کالب و  3

  0-5 طبق برنامه حضور اعضای هیئت علمی در درمانگاهبرگزاری درمانگاه آموزشی  4

  0-5 نظارت بر حضور فراگیران در بخش، کشیک و برنامه های آموزشی طبق برنامه 5

  0-5 ارزیابی پایان دوره فراگیران و ارسال به موقع نمرات به معاونت آموزشی 6

  0-5 فراگیراناستفاده از روش های نوین و استاندارد در ارزشیابی  7

8 

ی
پژوهش

 

  0-5 توسط اساتید برای راهنمایی و مشاوره  دانشجو بهساعات تخصیص داده شده 

  0-5 خارجی و داخلی معتبر های نشریه توسط اساتید در شده منتشر های میزان مقاله 9

  0-5 معتبر توسط اساتید  علمی های همایش در مقاله ارائه 10

  0-5 برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی مرکز  11

  0-5 حضور منظم اساتید در جلسات شورای پژوهشی  مرکز 12

  0-5 مصوب در گروه های آموزشی تحقیقاتی های میزان طرح 13

  0-5 میزان داوری مقاالت و پایان نامه توسط اساتید 14

ی 15
درمان

  0-5 ویزیت به موقع بیماران بستری و سرپایی 

  0-5 حضور منظم در کشیک های موظفی و آنکالی  16

  0-5 کیفیت مستند سازی پرونده های پزشکی  17

ی 18
اجرای

  0-5 حضور منظم در کمیته ها و شوراها 

  0-5 دبیری برنامه های بازآموزی و همایش  19

  0-5 مرکز EDOهمکاری گروه در اجرای فرآیند های آموزشی و  20

  100 جمع کل  

 

 

 مهر  و امضای معاون آموزشی و پژوهشی

 آیت اله روحانی درمانی و آموزشی مرکز

  



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 

  آموزشی گروه........در شش ماه ....... برنامهگزارش فرم 

 

 شرکت کنندگان ارائه دهنده مدت زمان تاریخ برگزاری عنوان برنامه آموزشی *

سمت نام
** 

 سايرين دستياران علمي اعضاي هيات

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

، گراندراند، گزارش صبحگاهی,کالس های فشرده اورژانس های داخلی برای کالب ژورنال* منظور از برنامه آموزشی 

 دستیاران سال اول می باشد.

 

 ** اساتید / دستیار تخصصی/ کارورز/کارآموز

 

 

 

 

 

 



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

 ، اجرایی و فرهنگیپژوهشی ،گزارش عملکرد درمانی،آموزشیفرم 

 

 



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 

درس روزانه طرح  

 
 

 تاریخ ارائه درس) شماره جلسه( :   سال تحصیلی  : 

  نوع درس:  دانشکده: پزشکی

 نام مدرس :  مقطع / رشته: 

 تعداد دانشجو:   نام درس )واحد( :

  زمان کالس :  مدت ترم: 

. 

 در پایان کالس اهداف ویژه

 
 ‘پیش بینی رفتار ورودی : 

 (:آمادگی الزم دانشجو قبل از شروع کالس)

 

  مدت زمان: 

 

   :مدت زمان کلیات درس بخش اول:

 

  : ارزشیابی در حین تدریس

 

  زمان : مدت

 

 بخش دوم:

 

  مدت زمان: 
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 

 : مدت زمان

   : روش تدریس
 

 : وسایل  کمک آموزشی

   فعالیت فراگیران:

   ارزشیابی پایانی:

  منابع اصلی درس:

 
 



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

 

 

  ( Course plan  )طرح  دوره 
 

 نام مدرس/مدرسين:   عنوان درس:

 گروه آموزشي:  دانشكده:

 نيمسال اول/دوم:  رشته و مقطع تحصيلي:

  روز و ساعت برگزاري: تعداد و نوع واحد:

  دروس پيش نياز: :آموزشعرصه 

  مدت تدريس :   محل برگزاري:

   تاريخ آزمون پايان ترم: آدرس پست الكترونيكي: 

 فعاليت استاد:

 وظايف و تكاليف دانشجويان: 

 مقدمه: 

  اهداف کلي درس:

 محتوي ضروري دوره آموزشي: 

 اهداف اختصاصی درس:

 و محل انتشار، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس( منابع اصلی درس: )عنوان كتاب، نام نويسنده، سال

  يادگیری: –شیوه های ياددهی 

 ساير رسانه های آموزشی:       رسانه های آموزش:

 جدول زمانبندی ارائه درس

 مدرس عنوان درس روز و تاريخ جلسات

1    

2    

3    

4    

 امتحان میان ترم  

5    

6    

7    

8    

 امتحان پایان ترم  

 سنجش و ارزشیابی دانشجويان:

 تاریخ نمره روش

   پرسش و پاسخ درون کالسی

   آزمون میان ترم

   (ی ، جورکردنیا نهیچهارگز و پاسخ کوتاه ،یحیتشر) آزمون پایان ترم
 مشارکت در بحث گروهی

 حضور و غیاب
  

 

 



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

  



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

 

 

  فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی 
 

 

 مشخصات استخدامی 

 

 :   نام و نام خانوادگی

  :           پرونده پرسنلی

   گروه آموزشی : 

 علوم پزشکی بابل دانشگاه :  محل خدمت

 :   وضعیت استخدامی

پیمانی                      رسمی آزمایشی                رسمی قطعی            نوع استخدام:   الف(1- 

                                                        تعهد خدمت ضریب(K)                      طرح نظام 

 نیمه وقت            تمام وقت        فعالیت:           تمام وقتی جغرافیایینوع 2- 

 مربی                    استادیار                دانشیار               مرتبه علمی:          استاد 3- 

   پایه قبلی : 

 ..... تاریخ استحقاق ترفیع :

 :الف( عملکرد

 )این قسمت توسط دانشکده بر اساس مستندات تکمیل خواهد شد.(متوسط حضور فیزیکی در ماه ........... ساعت:  -1

 فعالیت های آموزشی:   -2
 دروس نظری:  -1-2

 تعداد واحد مقطع فراگیران رشته تحصیلی عنوان درس نیمسال

     

     

     

     

     

     جمع

 فعالیت های عملی )آزمایشگاهی(:  -2-2

 تعداد واحد مقطع فراگیران رشته تحصیلی عنوان درس نیمسال

     

     

     

     

     جمع

 

 

 

 فعالیت های آموزشی، درمانی و بیمارستانی ) ویژه هیأت علمی بالینی(: -3-2

 ----/--/--تاریخ:

 شماره :



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 مقطع فراگیران روز و ساعت در هفته رشته تحصیلی نوع فعالیت

    در گزارش صبحگاهیحضور 

 آموزشی 

 ) با ذکر تعداد ماه های راند در سال(
 

  

    حضور در درمانگاه آموزشی

    حضور در کنفرانس آموزشی

    و ... شرکت در ژورنال کالب

  انجام اقدامات تشخیصی و درمانی

 نوع اقدام(ذکر )با
 

  

    حضور فعال در اطاق عمل

    آنکال فعال

    کارآموزی یا کارورزی بیمارستانیسرپرستی 

    سرپرستی فیلد بهداشتی

 

 : عملکرد اعضاء هیأت علمی : 4-2

 

 تعداد نوع فعالیت تعداد نوع فعالیت

    

    

    

 استاد راهنما: -5-2

 ............. ساعتتعداد دانشجویان : ............ نفر و ساعات تخصیص داده شده جهت مراجعه دانشجو در هر ماه 

 هـ( سایر فعالیت های آموزشی خود را که احتماالً در جداول گذشته پیش بینی نشده بود، مرقوم فرمائید. 

 )راه اندازی کارگاه، آزمایشگاه و ...(

 

 

 

 فعالیت های پژوهشی: -3
 مقاالت چاپ شده فارسی یا انگلیسی:  -1-3

 مقالهنوع  نام مجله، سال و شماره عنوان مقاله
ترتیب در اسامی  نمایه 

 نویسندگان

   

نویسنده   نفر اول   

دیگر     مسئول

  نویسندگان

   

نویسنده   نفر اول   

دیگر     مسئول

  نویسندگان

 

 شرکت در همایش ها )داخلی و خارجی(: -2-3

 اسامی همکاران نوع ارائه مقاله نام و دیگر مشخصات همایش عنوان مقاله

    

    



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

 

 طرح های تحقیقاتی مصوب: -3-3

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع مجری یا همکار شماره طرح عنوان طرح

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 راهنمایی یا مشاوره پایان نامه: -4-3

 نام دانشجو عنوان پایان نامه
مقطع 

 تحصیلی

استاد راهنما یا 

 مشاور
 تاریخ خاتمه تاریخ شروع

      

      

      

      

      

 

 فعالیت های پژوهشی دیگر)تألیف یا ترجمه کتاب، سخنرانی در کارگاه ها، ارائه مقاالت، نوآوری و ... (: -5-3

 

 فعالیت اجرایی: -4
 بهداشت(:عضویت در کمیته ها و شوراهای مختلف ) در سطح بخش، گروه، دانشکده، دانشگاه، وزارت  -1-4

 

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع میزان ساعت همکاری در ماه عنوان دقیق کمیته یا شورا

    

    

    

    

    

 

 مسئولیت اجرایی در سطوح مختلف ) بخش، گروه، دانشکده، دانشگاه و ...(: -2-4

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع عنوان دقیق مسئولیت

   

   

   

 

   مسئولیت صحت مطالب فوق را به عهده می گیرم             دکتر  اینجانب

 



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 ب( ارزیابی: 
 *توجه: استاد گرامی تکمیل این قسمت به بعد، به عهده واحدهای ارزیابی است؛ لطفاً از تکمیل آنها خودداری فرمایید.

 در ارتباط با فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط با گروه   معاون آموزشی / نظریه گروه ( 1

 ضعیف متوسط خوب عالی نوع فعالیت

     کیفیت فعالیت های آموزشی

     کیفیت فعالیت های پژوهشی

     کیفیت حضور و همکاری با مسئولین بخش و گروه

     کیفیت فعالیت های اجرائی

 

 مخالف است    با توجه به موارد فوق، با اعطای یک پایه ترفیع ساالنه به نامبرده :  موافق است  در مجموع:

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه / معاون آموزشی    
*
  :  

 

 

 قسمت ارزیابی در فرم ترفیع مدیران و سرپرست های گروه های آموزشی با توجه به زمینه فعالیت

( با ارسال به اتوماسیون  معاون آموزشی بالینی یا علوم پایه تکمیل علوم پایه / علوم بالینی عضو هیئت علمی ) 

 و در نهایت معاون آموزشی به معاون پژوهشی دانشکده ی پزشکی ارجاع می دهد.می گردد 

 

 ضمائم :

در ادامه صفحات  (مقاالت چاپ شده فارسی یا انگلیسی) -2-1تصویر صفحه ی اول مقاالت ذکر شده در قسمت 

 فرم ترفیع ارسال گردد.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

 

 

پزشکی و خدمات بهداشتی م و دانشگاه عل

 درمانی بابل

  ......گروه

 

 حضور و غیاب فرم 

 :تاريخ 

 ساعت و دقيقه شروع :

 ساعت و دقيقه پايان :

    جلسه معرفی بیمار   سمینار/کنفرانس گروه )یا مشترک(  ژورنال کالب   گزارش صبحگاهی نوع جلسه:  

 

 :  جلسه موضوع / شرح 

 

  

 سخنران:

 توضيحات اختصاصي:

 شرکت کننده و درمانی نام خانوادگی اعضاء هیات علمی

     

     

 نام خانوادگی دستیاران شرکت کننده

     

     

 شرکت کننده کارورزنام خانوادگی نام و 

     

     

 شرکت کننده کارآموزنام خانوادگی نام و 

     

     
 نام و امضاء استاد مسئول جلسه : نام و امضاء دستیار مسئول جلسه : 

 

 

 



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 

  (Log book) ..........کارورزان بخش دفترچه یادداشت روزانه 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ........................................شناسنامه درس/ عنوان دوره:

 .................................... تعداد واحد: 
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 اساتید بخش .....................
 

 کارورزمشخصات 

 شماره دانشجویی:             نام و نام خانوادگی:              

 تاریخ اتمام دوره:      تاریخ شروع دوره:                      

 
 محل الصاق عکس



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

  
 

 مقدمه:
 

این در طول است.  ............ماهه کارورزی  .................دفترچه ای را که پیش رو دارید جهت ثبت فعالیت های مستمر شما در طول دوره 

 بصورت را جدیدی مهارت هایتجربیات گوناگون را کسب خواهید نمود و  مهارت های بالینیهای مختلف آموزشی و  در زمینه ،دوره

در  قرار می گیرد، که در اختیار شما  (Log book) های روزانه . دفترچه یادداشتآموزش می یابیدت نظارت اساتید، تح یامستقل و 

اطالعات توسط اساتید، راهنمای  این حلیلتتجزیه و  .در آموزش شما دارد اساسی یبالینی که نقش بواقع ابزاری است برای تجار

دانشگاه علوم  ...................گروه  خوشبختانه  خواهد بود.نواقص آن از طرف شما ی بردن به کاستی ها آموزشی و رفع پای برای  ارزنده

همواره ترکیب و تنوع مناسبی از بیماران را برای ، تخصص و فوق تخصصممجرب،  علمیداشتن اعضای هیات  با توجه به بابل،پزشکی 

  ست یابید.د تا در پایان دوره به سطح باالتری از توانمندی و شایستگی بالینی امید است دارد.آموزش دانشجویان در اختیار 

 

 اهداف کتابچه:
 این کتابچه با اهداف ذیل تهیه شده است:

   ثبت دقیق و منظم کلیه تجارب بالینی، آموزشی و عملی در بخش.................. 

  های بالینی توسط اعضای هیات علمی گروه کمک به ارزیابی میزان اثر بخشی آموزش..................... 

 ی بردن به نقاط قوت و ضعف آموزش دانشجویانپ 

  بخـش   ورزیکـار  ماهـه  ............. دوره دسترسی به اطالعات مورد نیاز به منظور بررسی کلیه تجاربی که دانشجویان در طـی

 آوردند. بدست می .........

 

 : Log Bookو مقررات مربوط به تکمیل روش کار

 تکمیل Log Book کـه  شود توصیه می اطالعات درثبت خطا موارد کاهش برای آغاز گردد. ورزیباید از ابتدای دوره کار 

 )گزارش روزانه( را همواره به همراه داشته باشید.  الگ بوك دفترچه

 گ بوك روزانـه ثبـت و بـه امضـاء اسـتاد مربوطـه در       ال بر اساسآموزشی خود را  هایاقدامات عملی و فعالیت باید  ورزکار

 .برساندLog Book  ول مندرج دراجد

 برساند. راند کننده برگزار ثبت و به امضای استاد روز همان کارورز موظف است فعالیت خود را در راند آموزشی بخش در 

 در هر زمان که تشخیص دهدتواند  گروه آموزشی می Log book جهت بررسی در اختیار خود گیرد.  را 

 ت موظف اسورز کارLog Book .خود را در پایان دوره به مسئول آموزش مرکز تحویل دهد 

  نهایی به بخش ارائه شودبرای محاسبه نمره  بایدنگهداری این دفترچه تا پایان بخش مربوطه الزامی است و . 

 دشدهد، امتیاز مربوطه را کسب نخواهد کرد و حق اعتراض از وی سلب خواهد ندفترچه خود را ارائه  چه کارورزنچنا. 
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 ............... ات کلی بخشرمقربرنامه و 
  هر کارورز باید :

  بـه  جـز در روزهـای کشـیک کـه در ان      بخش مربوطه حضور فیزیکی داشتهبعدازظهر در  2دقیقه صبح الی  7:30ساعت (

و در تمـام کالسـهای    جهت حضور در  کشیک بخـش را تـرك نماینـد (     13موارد با  نظر اساتید مربوطه میتوانند  ساعت 

 د.گزارش صبحگاهی، گراند راند، کالسهای دیگر آموزشی طبق برنامه آموزشی بیمارستان شرکت نمای

 د.نمای عملزیر نظر استاد و رزیدنت مربوطه  .....(ویزیتها، درمانگاهها و ) کارورز در تمام این ساعات 

 درصورت نیاز به بستری شدن بیمـار،   در روز  بیماران را ویزیت کرده و  کاری، روزهر  کارورز موظف است در اولین ساعات

  ید.را ثبت نماو پیشرفت بیماری  سیر آتی،و در روزهای  دبنویسآن را  شرح حال کاملاول 

  صبح الـی    7روز بعد و در روزهای تعطیل از ساعت  صبح 7الی  13ساعات کشیک کارورز در روزهای غیر تعطیل از ساعت

 صبح روز آینده می باشد. 7

 رزیـدنت ارشـد    کلیه فعالیت های ایشان با نظارتدر بیمارستان حضور داشته و  کشیک کارورز موظف است در تمام ساعات

 صورت پذیرد.کشیک 

 الزامی است شدستورات و اجرایشده مسئول بخش تلقی به عنوان رزیدنت ارشد  ،ه هنگام کشیک شبانهب. 

        در  صورت ترك کشیک توسط کارورز بر اساس مقررات گروه داخلی، کشیک هـای اضـافی بـه وی تعلـق مـی گیـرد و  در

 صورت تکرار، برای کارورز تجدید دوره اعمال خواهد شد.

  حضور یابد.گاه ندر درما، آموزش مرکز برنامه گروه مربوطه و باید بر اساسکارورز 

  سیر بیماری را ذکر نماید، شرح حال داشتن و درصورت گرفتهبیماران شرح حال  ازاورژانس  بخش در کارورز موظف است .

 پذیرد.صورت پیگیری جواب آزمایشها، مشاوره ها، نتایج درمان بیماران با هماهنگی رزیدنت مربوطه  همچنین

 الزامی است.پاراکلینیکی  اقداماتجهت انجام مشاوره یا در صورت انتقال وی به بخش دیگر  مراه بیماربه ه حضور کارورز 

  و زمان ویزیـت بعـدی و    مورد نیازکارورز باید پس از ترخیص بیمار، پرونده بیمار را تکمیل و بیمار را از طرز مصرف داروی

 0آگاه نمایدمسائل دیگر، 

 ی بخش قبل مارانیب یبرا ی،قبل از شروع بخش بعد باید رزانکاروoff service note که قرار است  یبخش مارانیب یو برا

 . دنسیبنو on service note از فردا وارد آن شوند
  نوشتنprogress note کیبه صورت کالس ،هستند یکه در بخش بستر یمارانیب یبرا ،روزانه SOAP

1
حال در ادامه برگه شرح  

 است . یالزام ییدانشجو

  کارورزان درمانگاه باید قبل از استاد در درمانگاه حضور یافته و اقدام به ویزیت و اخذ شرح حال و تشکیل پرونده جهت بیماران مراجعه

 کننده نمایند.

  غیبت در برنامه های حضور و غیاب کارورزان توسط اساتید، مسئول آموزش، دفاتر حضور و غیاب بخش و دستیاران انجام شده و

 آموزشی، باعث کسر نمره نهایی در پایان ترم شده و به منزله غیبت برای تمام ساعات آن روز تلقی می گردد.

  ساعت قبل از شروع کشیک و با تایید دستیار مسئول اینترنی امکان پذیر است. 24تغییر برنامه کشیک با اعالم کتبی به آموزش تا 

 است پزشک از اهم قوانین بخش و منزلت ناسب با شانانضباط، سلوك و رفتار م. 

  موارد ذیل در نظر گرفته می شود.بخش  ه پایاننمر در محاسبه 
 

 نمره( ........شامل : ) Log Bookنمره  -1

 انجام مهارت های بالینی مربوطه  )نحوه بارم بندی( -

 فعالیت کارورز در اورژانس -

( )پیشنهاد فرم و نحـوه ی بـارم   مربوطه ظر مدیر گروه و استادنبا ورز ماه برای هر کارحداقل یکبار در )گزارش صبحگاهی ارائه  -

 بندی(

 )گزارش روزانه، خالصه پرونده نویسی، ثبت به موقع عالئم حیاتی( پرونده نویسی -

 (روزانه کارورز بستری کننده یاد داشتشرح حال کارورز کشیک و  ) راند بخشی  -

                                                           
1 subjective, objective, assessment, plan 
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 فعالیت درمانگاهی -

 (حداقل یکبار در ماه برای هر کارورزکنفرانس )ارائه  -

 مهارت ارتباطی -

 ارزیابی کارورز توسط دستیار -

 نمره(..........)شفاهی در انتهای دوره  آزمون  -2

 نمره(..........) Mini-CEXنمره چک لیست  -3

 نمره(..........) DOPSنمره چک لیست  -4

 نمره(..........)چک لیست ارزیابی اخالق حرفه ای  -5

 نمره(..........)پایان دوره  OSCEنمره آزمون  -6

 

 منابع اصلی درس

 

 کارورزان  عملی توانمندی های

 
 ............ تاریخ............لغایت ............ از بخش در بستری بیماران اطالعات ثبت جدول

 نام و امضاء استاد/دستیار پیگیری و تشخیص نهایی نکات مهم در درمان و معاینه بیمار تشخیص اولیه شماره پرونده نام و نام خانوادگی بیمار ردیف

1       

2       

3       

4       

5       
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 ................... -..............جدول ارزشیابی مهار ت های بالینی در بخش 

 نام وامضاء نقش کارورز تاریخ انجام بخش شماره پرونده ردیف

 استاد/ دستیار

 کیفیت انجام مهارت تاریخ

 ضعیف متوسط خوب انجام دهنده مشاهده

 بانظارت مستقل

1          

2         

         

 

 .................: جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای در بخش 3فرم شماره 

 نام وامضاء نام پروسیجر: ردیف

 استاد/ دستیار 

 نام وامضاء نام پروسیجر: ردیف

 نام بخش تاریخ مشاهده شماره پرونده نام بخش تاریخ مشاهده شماره پرونده استاد/ دستیار 

1          

2          

3          

 
 

 

 فیزیکی، سیر پیشرفت روزانه و......( اخذ شرح حال ومعاینه ) جدول ارزشیابی پرونده نویسی بیماران 

 فعالیت ها/کیفیت ارائه

ب
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

 فعالیت ها/کیفیت ارائه

ب
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

 

    ت علت بستریبث -1

 

    ت علت بستریبث -1

    ثبت شرح حال بیمار -2    ثبت شرح حال بیمار -2

    ثبت معاینات بیمار -3    ثبت معاینات بیمار -3

    ء پروندهامضا تاریخ و -4    ء پروندهامضا تاریخ و -4

    ثبت تشخیصی افتراقی -5    ثبت تشخیصی افتراقی -5

    Progress noteنوشتن  -Progress note    6نوشتن  -6

    ثبت عالئم حیاتی بیمار  -7    ثبت عالئم حیاتی بیمار  -7

    نوشتن خالصه پرونده  -8    نوشتن خالصه پرونده  -8

    جمع    جمع

 تاریخ و امضای اتند مربوطه تاریخ و امضای اتند مربوطه
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 (Morning Reportجدول ارزیابی اطالعات مربوط به گزارش صبحگاهی )

خ 
اری

ت

ئه
ارا

 

 فعالیت ها/کیفیت ارائه

ب
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

خ 
اری

ت

ائه
ار

 

 فعالیت ها/کیفیت ارائه

ب
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

 

    ارائه شرح حال بیمار نحوه

 

    ارائه شرح حال بیمار نحوه

    افتراقی تشخیص تشخیص و    افتراقی تشخیص تشخیص و

    اقدامات تشخیصی و درمانی    اقدامات تشخیصی و درمانی

    ارائه خالصه    ارائه خالصه

 مهر و امضاء دستیار ارشد کشیک مربوطه:

 

 

 دستیار ارشد کشیک مربوطه:مهر و امضاء 

 

 ها جدول ارزشیابی فعالیت کارورزان در اورژانس وکشیک

 خیر بلی عنوان ردیف

   کشیک تحویل راند و اورژانس و بخش در مداوم حضور 1

   CPR در حضور و بیماران حال شرح ثبت 2

   بیمار درمانی روند پیگیری 3

 غیرقابل قبول            نتیجه نهایی:           قابل قبول 4

 نام و امضاء دستیار مسئول کارورزان : 5

 

 

 

 

 *جدول ارزشیابی معرفی بیمار در راند بخش

ش
خ

ب
 

 فعالیت ها/کیفیت ارائه

ب
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

ش
خ

ب
 

 فعالیت ها/کیفیت ارائه

ب
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

 

  بستری بیماران معرفی نحوه

 

  بستری بیماران معرفی نحوه

  افتراقی تشخیص و  حال شرح ارائه  افتراقی تشخیص و  حال شرح ارائه

  بیماری سیر بیان  بیماری سیر بیان

  جمع  جمع

 تاریخ و امضاء استاد مربوطه: تاریخ و امضاء استاد مربوطه:

 *توسط استاد برگزار کننده راند آموزشی و در همان روز پر شود
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 ............ لغایت............تاریخ از ............جدول ثبت اطالعات مربوط به فعالیت درمانگاه 
نام و نام خانوادگی  زمان حضور کارورز ردیف

 بیمار

تشخیص  سن

 اولیه

داروهای 

 تجویز شده

آزمایش ها 

و روش 

های 

 تشخیصی 

نام و امضاء 

 استاد/دستیار

1        

2        

3        

4        

 

 ..........درمانگاه  فعالیت درجدول ارزشیابی 

 

ش
خ

ب
 

 فعالیت ها/کیفیت ارائه

ب
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

ش
خ

ب
 

 فعالیت ها/کیفیت ارائه

ب
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

 

انجررام  گرررفتن شرررح حررال و

 معاینه
   

 

انجررام  گرررفتن شرررح حررال و

 معاینه
   

    بیماریسابقه  بررسی سیر و    سابقه بیماری بررسی سیر و

 فراگیر حضور زمان    زمان حضور فراگیر

    جمع    جمع

 تاریخ و امضاء استاد مربوطه

 

 تاریخ و امضاء استاد مربوطه

 
  



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

 ثبت اطالعات مربوط به کشیک شبانه

تاریخ  شماره

 کشیک

امضاء دستیار  گزارش کشیک 

 بیماران بستری شده توسط کارورز ارشد

نام و نام خانوادگی بیمار، سن، )شماره پرونده، 

 تشخیص اولیه، بخش بستری(

 بیمارهای فوت شده

)شماره پرونده، نام و نام خانوادگی بیمار، سن، 

 تشخیص اولیه علت فوت(

1     

2     

  
 

 ...................جدول ارزشیابی کارورز توسط دستیار در بخش 

 دانشجو:.....................نام و نام خانوادگی 

 دستیار محترم 

 با سالم

 کارورزان بیمارستان موظفند که در شروع هر بخش، خود را به دستیار معرفی نمایند. لطفا در پایان بخش با توجه به معیارهای زیر، کارورز

 *مربوطه را ارزیابی نمایید.

 موضوع ردیف

 بیماران وهمکاران، پوشیدن روپوش و نصب اتیکت( رعایت شئونات و اخالق حرفه ای )رفتار با 1

 حضور فعال و به موقع در گزارش صبحگاهی 2

 حضور فعال و به موقع در راند آموزشی روزانه بخش 3

 حضور فعال و به موقع دردرمانگاه 4

 حضور فعال و به موقع در اورژانس  5

 کیفیت پرونده نویسی بیمار در بخش و اورژانس 6

 فعال در کنفرانس های علمی، گراند راند و ....شرکت  7

 کسب مهارت های عملی بالینی در بخش و اورژانس 8
 

 امتیاز                      25امتیاز                      50امتیاز                      75امتیاز  100

 

 

 امتياز  از اين فرم الزامي است.   75* جهت بررسي الگ بوک توسط گروه آموزشي و اعالم نمره دانشجو، کسب حداقل 

 

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای دستیار ارشد
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 مهارت های ارتباطیجدول ارزشیابی  

 

ش
خ

ب
 

ی) فعالیت ها/کیفیت ارائه
عال

4)
 

ب)
خو

3)
 

ط)
متوس

2)
 

ف)
ضعی

1)
 

ش
خ

ب
 

ی) ها/کیفیت ارائهفعالیت 
عال

4)
 

ب)
خو

3)
 

ط)
متوس

2)
 

ف)
ضعی

1)
 

 

     برقراری ارتباط موثر با بیماران

 

     برقراری ارتباط موثر با بیماران

     برقراری ارتباط موثر با همکاران     برقراری ارتباط موثر با همکاران

     توان جلب اعتماد بیماران     توان جلب اعتماد بیماران

     استفاده از عکس العمل غیرکالمی     استفاده از عکس العمل غیرکالمی

     فهم بودن کلمات قابل     فهم بودن کلمات قابل

  جمع 
 

  جمع

 
 امضای مسئول دوره کارورزی    /  نام و نام خانوادگی

 

 

 کارورزان داخلیارزشیابی نهایی 

                 :کارورز نام خانوادگی تام و

 کسب شده نمره نمرهسقف  موضوع ردیف

    Log Bookنمره  1

   شفاهی در انتهای دوره  آزمون   2

    Mini-CEXنمره چک لیست  3

    DOPSنمره چک لیست   4

   چک لیست ارزیابی اخالق حرفه ای   5

   پایان دوره  OSCEنمره آزمون   6

   نمره نهایی 7

 

 گروه امضا مدیر
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 رزشیابی رفتار حرفه ای کارورزان گروه آموزشیپرسشنامه ا

 
 :آموزشی گروه                    :             دانشجو خانوادگی نام و نام

ف
ردی

 

 گویه ها
 ضعیف

(1) 

 متوسط

(2) 

 خوب

(3) 

 بسیار خوب

(4) 

 عالی

(5) 

      .کند می برخورد محترمانه بیماران با 1

      .کند می برخورد سایر فراگیران محترمانه و اساتید با 2

      .کند می رعایت را بیماران خصوصی حریم 3

      .کند می حفظ را بیماران  اسرار 4

      کند می ارائه بیمار به حوصله با و فهم قابل زبان با را بیماری مورد در الزم اطالعات 5

      .دهد می انجام درستی به را محوله وظایف 6

      .کند می کمک فراگیران دیگر به نیاز، صورت در 7

      .پذیرد می را خود خطاهای 8

      در نگهداری تجهیزات پزشکی دقت و توجه کافی دارد 9

      .سازد برطرف را خود مهارتی و دانشی کمبودهای می کند سعی اساتید از پرسش با 10

      در مواجهه با بیماران عدالت را بدون توجه به نژاد، مذهب و....رعایت می کند 11

      .کند می استفاده درستیبه  سالمت سیستم امکانات و وسایل از 12

      .میباشد بند پای پزشکی شئونات حفظ و شرافت، درستکاری به امور تمام در 13

      .دهد می ترجیح خود منافع بر را بیمار منافع 14

      .شود می حاضر بخش در موقع به 15

      .کند نمی استفاده آمیز تحقیر جمالت از 16

      .دارد مراقبت و درمان محیط با متناسب ظاهر و پوشش 17
 

 ( جهت گذراندن دوره الزامی است.85از   60درصد نمره ) 70کسب حداقل 

 

 

  امضای ارزیابی شونده نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده/مهر و امضا                   



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

  
 

 

 مشکل بالینی مورد ارزیابی:

 تاریخ ارزیابی:                                                                           نام و نام خانوادگی کارآموز/کارورز:                     

 :شماره پرونده                           پیگیری        جدید بیمار:            اورژانس    درمانگاه    بخش محیط:

 

ف
ردی

 

 موضوع

 تر پائین

حد  از

 انتظار

حد 

 مرزی

در حد 

 انتظار

 از باالتر

 حد انتظار

3-1 5-3 7-5 9-7 

     گرفتن تاریخچه بیمار 1

     مهارت های معاینه بالینی 2

     قضاوت بالینی 3

     مهارت های مشاوره 4

     مهارت ارتباطی، اخالق حرفه ای و توجه به بیمار 5

     توانمندی های بالینی کلی 6

  جمع نهایی 7

 

 

 زیاد              متوسط        کم فراگیر( تحصیلی سنوات به توجه مشکل بالینی )باپیچیدگی 
 

 .کنید ثبت را وی عملکرد بهبود برای پیشنهاد هرگونه یا و فراگیر ضعف نقاط و قوت نقاط لطفا

 

 

 

 نام و نام خانوادگی آزمونگر                  نام و نام خانوادگی آزمون شونده                                                      

 امضا  مهر و  امضا                                                                                                             مهر و

  



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

 

 

 :                     ارزیابی مورد پروسیجر

 تاریخ ارزیابی:                                                                        کارورز:            کارآموز/نام و نام خانوادگی 

       شماره پرونده بیمار:                                                      اورژانس       درمانگاه             بخشمحیط: 

           

ف
ردی

 از تر پائین  

 حد انتظار

حد 

 مرزی

در حد 

 انتظار

حد  از باالتر

 انتظار

3-1 5-3 7-5 9-7 

     کسب رضایت آگاهانه 1

     اندیکاسیون ها و آناتومیاطالع از  2

     مرحله آمادگی قبل از پروسیجر 3

     رعایت شرایط استریل 4

     استفاده از آرام بخش و بی حسی 5

     توانایی تکنیکی 6

     در خواست کمک در صورت نیاز 7

     اقدامات پس از پروسیجر 8

     مهارت راتباطی و رفتار حرفه ای 9

     کلی در انجام پروسیجرمهارت  10
 

 زیاد             متوسط        کم فراگیر( تحصیلی سنوات به توجه پروسیجر )با سختی درجه

 

 .کنید را ثبت وی عملکرد بهبود برای پیشنهاد هرگونه یا و فراگیر ضعف نقاط و قوت نقاط لطفا

 
 

 

 زمونگر                              نام و نام خانوادگی آزمون شونده                                                                           نام و نام خانوادگی آ

 مهر و  امضا                            مهر و  امضا                                                                                   

 

  



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 

 
 

استاد ارجمند، در مورد بند ب ، خواهشمند است ارزیابی ها بر اساس ارزیابی های مستند و عینی صورت گیرد. در خصوص بند پ در 

شده است به منظور مستند سازی، مورد یا موارد اشتباه دستیار را در پشت این برگه یا کمتر  6صورتی که نمره طرز سلوک دستیار 

به طور شفاف مرقوم فرمائید. بدیهی است اطالعات این برگه محرمانه بوده و به جز هیئت علمی، خود دستیار و مسئولین محترم 

 .آموزشی دانشگاه فرد دیگری مجاز به دسترسی به آن نمی باشد

 تاریخ:    بخش:     خانوادگی:نام و نام 

 الف( مهارتهای  بالینی

  نامطلوب متوسط  مطلوب 

، قابل اعتماد کامل انجام محاسبه های بالینی هدفدار، منطقی، 1، 2،  3 4، 5،  6 7،  8،  9 شرح حال
 و متناسب با شرایط ویزیت بیمار)درمانگاه، اورژانس، بخش(

انجام معایات فیزیکی کارشناسانه و هدفدارکه به یافته های  1، 2،  3 4، 5،  6 7،  8،  9 معاینه بالینی
 .دقیق بیانجامد و در جهت مشکالت بیمار باشد

توانایی در انجام  اقدامات علمی، تشخیصی و درمانی به  9  ،8  ،7 6  ،5 ،4 3  ،2 ،1 (Procedural skills)مهارتهای عملی
تالمات وارده به صورت صحیح و دقیق با حداقل خطرات و 

 بیمار

 ب( قضاوت بالینی

  نامطلوب متوسط  مطلوب 

بکارگیری و تلفیق دانسته های نظری و یافته های بالینی در  1، 2،  3 4، 5،  6 7،  8،  9 طرح تشخیص های افتراقی مناسب
 طرح تشخیص های افتراقی

استفاده بجا و صحیح از روشهای تشخیصی با در نظر گرفتن  1،  2، 3 4،  5،  6  7،  8،  9 انتخاب مناسب ترین روشهای تشخیصی
 محدودیت منابع موجود

اطالع از موارد استفاده، منع استفاده و عوارض روشهای  1،  2، 3 4،  5،  6 7،  8،  9 طرح مناسب ترین برنامه درمانی
مختلف درمانی و برآورد منافع حاصل از اقدامات مختلف و 

 توجه به محدودیت هاخطرات بالقوه آن و 

 پ( خصوصیات فردی و حرفه ای

  نامطلوب متوسط  مطلوب 

با اساتید، بیماران و همراهان وی، همکاران و کارکنان از نظر نوع  1،  2، 3 4،  5،  6  7،  8،  9 طرز سلوک
دوستی، احساس و پذیرش مسئولیت  وظیفه شناسی، نجابت، 

 راستی و احترام به دیگران در برخورد

حضور به موقع و منظم در بخش، درمانگاه، اورژانس، جلسات  1،  2، 3 4،  5،  6  7،  8،  9 وقت شناسی و نظم
 کنفرانس و کالسهای درس

ثبت گزارشها، دستورات پزشکی و مشاوره با دقت کامل و به طور  1،  2، 3 4،  5،  6  7،  8،  9 ثبت دقیق گزارش ها در پرونده بیمار
 خوانا

درمانی و  –شامل امور بیماران، مشاوره ها، اقدامات تشخیصی 1،  2، 3 4،  5،  6  7،  8،  9 تسریع در انجام وظایف
 تکمیل پرونده بیمار

 در راندها، کالسها، گزارش صبحگاهی و ژورنال کالب 1،  2، 3 4،  5،  6  7،  8،  9 مشارکت فعال در مباحث علمی

 و دستیاران سال پایین در آموزش به کارآموزان، کارورزان 1،  2، 3 4،  5،  6  7،  8،  9 مشارکت فعال در امر آموزش

 ت( صالحیت بالینی در کل

  نامطلوب متوسط مطلوب ممتاز 

 میزان مطابقت فرد با دستیار ایده آل این رشته 1،  2، 3 4،  5،  6 7،  8،  9 10 صالحیت بالینی در کل
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 نقاط قوت دستیار:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 

 نقاط ضعف دستیار:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 

 برنامه پیشنهادی جهت رفع نقاط ضعف:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 توضیحات:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  هیئت علمی ءنام ونام خانوادگی عضو  یا اعضا

 امضاء 

 تاریخ : 

 Feed backبازخورد   
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 مرکز آموزشی درمانی ............... سال تحصیلی ...............

 دستیاری................... تاریخ: از ............... تا............نام دستیار........................ سال 

 

حوزه تعهد به 

 اصول حرفه ای
 گویه ها

غیرقابل 

 قبول

پایین 

تر از 

حد 

 انتظار

در 

حد 

 انتظار

موضوعیت 

 ندارد

0 75/0 1 

ت
ولی

سئ
و م

ی 
س

نا
ش

ه 
یف

وظ
 

اطمینان حاصل می کند که مراقبت از بیمار در مراحل مختلف پیگیری شده 

 است. 
    

با آگاهی نسبت به محدودیت در ارزش هر یک از روش های تشخیصی و  

میزان موفقیت هر یک از روش های درمانی، بهترین مراقبت ممکن را برای 

 بیمارفراهم می کند.

    

     به موقع در بخش حاضرمی شود.

     وظایف محوله را به درستی انجام می دهد. 

     از سوی بیماران و همکاران قابل دسترسی است. 

     پوشش و ظاهر متناسب با محیط درمان و مراقبت دارد.

     در صورت نیاز، به همکاران خود کمک می کند.

     کند. میدرستی استفاده  به  سالمت  سیستم  امکانات  و  وسایل  از

     قوانین و مقررات بیمارستان را رعایت می کند.

     کند. فراگیران اهتمام می  تر و سایر پایین دستیاران سال آموزش  به  نسبت

)مستندات  انجام شده برای او  های مراقبت مستندات مربوط به وضعیت بیمار با

 کند.  طور دقیق ثبت می  به را آموزشی( درمانگاهی و یا بیمارستانی،
    

به بیمار یا در صورت لزوم خانواده وی اطالعات الزم در مورد بیماری را با  

 زبان قابل فهم و یا حوصله ارائه می کند.
    

تحت نظر خود و یا انجام مشاوره های  در انجام مراقبت های درمانی بیمار

 پزشکی تسریع می کند. 
    

     مجموع

ام
تر

اح
 

ن
را

یگ
 د

به
 

     با بیمارمحترمانه برخورد می کند.

     حریم خصوصی بیماران را رعایت می کند.

     همکاران خود احترام می گذارد.به 

     از جمالت تحقیرآمیز استفاده نمی کند.

     مجموع
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حوزه تعهد به 

 اصول حرفه ای
 گویه ها

غیرقابل 

 قبول

پایین تر 

از حد 

 انتظار

حد در 

 انتظار
موضوعیت 

 ندارد

0 75/0 1 
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     با حواس جمع گوش می دهد. به بیمار

     کند. ( رفتار میCaseعنوان یک انسان )و نه شیء یا   به با بیمار

     در موقعیت های دشوار خونسردی خود را حفظ می کند. 

     اسرار بیماران را حفظ می کند.

     در رفتار با بیماران و همکاران خود صادق است. 

 و  سوی همکاران اطمینان از داده که فردی قابل نشان  کل در

 است. بیماران 
    

     مجموع

ی
غل

 ش
ی

عال
ت

 

     خطاهای خود را می پذیرد.

     به دنبال دریافت بازخورد از عملکرد خویش است.

     شود می پذیرد.به وی بازخورد داده می وقتی 

با سؤال کردن از اساتید و مطالعه فردی تالش می کند 

 کمبودهای دانشی و مهارتی خود را مرتفع سازد.
    

     مجموع

ی
ست

دو
ع 

نو
 

را بر منافع خود ترجیح  در عمل نشان داده است که منافع بیمار

 می دهد. 
    

توجه به نژاد، در مواجهه با بیماران مختلف عدالت را بدون 

 مذهب، عقیده، جنسیت و ... رعایت می کند.
    

در صورت نیاز بیمار به منابع مالی و حمایت های اجتماعی 

فعاالنه در جهت فراهم کردن حمایت های قانونی برای آنان و 

خانواده هایشان از طریق واحد مددکاری با انجمن های خیریه 

 اقدام می کند. 

    

     مجموع
     مجموع کل 

 

 

% نمره از بخش رفتار حرفه ای در صورت 70با توجه به مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به لزوم کسب حداقل 

 . در یک سال تحصیلی دستیارملزم به تکرار دوره یک ساله دستیار است 21کسب نمره کمتر از 

 
 

 

 

 
 

 

توضیحات /توصیه ها: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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 ازامکانات آموزشی و رفاهی فراگیران رضایتمندی سنجش فرم
 

 گرامی، باسالم  راگیرف

پرسشنامه ذیل به منظور سنجش نظرات شما از خدمات ارائه شده در این مرکز تهیه گردیده است. پاسخ دقیق و درست شما مـا را در  

جهت افزایش رضایتمندی و بهبود و ارتقاء امکانات آموزشی و رفاهی شما عزیزان یاری خواهد نمود. )الزم به ذکر است کلیه اطالعـات  

 ر دفتر آموزش حفظ خواهد شد و نتایج بصورت کلی ارائه خواهد گردید(. بصورت کامالً محرمانه د

 کارآموزارورزک دستیار تخصصی  دستیارفوق تخصصی  :مقطع آموزشیزن مرد:جنس     :سن

 :تاریخ تکمیل پرسشنامه     :مدت دوره ای که در حال آموزش در بیمارستان بوده اید    بخش:

 نمایید استفاده ندارم گزینه برخوردی از نیست، شما توسط پاسخگویی قابل و گردد نمی مربوط شما به که مواردی در:توجه. 

 برخوردی ندارم کامال ناراضی ناراضی راضی کامال راضی تابخانهک

      .روزآمدی منابع موجود1

      .در دسترس بودن منابع متناسب با نیازهای شما 2

      سایت در ارائه خدمات.نحوه برخورد پرسنل كتابخانه و 3

      .سرعت ارائه خدمات پرسنل كتابخانه4

      .فضا و محل نگهداری كتاب های كتابخانه ) مخزن (5

      .فضای سالن مطالعه كتابخانه6

 ژوهشیپ امور

      پژوهشی امکانات و خدمات بودن دسترس در

 رفاهی امکانات

      .شرایط و امکانات پاویون1

      .وضعیت تغذیه2

      .وضعیت پاركینگ بیمارستان3

      وضعیت دسترسی به  اینترنت .4

      . وضعیت لوازم و تجهیزات حفاظتی در ایام كرونا5

 آموزشی فضای و تجهیزات

درمانی –.تجهیزات و امکانات تشخیصی 1       

      .تجهیزات و امکانات سمعی و بصری2

      امکانات آموزش مجازی.تجهیزات و 3

      تئوری آموزشهای فضای و كالسها.3

 صبحگاهی گزارش

      .مدیریت و نحوه اداره جلسات 1

      .میزان حضور و مشاركت اساتید 2

      .فضای آرام و تؤام با احترام در جلسات 3

      .محتوی جلسات با تأكید بر رویکرد به بیمار )ونه بیماری( 4

      .میزان تأثیرگزارش صبحگاهی در ارتقاء دانش و یادگیری 5

      .تسلط علمی اساتید در برگزاری جلسات 6

 درمانگاه

      .میزان حضور اساتید در درمانگاه 1

      .میزان ارتقاء مهارتهای بالینی شما در درمانگاه 2

      .فضا و امکانات آموزشی درمانگاه 3

      .نحوه برخورد پرسنل درمانگاه ) سرپرست ، منشی، ...( 4

 



 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانی

 

 ژورنال کالب
کامال 

 راضی
 ناراضی راضی

کامال 

 ناراضی
 برخوردی ندارم

      .مدیریت و نحوه اداره جلسات 1

      .میزان حضور و مشارکت اساتید در جلسات 2

      .فضای آرام و تؤام با احترام در جلسات 3

      .میزان تأثیر جلسات فوق در ارتقاء دانش و یادگیری شما 4

      .نحوه انتخاب مقاالت ژورنال ها و انطباق آن بر نیازهای علمی شما5

      .روش نقد مقاالت 6

 بستری بخش

      .میزان حضور و مشارکت اساتید در بخش بستری1

      بستری. میزان ارتقاء مهارتهای بالینی شما در بخش 2

      . میزان تنوع بیماران بستری شده3

      .میزان آموزش ارائه شده توسط اساتید بخش4

      . فضای آرام و توام با احترام در بخش 5

      . برخورد پرسنل بخش )پرستار، بهیار، منشی(6

 عمل اتاق

      .میزان حضور و مشارکت اساتید در اتاق عمل 1

      .میزان ارتقاء مهارتهای بالینی شما در اتاق عمل 2

      .میزان تنوع اعمال جراحی 3

      .فضای آرام و توأم با احترام در اتاق عمل 4

      .مهارت اساتید در کار عملی اتاق عمل 5

      .برخورد پرسنل اتاق عمل ) منشی، پرستار، بهیارو ...( 6

 آموزشی راند

      اساتید در گراند راند.حضور 1

      .تعداد راندهای هفتگی2

      .میزان ارتقاء دانش شمادرراندها 3

      .تعداد بیماران مطرح شده در راندها 4

      .تنوع بیماران مطرح شده 5

      .توانمندی علمی اساتید در برگزاری راندها 6

 آموزشی  معاونت اداری امور

      آموزش .نحوه برخورد پرسنل 1

      .سرعت انجام امور مربوط به شما 2

      .نحوه و سرعت پاسخگوئی و رسیدگی به شکایات و انتقادات شما 3

      در امور مربوطهآموزش .میزان مهارت پرسنل 4

  پرستاری پرسنل

      با شما در درمان بیمار  پرسنل پرستاری  .همکاری1

      .برخورد و رفتار کادر پرستاری با شما 2

 ندارم نظری  خیر بلی نمائید؟ می توصیه خود دوستان به فوق بخش در را دوره این گذراندن آیا

 .فعالیت آموزشی برتر بخش خود را نام ببرید
 .فرمائید مرقوم را خود پیشنهادات و انتقادات لطفاً



سیستم آموزشی مرکز آیت اله روحانیبرنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 

 ازامکانات آموزشی و رفاهی اعضای هیئت علمی  رضایتمندی شسنج فرم

 
پرسشنامه ذیل به منظور سنجش نظرات شما از خدمات ارائه شده در این مرکز تهیه گردیده است. پاسخ دقیق :  گرامی، باسالم اساتید

امکانات آموزشی و رفاهی شما عزیزان یاری خواهد نمود. )الزم به ذکر است جهت افزایش رضایتمندی و بهبود  و درست شما ما را در

 کلیه اطالعات بصورت کامالً محرمانه در دفتر آموزش حفظ خواهد شد و نتایج بصورت کلی ارائه خواهد گردید(. 

 .نمایید استفاده ندارم گزینه برخوردی از نیست، شما توسط پاسخگویی قابل و گردد نمی مربوط شما به که مواردی در:توجه
 کارشناسی ارشد    PHDتخصصی فلوشیپ  فوق تخصصی  :مدرك زن مرد:جنس    :سن

 :اریخ تکمیل پرسشنامهت  :رشته تحصیلی     مرتبه علمی :

 تابخانهک
کامال 

 راضی
 ناراضی راضی

کامال 

 ناراضی

برخوردی 

 ندارم

      .روزآمدی منابع موجود1

      .در دسترس بودن منابع متناسب با نیازهای شما 2

      .نحوه برخورد پرسنل كتابخانه و سایت در ارائه خدمات3

      .سرعت ارائه خدمات پرسنل كتابخانه4

      .فضا و محل نگهداری كتاب های كتابخانه ) مخزن (5

      .فضای سالن مطالعه كتابخانه6

 پژوهشی امور

      پژوهشی امکانات و خدمات بودن دسترس در

 رفاهی امکانات

       قبول قابل امکانات با اعضاء استراحت جهت مناسبی فضای .1

      .وضعیت تغذیه2

      .وضعیت پاركینگ بیمارستان3

      . دسترسی به لوازم و تجهیزات حفاظتی در ایام كرونا4

 آموزشی فضای و تجهیزات

درمانی –.تجهیزات و امکانات تشخیصی 1       

      .تجهیزات و امکانات سمعی و بصری2

      . تجهیزات و امکانات آموزش مجازی3

      تئوری آموزشهای فضای و .كالسها4

 صبحگاهی گزارش

      .مدیریت و نحوه اداره جلسات 1

      و فراگیران.میزان حضور و مشاركت اساتید 2

      .فضای آرام و تؤام با احترام در جلسات 3

      نه بیماری(  .محتوی جلسات با تأكید بر رویکرد به بیمار )و4

      .میزان تأثیرگزارش صبحگاهی در ارتقاء دانش و یادگیری 5

      .تسلط علمی اساتید در برگزاری جلسات 6

 درمانگاه

      . فضا و امکانات آموزشی درمانگاه1

      . نحوه برخورد پرسنل درمانگاه ) سرپرست ، منشی، ...(2
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 کالبژورنال 
کامال 

 راضی
 ناراضی راضی

کامال 

 ناراضی

برخوردی 

 ندارم

      .مدیریت و نحوه اداره جلسات 1

      در جلسات و فراگیران .میزان حضور و مشارکت اساتید 2

      .فضای آرام و تؤام با احترام در جلسات 3

      .میزان تأثیر جلسات فوق در ارتقاء دانش و یادگیری شما 4

      .نحوه انتخاب مقاالت ژورنال ها و انطباق آن بر نیازهای علمی شما5

      .روش نقد مقاالت 6

 راند و راند گراند

      گراند رانددر راند و و فراگیران .حضور اساتید 1

      .تعداد راندهای هفتگی2

      راندها گراند .میزان ارتقاء دانش شمادر3

      .تعداد بیماران مطرح شده در راندها 4

      .تنوع بیماران مطرح شده 5

  آموزشی معاونت اداری امور

      آموزش.نحوه برخورد پرسنل 1

      .سرعت انجام امور مربوط به شما 2

      .نحوه و سرعت پاسخگوئی و رسیدگی به شکایات و انتقادات شما 3

      .میزان مهارت پرسنل در امور مربوطه4

  پرستاری پرسنل

      انبا شما در درمان بیمار  پرستاران  .همکاری1

      .برخورد و رفتار کادر پرستاری با شما 2

      تیم مدیریت

 مدیریتی های گیری تصمیم در علمی هیأت اعضاء نظرات استفاده از .1

  درمانی آموزشی فرآیندهای بهبود و

     

       علمی هیأت اعضای با مرکز مدیریتی محترمانه تیم رفتار .2

       درمانی خدمات ارائه هنگام  علمی هیات اعضای امنیت تامین .3

 ای رشته بین وتعامل هماهنگی برای مناسب فراهم نمودن سازوکار .4

  مختلف های گروه

     

.تعامل و همکاری مناسبی بین معاون آموزشی بیمارستان و اعضای 5

 هیئت علمی وجود دارد

     

     .فرمائید مرقوم را خود پیشنهادات و انتقادات لطفاً
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 فرم درخواست تجهیزات پزشکی و آموزشی

 مسئول محترم بخش /واحد
 

 با سالم و احترام
خواهشمند است مسئولین  محترم بخش /واحد با مشورت روسای خرید تجهیزات پزشکی و آموزشی  در خصوص درخواست

تیب اولویت اقدام و فرم تکمیل شده را به واحد به تردرخواست خرید تجهیزات پزشکی  بخش ها نسبت به تکمیل فرم

 مهندسی پزشکی ارسال فرمایند.

 به ترتیب اولویت................... بخش/واحد 1400سال  و آموزشی تجهیزات پزشکیهای خرید لیست درخواست

 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

 سرپرستار بخش/ مسئول واحدرئیس بخش /و امضای  بخش مهر
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 فصل ششم

 منابع
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معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و  -بابلپزشکی  علوم دانشگاه در دانشجو ارزیابی جامع برنامه -1

 توسعه آموزش پزشکی

براساس استاندارد  یآموزش ستمیعملکرد س یابی. برنامه جامع ارزیاوالد هیپور، سم ییحی وسفی -2

 .1397. سال یبابل، معاونت آموزش ی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکیآموزش یاعتباربخش

نامه جامع  آئین اکبری، زهرا سبزی و زهرا مقدم.، نگین ییکوال یبیحب یمهدی، عبداله سهینف -3

، معاونت ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 1397آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، سال 

 خویبرنامه جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  -4

 یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه یاعضا یعملکرد آموزش تیفیک یابینامه جامع نظام ارزش نییآ -5

 اصفهان

.روش های ارزشیابی دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ فرد فتانه هاشم دباغین، مهری عبدالهی -6

 دفتر توسعه آموزش دانشکده طب ایرانی

 


