فرم ارزشیابی رفتار حرفه ای دستیاران گروههای بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رشته تخصصی  فلوشیپ فوق تخصصی : 

نام دستیار :
سال دستیاری :



تاریخ ارزشیابی :

................................
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نام استاد :

دانشکده پزشکی

استاد گرامی  ،لطفا عملکرد دستیار فوق الذکر را در هرمورد از  1تا  5امتیاز دهید .

1

2

3

4

5

 )1توانایی و قدرت تصمیم گیری در حین عمل  /توانایی در قضاوت و تصمیم گیری بالینی











 )2کیفیت انجام مهارتهای بالینی ( اعمال جراحی  /پراسجرها )











 )3شناخت محدودیت های شخصی و درخواست مشاوره و کمک در موارد ضروری











 )4استفاده از روشهای تشخیصی و درمانی مناسب











سنجش کفایت  ،قدرت استنتاج و تصمیم گیری

تو توجه به بیمار و مهارت در ارتباطات بین فردی

د

 )1مونیتورینگ هدفمند سیرو پیشرفت بیماری











 )2گرفتن شرح حال دقیق و جامع











 )3داشتن مهارت های ارتباطی موثر و مناسب با بیمار











 )4توانایی و سعی در آموزش مناسب و مقتضی به بیمار و خانواده وی











دانش پزشکی و آموزش مبتنی بر تمرین
 )1علم به روز و ارجاع مناسب به مقاالت











 )2درک مناسب از مکانیسم ها و ارتباطات پیچیده بیماری ها











 ) 3برخورداری از دانش کافی در زمینه پزشکی پایه و استفاده بجا و مناسب از آن





















)4

شرکت فعال در امور آموزشی و پژوهشی ( شرکت در کالسها و کنفرانس ها  ،ارائه سخنرانی و مقاله و ) ...

رعایت استانداردها در چارچوب قوانین دانشگاه و سیستم بهداشتی – درمانی
 )1رازداری و دفاع از منشور حقوق بیمار در شرایط مختلف











 ) 2احساس مسئولیت و ارائه روش ها و مراقبت های کافی و مقرون به صرفه برای بیمار











 ) 3حضور فعال و موثر در شیفت های آموزشی صبح و کشیک ها بر اساس مصوبات دانشگاه











 )4ثبت اطالعات و عملکرد روزانه در پرونده  ،فلوچارت بیماران و الگ بوک دستیاری











اخالق پزشکی
 )1طرز سلوک و حفظ رفتار مودبانه در شرایط استرس











 )2تعهد  ،صداقت و امانت داری در برخورد با بیماران و درمان آنها











 )3احترام به اساتید  ،همکاران و پرسنل بخش و تعامل سازنده با آنها











 )4وقت شناسی  ،نظم و اهتمام در انجام دقیق وظایف محوله











دکتر فریبرز ثمینی  -معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی مشهد

