فرم ارزيابي  ۰۶۳درجه دستياران
نام و نام خانوادگي آزمون شونده:

دستيار سال:

نام ونام خانوادگي آزمونگر:

رتبه علمي :

لطفاً باتوجه به شناخت خود از دستيار قسمتهاي زير را ارزيابي نمائيد:
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لطفا ،نقاط قوت و ضعف دستيار و يا هرگونه پيشنهاد براي بهبود عملكرد وي را در اين محل ثبت نمائيد.

محل مهر و امضاي آزمونگر:

10

بدون نظر

راهنماي آزمونگر و فراگير در آزمون  ۰۶۳درجه
حيطه هاي مورد ارزيابي در آزمون  ۰۶۳درجه
حيطه مورد ارزيابي
جلب اعتماد بيمار و رفتار منطبق
با اخالق پزشكي با بيماران
مهارتهاي ارتباطي كالمي

انتظاري كه از يك دستيار خوب مي رود.
گوش ميكند ،مودب و دلسوز است ،به نظرات بيماران احترام مي گذارد محرمانه بودن اسرار
بيماران را رعايت ميكند.
موقر است ،پيشداوري نمي كند.
بازبان قابل فهم براي بيمار ،اطالعات قابل درك را درباره بيماري به وي توضيح ميدهد.

كاركردن درگروه  /كارباهمكاران

جايگاه ديگران احترام مي گذارد و بطور سازنده و مثبت در گروه كار ميكند.
در هنگام تحويل كشيك مسئوليتها را بطور موثر به ديگران مي سپارد.
خوب ارتباط برقرار ميكند ،پيشداوري نميكند  ،رفتاري حامي و عادالنه دارد.

در دسترس بودن
Accessibility / reliability

دردسترس است ،وقتي اورا به بالين مي خوانند بالفاصله پاسخ ميدهد وحضور پيدا ميكند.
مسئوليت پذير است واز زير بارمسئوليت شانه خالي نميكند .تفويض مسئوليتهارا بطور مناسب
انجام ميدهد.در صورت مرخصي رفتن يا غيبت بهر دليلي ،براي خود جانشين تعيين ميكند و
هماهنگيهاي الزم را از اين نظر انجام مي دهد.

راهنماي آزمونگر ( براي آزمون  ۰۶۳درجه)
آزمون  3۶۳درجه چيست و چگونه انجام مي شود؟
نگرشها و رفتار در ارزيابي عملكرد فراگيران بسيار اهميت دارند .بهترين راه ارزيابي نگرشها و رفتارها ،پرسش از افرادي است كه
در محيط كار بطورمستمر بافراگيرارتباط دارند .لذا اين فرم ارزيابي به مسئولين آموزشي كمك مي نم ايد تا فراگير مشكل دار را از
فراگيري كه خوب عمل ميكند تشخيص دهد .جنابعالي حداقل يكي از ده نفري هستيد كه اين دستيار را به روش فوق ارزيابي
مي نمائيد .بنابراين تنها بخشهايي از اين فرم را تكميل نمائيدكه درآن زمينه ها ،عملكرد دستيار را به اندازه كافي مشاهده نموده
ايد به گونه اي كه توان قضاوت كردن در آن مورد را داشته باشيد .نمره دادن و پيشنهادات خود را براساس رفتار مشخص دستيار
در طول زمان نه در يك مقطع خاص انجام دهيد .لطفاً فراموش نفرمائيد هدف از اين فرم اين نيست كه شما چقدر دستيار را
دوست داريد بلكه آنست كه اين عملكرد ) ( performanceاين دستيار چگونه است؟
در صورتي كه شما عضو هيئت علمي مي باشيد لطفاً نام و نام خانوادگي و رنبه علمي خود را در فرم ارزيابي ذكر نموده و در
قسمت پاين صفحه نيز مهر و امضاء خود را درج نمائيد.
در صورتي كه شما (آزمونگر) دستيار مي باشيد ،الزم به ذكر نام و نام خانوادگي و درج امضاء و مهر نمي باشد ولي در محل رتبه
علمي در فرم لطفا در محل رتبه علمي در فرم ارزيابي كلمه دستيار را ذكر نمائيد.
در صورتي كه خود فرد آزمون شونده در مورد خود فرم را پرميكند ،لطفا كليه اطالعات مربوط به نام ونام خانوادگي و محل مهر را
تكميل نمايد.
 - 2بازخورد در آزمون  3۶۳درجه چگونه انجام مي شود؟
اين پرسشنامه ها توسط  ۰۱نفر از اعضاء هيئت علمي  ،دستياران و خود دستيار مورد نظر تكميل مي شو د  ۵.نفر از اعضاء هيئت
علمي (  ۳نفراز اعضاء هيئت علمي سرويسي كه دستيار درآن قرار دارد و دو نفر از اعضاء هيئت علمي ساير سرويسها ) و  ۴نفر از
دستياران (دو دستيار سال باالتر ودو دستيار همدوره يا سال پايينتر – و در مورد دستياران سال چهارم بصورت دو دستيار همدوره

و دو دستيار سال پايينت ر) و خود دستيار فرم ارزشيابي فوق را تكميل مي كنن د .پس از تكميل پرسشنامه ها نظرات آنها
براساس موضوع جمع بندي و خالصه شده و به فرد بازخورد داده مي شو د .بازخوردي كه پس از ارزيابي به فرد مورد نظر داده
ميشود بصورت كتبي به فرد ارائه ميشود كه در آن مجموع نظرات ارزيابي كنندگان بطور دقيق منعكس شده است و بعد از
بازخورد كتبي اظهار نظر دستيار مورد توجه خواهد بود .منظور از اين بازخورد اين است كه به دستياركمك كند تابامشخص كردن
اهداف خود براي اصالح خويش يك برنامه براي بكار بستن نتايج ارزيابي تهيه نمايد.
راهنماي فراگيران (براي ازمون  ۰۶۳درجه)
 - 1آزمون  3۶۳درجه چيست و چگونه انجام مي شود؟
نگرشها و رفتار در ارزيابي عملكرد فراگيران بسيار اهميت دارند  .بهترين راه ارزيابي نگرشها و رفتارها ،پرسش از افرادي است كه
در محيط كار بطور مستمر بافراگير ارتباط دارند .لذا اين فرم ارزيابي به مسئولين آموزشي كمك مي نمايد تا فراگير مشكل دار را
از فراگيري كه خوب عمل مي كند تشخيص دهد .به اين روش ارزيابي آزمون  ۳۶۱درجه اطالق ميشود :شما  ۰۱فرم به همراه ۰۱
پاكت از دفترگروه دريافت ميكنيد .اين فرمهارا بين اعضاء هيئت علمي (  ۵نفر ) و دستياران (  ۴نفر) بدهيد و يك فرم را نيز
خودتان در م ورد خويش تكميل نمائيد .از اعضاء هيئت علمي و دستياران تقاضا نمائيد تا فرمها را تكميل وآنهارا در پاكتهاي
دربسته به دفتر گروه تحويل نمايند .اطمينان از تكميل فرمها از طريق تماس با دفتر گروه و درصورت لزوم با افراد ارزيابي كننده
از وظايف شماست.
 - 2بازخور د در آزمون  3۶۳درجه چگونه انجام مي شود؟
اين پرسشنامه ها توسط  ۰۱نفر از اعضاء هيئت علمي  ،دستياران و خود دستيار مورد نظر تكميل مي شود ۵ .نفر از اعضاء هيئت
علمي (  ۳نفر از اعضاء هيئت علمي سرويسي كه دستيار درآن قرار دارد و دو نفر از اعضاء هيئت علمي سا ير سرويسها ) و  ۴نفر
از دستياران (دو دستيار سال باالتر و دو دستيار همدوره يا سال پايينتر – و در مورد دستياران سال چهارم بصورت دو دستيار
همدوره و دو دستيار سال پايينتر) و خود دستيار فرم ارزشيابي فوق را تكميل مي كنند .پس از تكميل پرسشنامه ها نظرات آنها
براساس موضوع جمع بندي و خالصه شده و به فرد بازخورد داده مي شود .بازخوردي كه پس از ارزيابي به شما داده ميشود
بصورت كتبي ارائه ميشود كه در آن مجموع نظرات ارزيابي كنندگان بطور دقيق منعكس شده است و بعد از بازخورد كتبي اظهار
نظر شما مورد توجه خواهد بود .منظور از اين بازخورد اين است كه به شما كمك كند تا با مشخص كردن اهداف خود براي اصالح
خويش يك برنامه براي بكار بستن نتايج ارزيابي تهيه نماييد .اگر مشكل جدي در پرونده شما ثبت شده كه مورد قبول شما نمي
باشد  ،مي توانيد با مدير برنامه دستياري در باره صحت آن مذاكره نمائيد و در صورت لزوم در جلسه اي متشكل از مدير گروه ،
معاون آموزشي گروه و مدير برنامه دستياري مطرح نموده تا با ارزياب يا ارزيابان مورد نظر صحبت شود .يك نسخه از فرم خالصه
ارزيابي را در كارپوشه خود نگهداري كنيد و نسخه هاي اصلي تكميل شده توسط ارزيابان و يك فرم خالصه ارزيابي در دفتر گروه
نگهداري ميشود.
اين روش در طول سال تحصيلي به تعداد  ۴بار و هربار  ۰۱فرم بايد تكميل شود.
 - 3وظيفه شما در انجام اين نوع ارزيابي چيست؟
الف -در هر بار ارزيابي تعداد  ۰۱فرم توسط شما به ارزيابان ارائه خواهد شد.
ب – انتخاب ارزيابان با فرمول ارائه شده فوق با شما خواهد بود.
ج  -اطمينان حاصل كنيد كه تعداد  ۰۱فرم تكميل شده به دفتر گروه پس از تكميل ارائه شده است .در غير اينصورت با ارزيابان
جهت تكميل فرم تماس بگيريد.
د – دقت كنيد كه تمام ارزيابي ها براي انتهاي دوره باقي نماند.
ه  -در مورد باز خورد ،تعمق كنيد و سعي كنيد از طريق مشاهده ،تمرين و مطالعه نقاط ضعف خود را بر طرف كنيد.

