
اي دانشجویان بالینیارزشیابی اصول حرفهمعیارهاي خالصه 

اي دانشجویان بالینی که اي توسط پرسشنامه ارزشیابی رفتار حرفهارزیابی دانشجویان بالینی در حیطه پایبندي به اصول حرفه

. گیردسنجد صورت میاي را میهاي پایبندي دانشجویان بالینی به رفتار حرفهتمامی حیطه

گیرد که شامل صورت میبراي هر بخش بالینینوبت یکاي دانشجویان بالینی حداقل اي اصول حرفهبی دورهارزیا

هاي رسیدگی به نحوه پاي بندي اي و کلیه گزارشات مربوطه و احکام صادره در کمیتههاي ارزشیابی رفتار حرفهپرسشنامه

اساس فرمهاي رسیدگی به گزارش رویدادهاي حساس مربوط به اصول حرفه اي در سطح مرکز آموزشی درمانی مربوطه بر

بندي ارزشیابی رفتار حرفه اي قبلی اي و نیز فرم جمعبه مرکز آموزشی درمانی در دوره منتهی به زمان ارزیابی نوبت دوره

اظهار در این جلسات مطرح و با توجه به ارزیابی نوبت قبل و عملکرد دانشجو در طول مدت دوره اخیر در خصوص وي

گیرد و در پرونده اي دانشجویان بالینی صورت میبندي ارزشیابی رفتار حرفهدهی در قالب فرم جمعشود و نمرهنظر می

.شودآموزشی دانشجویان بالینی جهت پایش و بهره برداري الزم بایگانی می

:باشدهاي ذیل میاي دانشجویان بالینی شامل حوزهارزشیابی رفتار حرفه

): شامل سه گویه(شناسی و مسئولیت حوزه وظیفه-الف

اعم از پوشش ظاهري، حضور در بخش، حفظ و مراقبت از بیمار (رعایت تمامی قوانین و مقررات بیمارستان .1
... ).، نگهداري از وسایل بیت المال و 

.تعهد کافی نسبت به انجام وظیفه خود.2
.در صورت نیاز کمک به همکاران خود .3

):شامل دو گویه(رام به دیگرانحوزه احت–ب 

.احترام به بیماران اساتید و همکاران .1
.رعایت نظم و ترتیب در وقت بیمار .2



):شامل دو گویه(حوزه شرافت و درستکاري-ج

.حفظ اسرار و صداقت در برخورد با بیمار .1
.رفتار کند caseنه شی یادر برخود با بیمار به عنوان یک انسان و.2

):شامل سه گویه(شغلیحوزه تعالی-د

.پذیرش خطا در حیطه کاري و شغلی .1
.تالش در راستاي باال بردن دانش و مهارت خود .2
.رعایت استانداردهاي تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی .3

):شامل سه گویه(حوزه نوع دوستی–ه 

.جیح دهد ر را بر منافع خود تردالت را رعایت کرده و منافع بیمادر مواجهه با بیمار ع.1
.هاي خیریه اري یا انجمنبه واحد مددک) مالی، اجتماعی(زمندمعرفی بیماران نیا.2
.منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کند .3

.باشداي، دانشجوي بالینی ملزم به تکرار دوره مینمره رفتار حرفه٪70در صورت عدم کسب حداقل 


