
مندی نعمومی بر اساس سند توا فرم نظر سنجی از دانش آموختگان و دانشجویان انترن دوره پزشکی

 دانش آموختگانهای 

 (٪  در مقابل سوال بنویسید055٪ و 52٪، 25٪ ، 52لطفا پاسخ به سواالت را  به صورت درصدهای )   

 

 مهارت های باینی  -1

 به چه میزان توانایی شرح حال گرفتن از بیمار،  اطرافیان بیمار و منابع دیگر را دارید؟  -

 به چه میزان توانایی انجام معاینه بیمار را دارید؟  -

 به چه میزان توانایی ثبت و ارائه اطالعات بیمار را دارید؟  -

 را دارید؟ ( پروسیجرها) به چه میزان ا توانایی انجام اقدامات عملی  -

 به چه میزان توانایی انجام تست های آزمایشگاهی و تشخیصی پایه را آموخته  اید؟  -

 

 مهارت بر قراری ارتباط  -2

آیا مهارت های پایه برای بر قراری ارتباط موثر با بیماران، همراهان و خانواده بیمار را آموخته  -

 اید؟ 

 ، پرسنل پزشکی و مسئوالن دولتی همکاران آیا مهارت های پایه برای بر قراری ارتباط موثر با  -

 را آموخته اید؟ 

 

 (تشخیص و درمان و بازتوانی)مراقبت بیمار  -3

 آیا اصول کلی مراقبت از بیمار را فراگرفته اید؟  -

 آیا اصول کلی تجویز دارو را فراگرفته اید؟  -

 آیا اصول کلی تغذیه بیمار را فراگرفته اید؟  -

 آیا اقدامات حمایتی از بیمار را فراگرفته اید؟  -

 آیا اصول بازتوانی بیمار را فراگرفته اید؟  -

 را فراگرفته اید؟ ( طب سنتی) آیا طب مکمل و جایگزین  -

 

 

 



 ارتقاء سالمت و پیشگیری -4

 آیا قادر به تعیین وضعیت کنونی و یا ایده آل سالمتی فرد هستید؟  -

 الت سالمتی در مورد عوامل خطر در جامعه هستید؟ آیا قادر به اجرا و نقد مداخ -

 آیا قادر به اجرا و نقد راهبرد های ارتقاء سالمت مبتنی بر تشخیص زود هنگام هستید؟  -

 هستید؟  درمان به موقع بیمارآیا قادر به  -

 هستید؟  ارائه مراقبت اولیه بیمارآیا قادر به  -

 هستید؟  آموزش دهندهآیا  -

 هستید؟  پژوهشگرآیا  -

 هستید؟  مدیریت واحد ارائه خدمات سالمتآیا قادر  -

 آیا راهبر سالمت هستید؟ -

 

 پیشرفت فردی و فراگیری مستمر -5

 آیا از توسعه فردی و فراگیری مستمر در زمینه جسمی برخوردار هستید؟ -

 آیا از توسعه فردی و فراگیری مستمر در زمینه روان شناختی برخوردار هستید؟ -

 فراگیری مستمر در زمینه اجتماعی و ارتباطی برخوردار هستید؟ آیا از توسعه فردی و -

 آیا از توسعه فردی و فراگیری مستمر در زمینه فناآوری اطالعات هستید؟ -

 

 تعهد حرفه ای و اخالقی و حقوقی -6

آیا از تعهدات حرفه ای شامل نوع دوستی ، احترام ، وظیقه شناسی ، تعالی شغلی، عدالت  -

 برخوردار هستید؟ 

یا از تعهدات اخالقی شامل شرافت و درستکاری ، ارزش های متعالی معنوی و اخالق استدالل آ -

 برخوردار هستید؟

 آیا از حقوق پزشکی خود مطلع هستید؟  -

 

 مهارت های تصمیم گیری ، استدالل و حل مساله -7

 آیا از مهارت های تفکر انتقادی بر خوردار هستید؟  -

 آیا از مهارت های حل مساله برخوردار هستید؟  -

 برخوردار هستید؟  evidence base medicineآیا از مهارت های پزشکی مبتنی بر شواهد  -


