
ای گری ارزشیابی حرفه 
پزشکیاموزش استادیار -شکوردکتر مهسا 

بسم اهلل الرحمن الرحیم



اهداف

 آشنایی با حرفه ای گری
 گریآشنایی با روشهای ارزشیابی حرفه ای
انواع روش های ارزشیابی



روش

سخنرانی
پرسش و پاسخ



Professionalism
حرفه ای گری
منش حرفه ای

ن به عنوان یک کلمه نمادیگریبه طور کلی حرفه ای
همناسب یک حرفهای برای روش های اجرایی و کیفیت 



گریحرفه ای

 اجتماعی شدن است، که طی آن فرد ارزش ها، فرایند
نگرش ها، عالقه ها، مهارت ها و دانش گروهی را که می 

.کندخواهد به آنها بپیوندد کسب می 



Professionalism 

 مجموعه ای از ارزش ها، رفتارها و روابطی که باعث می
.کندشود جامعه به پزشکان اعتماد 

(Royal College of Physicians)انجمن پزشکی کالج لندن



 زشکیاصل زیربنایی در حرفه ای گری پزشکی از منشور پسه:
اولویت قرار دادن رفاه بیمار (1
استقالل در تصمیم گیری بیمار( 2
عدالت اجتماعی( 3



چرا؟

 گریحرفه ایرفتن بین ازشواهد
هاارزشموارد و مشکالت تهدیدکننده ه با همواج

 1996در سال <-پزشکیدانشکده های اهدافتوسعه آغاز
دانشکده های پزشکی آمریکا انجمن توسط 

 های مهارتتوسعه و بهبود نوع دوستی، :شاملاهدافاین
ارتباطی، همدلی، راستی و همکاری 



ACGME

:حرفه ای گری

خشی از شایستگی های تعریف شده در شورای اعتباربیکی 
پزشکیآموزش 



ACGMEصالحیتهای 

.1Medical Knowledgeدانش پزشکی

.2Patient Careمراقبت از بیمار

.3Practice Based Learning and Improvement یادگیری مبتنی بر عمل و

فردیتوسعه

.4Systems Based Practice

.5Professionalismحرفه گرایی

.6Interpersonal and Communication Skills مهارتهای

ارتباطی و بین فردی
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وظیفه

تصمیم گیری 
هبرای انجام وظیف

حرفه ای گری



گریحرفه ایآموزش 

 حرفه ای گرییآموزشهای روش انواع

اما

آموزشی موجودروش هایهمه نبودنمفید  !
(سوئیک)



رفه های تدریس مناسب منش حویژگیهای روش انتخاب 
ای

 و روه کوچک گگفتن داستان، بحث کردن در تی ام تی دی، فیش باول، : تفکربه وادارکننده
موثرسخنرانی 

منش حرفه ایآموزش داستان بعنوان روش موثر در : کولهان
 نگ منتوری-استادانروش مناسب تدریس به بزرگساالن و : تدریسسازی کردن فردی
یفردی ساز : اشتاینر و بادیلی
ی محتوای دانشی روش تدریس منش حرفه ای، آگاهارایه : مفاهیم پایه در حوزه شناختی

ر کارگاه، سخنرانی های معمول، آموزش مبتنی بسازی با برگزاری دادن در زمینه نهادینه 
شواهد

های منش حرفه ای موجود، از خود شرکت طرح مسئله از چالش: برانچ مطالعه -مسئله محور
کنندگان و سپس بحث

فیلم، تصویر: بکارگیری مواد دیداری شنیداری



ارزشیابی



یابی تعریف حرفه ای گری سخت است و سخت تر، ارزش
آن است



سوال

رفه چه روشهایی برای ارزشیابی حرفه ای گری،  اخالق ح
؟می بریدای و یا منش حرفه ای بکار 



:نکات

 و که در محیط های متنوعد یکنچیزی را ارزیابی می خواهید
در طیف گسترده ای از آموزش های رسمی و غیر رسمی و 

.حتی ضمنی منتقل می شود
 ت و که هم به عنوان شخصید یکنچیزی را ارزیابی د یخواهمی

.هم به عنوان عملکرد فرد است
 ران و هم که هم فراگید یکنسیستم ارزشیابی طراحی د یخواهمی

.کندمحیط یادگیری آنها را ارزیابی 
هافرتی



چرا ارزشیابی می کنم؟

یس و بررسی توانایی یادگیرنده به منظور کمک به تدر
یادگیری

 عملکرد فراگیر تعیین
به توسعه برنامه آموزشی و برنامه ریزی درسیکمک



؟شودچه چیزی باید ارزیابی 

 مهم و نمونه از هر تخصص و سطح رشد آن انتظارات
 ایه موثر شناختی، رفتاری و محیطی تعهد حرفنتایج
 ه، پنج نوع رابطه شامل رابطه با بیمار، جامعهمچنین

رد پزشکان، سیستم خدمات بهداشتی درمانی و خود ف
ی ارزیابی بر می گردد به این که حرفه ای گرمحتوای * 

چگونه تعریف شده باشد



برای پزشکیACGMEمثال از 

 می رود که موارد زیر را به عمل نشان دهدانتظار دانشجوی پزشکی از:
 ترحم و دلسوزی، امانت و احترام به دیگران
خود مسئولیت پذیری نسبت به نیازهای بیماران و بر عالیق شخصی

.ارجحیت دهد
احترام به استقالل و مسائل خصوصی بیمار
مسئولیت پذیری نسبت به بیمار، جامعه و حرفه
نژاد، مسئولیت پذیری به همه بیماران بدون توجه به جنس، سن، فرهنگ ،

مذهب، ناتوانی و تمایالت جنسی



Can MEDS

• Commitment to patients 

• Commitment to society 

• Commitment to the profession 

• Commitment to self



النچ و همکاران 

1- اخالقیات، اصول اخالقی، کدهای درستکاری، هنجارهای )اخالق
وء اجتماعی، فریب و سوء استفاده، سوء درمان، تقلب، عدم رازداری و س

(استفاده جنسی
2- درک عاطفی و معنوی، ارزش های شخصی، )ویژگی های شخصیتی

(همدلی، قابل اعتماد بودن، تعصبات مذهبی
3- رفه ارزشیابی ای که دو و یا بیشتر اجزاء اصول ح)حرفه ای گری جامع

(ای را خطاب قرار می دهد 
4- سن، اجتماعی-نظیر پیامدهای فرهنگی، شرایط اقتصادی) موارد دیگر ،

(جنس و یا معلولیت



کند؟چه کسی باید ارزیابی 

همتایان
استاد
خود فرد
پزشکان
 درمانیاعضای دیگر تیم مراقبین بهداشتی
 بیماران
 دارندط که مایلند به این منظور تربیت شوند و یا تجارب مرتبارزیابانی



؟شودچه زمانی باید ارزیابی انجام 



؟ابزار یا روش ارزیابی چه باشد 

 ارزیابیخود
مشاهده مستقیم
 بیماراناز ارزشیابی
آسکی
 استانداردمبتنی بر بیمار ارزیابی
 دانشجوهای ارزیابی فرم
خود ارزیابی
پورتفولیو آموزشی
 گریاجزاء حرفه ای ارزشیابی

 غیابسوابق حضور و
 ویدئوییو تحلیل نوار تجزیه
 پاسخبهترین انتخاب
 موقعیتهای بررسی قضاوت در آزمون
 درجه360روش
 شکلیک توصیف(vignettesو
 وقایعو ثبت مشاهده
چک لیست
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لینچ(Lynch ،2004 ) همکارانو:

191 2002تا 1984مقاله منتشر شده بین سال های
88 ایارزشیابی اصول حرفه مقاله برای 191در ابزار
 گری روش های ارزشیابی حرفه ای انواع فهرست

زه در سه حوپیامد مورد بررسیبراساس محتوا یا انوع 
حرکتیشناختی، عاطفی و روانی 



:  حیطه شناختی-1

-استفاده از پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش آگاهی
-بررسی های خود گزارشی در برخی حوزه های خاص
-ارداستفاده از برخی از آزمون های شفاهی و کتبی استاند
- با چارت پایش بازاندیشی دستیار(Resident self-

reflection with chart audit)

-کارپوشه



(:مهارتی)حیطه روانی حرکتی-2

OSCE

 بازخوردنقش و ایفای
 موارد بالینی با یک جلسه انفرادی مشاوره با مرور

Chart review)اساتید

پنل ایفای نقش و مرور موارد بالینی شبیه سازی شده و
های بحث



:حیطه عاطفی-3

 درجه با نظر خواهی از بیماران، کارمندان، همتایان مربیان و 360های ارزشیابی جامع، استفاده از فرم فرم
خود فرد

 (بیمار واقعی یا بیمار استاندارد با استفاده از ویدئو  یا مشاهده مستقیم)مستقیم مشاهده

 ی، جهت سنجش مواردی از قبیل ؛ وقت شناسی، انجام سالم و احوال پرس)لیست های استاندارد چک
رعایت ادب ، مرتب بودن ظاهر، رعایت بهداشت فردی، مهارت های ارتباطی، همدلی، دلسوزی، نوع 

..(دوستی و 

  (ر طول زمان  نظیر مستند سازی از بیماران خاص با پیگیری توانبخشی د) تکنیک های حوادث بحرانی

 ول که می تواند شامل نقل قول های همکاران و بیماران پیرامون نقاط قوت و ضعف در اص)کارپوشه
مسئله ، مستندات پیرامون راه های عالج یکبازخوردهای روزانه خود فرد حرفه ای، کارپوشه ویدئو ئی، 

.(آموزشی باشد

Professionalism Mini-Evaluation Exercise (P- MEX)





باتشکر از توجه 
همه شما عزیزان


