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-8حوزهرسالتواهدافبرنامه
الف -کمیته تدوین برنامه
الف- 1-مشخص بودن اعضاءکمیته تدوین
الف -2-استفاده از افراد مجرب و مرتبط با رشته
الف -3-استفاده از نظرات دانشجویان

ب -مشخصات رشته
ب -1-عنوان رشته
ب -2-تعریف رشته
ب -3-طول دوره رشته
ب -4-تاریخچه و سیر تکاملی رشته
 %111موارد باال در کوریکولوم به روشنی مشخص شده است .
 مطلوب
 نیمه مطلوب بیش از % 01موارد باال در کوریکولوم به روشنی مشخص شده است.
کمتر از  %01از موارد باال در کوریکولوم به روشنی مشخص شده است.
 نامطلوب

ج-فلسفه و رسالت
ج -1-فلسفه ( ارزش ها و باورها )
ج-2-دورنما(چشم انداز)
ج-3-رسالت(ماموریت)
ج-4-ارزش ها
<  %01موارد باال در کوریکولوم به روشنی مشخص شده است.
 مطلوب
 نیمه مطلوب %01-01موارد باال در کوریکولوم به روشنی مشخص شده است.
>  %01از موارد باال در کوریکولوم به روشنی مشخص شده است.
 نامطلوب

د -پیامد های برنامه
د -1-پیامد های مورد انتظار
د -2-نقش دانش آموختگان در جامعه
د -3-وظایف حرفه ای دانش آموختگان
د-4-توانمندی ها و مهارت های مورد انتظار
د-0-تداخل عمل با رشته های دیگر

<  %01موارد باال در کوریکولوم به روشنی مشخص شده است.
 مطلوب
 نیمه مطلوب %01-01موارد باال در کوریکولوم به روشنی مشخص شده است.
>  %01از موارد باال در کوریکولوم به روشنی مشخص شده است.
 نامطلوب

ه -ساختار دوره
ه -1-ساختارکلی دوره ی آموزشی
مشخص شده است.
 مطلوب
 نامطلوب مشخص نشده است.
ه -2-محتوای آموزشی
ه -1-2-دروس نظری ضروری
اهداف آموزشی دروس نظری ضروری مشخص شده است.
 مطلوب
اهداف آموزشی دروس نظری ضروری مشخص نشده است.
 نامطلوب
ه - 2-2-دروس نظری انتخابی
ه -1-2-2-وجود دروس نظری انتخابی
دارد.
 مطلوب
ندارد.
 نامطلوب
ه -2-2-2-اهداف آموزشی
اهداف آموزشی دروس نظری انتخابی مشخص شده است.
 مطلوب
 نامطلوب اهداف آموزشی دروس نظری انتخاب مشخص نشده است.

ه -3-2-مهارت های عملی ضروری
اهداف آموزشی مهارت های عملی ضروری مشخص شده است.
 مطلوب
 نامطلوب اهداف آموزشی مهارت های عملی ضروری مشخص نشده است
ه -4-2-مهارت های عملی انتخابی
اهداف آموزشی مهارت های عملی انتخابی مشخص شده است.
 مطلوب
 نامطلوب اهداف آموزشی مهارت های عملی انتخابی مشخص نشده است

ه -3-معیارهای تدوین بخش ضروری برنامه

و -نحوه ی آموزش
و -1-راهبرد های آموزشی

و -1 -1-وجود راهبرد آموزشی
 مطلوب راهبرد های آموزشی مشخص شده است.
 نامطلوب راهبرد های آموزشی مشخص نشده است
و -2-1-استفاده از راهبرد های آموزشی نوین
راهبرد های آموزشی نوین در نظر گرفته شده است .
 مطلوب
 نامطلوب راهبرد های آموزشی نوین در نظر گرفته نشده است .
و -2-روش های یاددهی – یادگیری

و -1-2-مشخص بودن روش های یاددهی  -یادگیری
 مطلوب روش های یاددهی  -یادگیری در نظر گرفته شده است .
 نامطلوب روش های یاددهی  -یادگیری در نظر گرفته نشده است .
و -2-2-استفاده از روش های یاددهی – یادگیری متناسب با راهبرد های آموزشی نوین
 مطلوب روش های یاددهی – یادگیری متناسب با راهبرد های آموزشی نوین در نظر گرفته شده است
نامطلوب روش های یاددهی  -یادگیری متناسب راهبرد های آموزشی نوین در نظر گرفته نشده است .

ز -انتظارات اخالق اجتماعی و حرفه ای دانشجویان
 مطلوب
 نامطلوب

انتظارات اخالق اجتماعی و حرفه ای دانشجویان مشخص شده است.
انتظارات اخالق اجتماعی و حرفه ای دانشجویان مشخص نشده است .

ح -منابع درسی
 مطلوب
 نامطلوب

منابع درسی مشخص شده است.
منابع درسی مشخص نشده است .

ط -ارزیابی دانشجویان
ط -1-مشخص بودن نحوه ی ارزیابی دانشجویان
 مطلوب
 نامطلوب

نحوه ی ارزیابی دانشجویان مشخص شده است.
نحوه ی ارزیابی دانشجویان مشخص نشده است.

ط -2-روش های ارزیابی متناسب با راهبرد های آموزشی نوین
روش های ارزیابی متناسب با راهبرد های آموزشی نوین در نظر گرفته شده است .
مطلوب
نامطلوب

روش های ارزیابی متناسب با راهبرد های آموزشی نوین در نظر گرفته نشده است .

ی -ارزشیابی برنامه
 مطلوب
 نامطلوب

تمهیداتی برای ارزشیابی برنامه در نظر گرفته شده است .
تمهیداتی برای ارزشیابی برنامه در نظر گرفته نشده است .

ک -بازنگری برنامه
مطلوب
نامطلوب

تمهیداتی برای بازنگری برنامه در نظر گرفته شده است .
تمهیداتی برای بازنگری برنامه در نظر گرفته نشده است .

ل -رسالت دانشکده پزشکی کاشان
ل-1 -وجود رسالت مدون
دارد.
 مطلوب
ندارد
 نامطلوب
ل-2 -محتوی رسالت
 مطلوب  :به تمام موارد ضروری توجه شدهاست.
 نیمهمطلوب :به >  %05موارد ضروری توجه شدهاست.
 نامطلوب  :به <  %05موارد ضروری توجه شدهاست.
.
توجه به موارد ضروری

وجود دارد

وجود ندارد

به نیازهای سالمت جامعه
نظام ارائه خدمات سالمت
اسناد باالدستي
ارزشها
پاسخگویي اجتماعي
توجه به توانمندی دانش آموختگانی
یادگیری مادامالعمر
آمادگی تحصیل در مقاطع بعدی

ل-3-کمیته تدوین رسالت
ل -1-3-استفاده از نظر ذینفعان اصلی
استفاده از متولیان سالمت

 بسیارمطلوب  :از نظر متولیان سالمت استفاده شدهاست.

.

 مطلوب  : :از نظر تمام ذینفعان اصلی استفاده شدهاست.
 نیمهمطلوب :از نظر >  %05ذینفعان اصلی استفاده شدهاست.
 نامطلوب  :از نظر <  %05ذینفعان اصلی استفاده شدهاست.

ل-4-اطالع رسانی رسالت
اطالع رسانی شدهاست.
 مطلوب:
 نامطلوب  :اطالع رسانی شدهاست.

-2حوزهمدیریتوسازماندهی

عوامل:
الف -ساختارمدیریتی ( مسئولین اجرایی)
ساختار مدیریتی دوره پزشکی عمومی در این دانشگاه شامل :معاون آموزشی دانشگاه ،رییس یا سرپرست
دانشکده ،معاون آموزشی پزشکی عمومی(علوم پایه و بالینی ) ،مدیر آموزش ،کارشناس آموزشی ،مدیر دفتر
توسعهی آموزش ) ، (EDOکارشناس دفتر توسعهی آموزش ) ، (EDOمعاون آموزشی بیمارستان ،مدیر
واحد توسعهی آموزش بیمارستانها) ، (EDUمدیران گروههای آموزشی ،معاون مالی-اداری دانشکده ،معاون
پژوهشی دانشکده ،معاون امور بینالملل دانشکده می باشد.

ساختارمدیریتی ( مسئولین اجرایی)
عنوان

سن

رشته
تحصیلی

درجه
علمی

معاون آموزشی
دانشگاه
رییس یا سرپرست
دانشکده
معاون آموزشی
پزشکی عمومی
مدیر آموزش
دانشکده
مدیردفتر توسعهی
آموزش دانشکده
)(EDO
معاون یا مدیر
پژوهشی دانشکده
معاون مالی-اداری
دانشکده
معاون مدیر امور
بینالملل دانشکده
معاون آموزشی
بیمارستان
مدیر آموزش
بیمارستان
توسعهی

مدیرواحد
مارستانها

آموزشی

)(EDU
مدیران گروههای
آموزشی

الف  1ـ معاون آموزشی دانشگاه
الف  -1-1سن معاون آموزشی دانشگاه
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال

مرتبه
علمی

سابقه
آموزشی

سابقه
مدیریتی

گذراندن
دوره
مدیریتی

اطالع از قوانین
اختیارات وآئین
نامه های
آموزشی

نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01
الف -2-1رشته تحصیلی معاون آموزشی دانشگاه
مطلوب  :بالینی
نیمه مطلوب  :پایه
الف  -3-1درجه علمی معاون آموزشی دانشگاه
مطلوب  :باالترین درجه علمی موجود
نیمه مطلوب  :درجه علمی کمتر
الف -4-1مرتبه علمی معاون آموزشی دانشگاه
مطلوب  :باالترین مرتبه علمی در دانشگاه
نیمه مطلوب  :مرتبه علمی پایین تر
الف  -0-1سابقه آموزشی معاون آموزشی دانشگاه
مطلوب  :بیش از 11سال
نیمه مطلوب 0-9 :سال
نامطلوب  :کمتراز 0سال
الف  -0-1سابقه مدیریتی معاون آموزشی دانشگاه
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -0-1گذراندن دوره مدیریتی معاون آموزشی دانشگاه
 مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده باشد
 نامطلوب :نگذرانده باشد.

لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

محل برگزاری دوره

الف -0-1اطالعات معاون آموزشی دانشگاه از قوانین ،اختیارات وآئین نامه های آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف 2ـ رییس (سرپرست) دانشکده
الف  -1-2سن سرپرست دانشکده
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01

الف  -2-2رشته تحصیلی رییس (سرپرست) دانشکده
مطلوب  :بالینی
نیمه مطلوب  :پایه
الف  -3-2درجه علمی رییس (سرپرست) دانشکده
مطلوب  :باالترین درجه علمی موجود
نیمه مطلوب  :درجه علمی کمتر
الف -4-2مرتبه علمی رییس (سرپرست) دانشکده
مطلوب  :باالترین مرتبه علمی دردانشکده
نیمه مطلوب  :مرتبه علمی پایین تر
الف  -0-2سابقه آموزشی رییس (سرپرست) دانشکده
مطلوب  :بیش از 11سال
نیمه مطلوب 0-9 :سال
نامطلوب  :کمتراز 0سال
الف  -0-2سابقه مدیریتی رییس (سرپرست) دانشکده
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -0-2گذراندن دوره مدیریتی رییس (سرپرست) دانشکده
مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده باشد
 نامطلوب :نگذرانده باشد.
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :

ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

محل برگزاری دوره

الف -0-2اطالعات رییس (سرپرست) دانشکده از قوانین ،اختیارات وآئین نامه های آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف 3ـ معاون آموزشی پزشکی عمومی
الف  -1-3سن معاون آموزشی پزشکی عمومی
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01
الف -2-3رشته تحصیلی معاون آموزشی پزشکی عمومی
مطلوب  :بالینی
نیمه مطلوب  :پایه
الف  -3-3درجه علمی معاون آموزشی پزشکی عمومی
مطلوب  :باالترین درجه علمی موجود
نیمه مطلوب  :درجه علمی کمتر
الف -4-3مرتبه علمی معاون آموزشی پزشکی عمومی
مطلوب  :باالترین مرتبه علمی در دانشکده
نیمه مطلوب  :مرتبه علمی پایین تر
الف  -0-3سابقه آموزشی معاون آموزشی پزشکی عمومی
مطلوب  :بیش از 11سال
نیمه مطلوب 0-9 :سال
نامطلوب  :کمتراز 0سال
الف  -0-3سابقه مدیریتی معاون معاون آموزشی پزشکی عمومی
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال

نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -0-3گذراندن دوره مدیریتی معاون آموزشی پزشکی عمومی
 مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده باشد
 نامطلوب  :نگذرانده باشد.
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

محل برگزاری دوره

الف -0-3اطالعات معاون آموزشی پزشکی عمومی از قوانین ،اختیارات وآئین نامه های آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف  4ـ مدیر آموزش دانشکده
الف  -1-0سن مدیر آموزش دانشکده
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01
الف -2-4رشته تحصیلی مدیر آموزش دانشکده
مطلوب  :بالینی
نیمه مطلوب  :پایه
الف  -3-4درجه علمی مدیر آموزش دانشکده
مطلوب  :باالترین درجه علمی موجود
نیمه مطلوب  :درجه علمی کمتر

الف  -4-4سابقه آموزشی مدیر آموزش دانشکده
مطلوب  :بیش از  0سال
نیمه مطلوب 0-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -0-4سابقه مدیریتی مدیر آموزش دانشکده
مطلوب  :بیش از 0سال

نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -0-4گذراندن دوره مدیریتی مدیر آموزش دانشکده
مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده باشد
 نا مطلوب  :نگذرانده باشد.
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

الف -0-4اطالعات مدیر آموزش دانشکده از قوانین ،اختیارات وآئین نامه های آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف  0ـ مدیر مدیردفتر توسعهی آموزش دانشکده ()EDO
الف -1-0سن مدیر دفتر توسعهی آموزش دانشکده ()EDO
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01

الف -2-0رشته تحصیلی مدیر دفتر توسعهی آموزش دانشکده ()EDO
 مطلوب  :آموزش پزشکی
 نامطلوب  :غیره

الف  -3-0سابقه آموزشی مدیر دفتر توسعهی آموزش دانشکده ()EDO
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال

الف -4-0سابقه مدیریتی مدیر دفتر توسعهی آموزش دانشکده ()EDO
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال

محل برگزاری دوره

نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -0-0گذراندن دوره مدیریتی مدیر دفتر توسعهی آموزش دانشکده ()EDO
 مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده باشد
 نامطلوب :نگذرانده باشد.
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

محل برگزاری دوره

الف -0-0اطالعات مدیر دفتر توسعهی آموزش دانشکده ()EDOاز قوانین ،اختیارات وآئین نامه های آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف  0ـ معاون یا مدیر پژوهشی دانشکده
الف  -1-0سن معاون یا مدیر پژوهشی دانشکده
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01
الف  -2-11سابقه پژوهشی معاون یا مدیر پژوهشی دانشکده
 مطلوب  :انجام بیش از  11طرج پژوهشی یا راهنمایی پایاننامه
 نیمه مطلوب  :انجام  0تا  9طرج پژوهشی یا راهنمایی پایاننامه
 نامطلوب  :انجام کمتر از  0طرج پژوهشی یا راهنمایی پایاننامه
الف  -3-0سابقه مدیریتی معاون یا مدیر پژوهشی دانشکده
 مطلوب  :بیش از 0سال
 نیمه مطلوب 3-0 :سال
 نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -4-0گذراندن دوره مدیریتی معاون یا مدیر پژوهشی دانشکده
 مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده است

 نا مطلوب  :نگذرانده است.
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

محل برگزاری دوره

لف  -0-0گذراندن کارگاههای پژوهشی معاون یا مدیر پژوهشی دانشکده
 مطلوب  :بیش از  0کارگاه پژوهشی
 نیمه مطلوب  3:تا 0کارگاه پژوهشی
 نامطلوب :کمتر از  3کارگاه پژوهشی
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام کارگاه

الف  0ـ معاون مالی-اداری دانشکده
الف  -1-0سن معاون مالی-اداری دانشکده
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01
الف -2-0رشته تحصیلی معاون مالی-اداری دانشکده
 مطلوب  :مدیریت ویا مالی
 نیمه مطلوب  :غیره
الف  -3-0سابقه مدیریتی معاون مالی-اداری دانشکده
 مطلوب  :بیش از 11سال
 نیمه مطلوب 0-9 :سال
نامطلوب  :کمتراز 0سال

طول مدت گارکاه

محل برگزاری دوره

الف  -4-0گذراندن دوره مدیریتی معاون مالی-اداری دانشکده
 مطلوب  :بیش از  0دوره مدیریتی
 نیمه مطلوب  3:تا 0دوره مدیریتی
 نامطلوب :کمتر از  3دوره مدیریتی
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

محل برگزاری دوره

الف -0-0اطالعات معاون مالی-اداری دانشکده از قوانین ،اختیارات وآئین نامه های آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف  0ـ معاون یا مدیر امور بینالملل دانشکده
الف -1-0سن معاون یا مدیر امور بینالملل دانشکده
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01
الف  -2-0سابقه آموزشی معاون یا مدیر امور بینالملل دانشکده
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 0سال
الف  -3-0تسلط معاون یا مدیر امور بینالملل دانشکده بر زبان انگلیسی
 مطلوب  :تسلط کامل
 نامطلوب :عدم تسلط کامل
الف  -4-0سابقه مدیریتی معاون یا مدیر امور بینالملل دانشکده
مطلوب  :بیش از 0سال

نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -0-0گذراندن دوره مدیریتی معاون یا مدیر امور بینالملل دانشکده
 مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده است
 نامطلوب :نگذرانده است.
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

طول مدت دوره

نام دوره

محل برگزاری دوره

الف -0-0اطالعات معاون یا مدیر امور بینالملل دانشکده از قوانین ،اختیارات وآئین نامه های آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف  9ـ معاونین آموزشی بیمارستانها
الف  -1-9سن معاون آموزشی بیمارستان
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01
 مطلوب  :سن<  %01معاونین آموزشی بیمارستانها مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :سن  %01ـ  %01معاونین آموزشی بیمارستانها مطلوب است.
 نامطلوب  :سن  < %01معاونین آموزشی بیمارستانها مطلوب است

الف -2-9درجه علمی معاون آموزشی بیمارستان
مطلوب  :باالترین درجه علمی موجود

نیمه مطلوب  :درجه علمی کمتر
الف -3-9مرتبه علمی معاون آموزشی بیمارستان
مطلوب  :باالترین مرتبه علمی دردانشکده
نیمه مطلوب  :مرتبه علمی پایین تر
الف  -4-9سابقه آموزشی معاون آموزشی بیمارستان
مطلوب  :بیش از 11سال
نیمه مطلوب 0-9 :سال
نامطلوب  :کمتراز 0سال
الف  -0-9سابقه مدیریتی معاون آموزشی بیمارستان
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -0-9گذراندن دوره مدیریتی معاون آموزشی بیمارستان
مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده باشد
نیمه مطلوب  :نگذرانده باشد.
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

الف -0-9اطالع از قوانین ،اختیارات وآئین نامه های آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

لف  11ـ مدیر آموزش بیمارستان
الف  -1-11سن مدیر آموزش دانشکده
مطلوب 30-01 :

محل برگزاری دوره

نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01
الف -2-11رشته تحصیلی مدیر آموزش بیمارستان
مطلوب  :بالینی
نیمه مطلوب  :پایه
الف  -3-11سابقه مدیریتی مدیر آموزش بیمارستان
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -4-11گذراندن دوره مدیریتی مدیر آموزش بیمارستان
مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده باشد
 نا مطلوب  :نگذرانده باشد.
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

محل برگزاری دوره

الف -0-11اطالعات مدیر آموزش بیمارستان از قوانین ،اختیارات وآئین نامه های آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف 11ـ مدیرواحد توسعهی آموزشییمارستانها ()EDU
الف  -1-11سن مدیر واحد توسعهی آموزشییمارستانها ()EDU
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
 نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01

الف -2-11رشته تحصیلی مدیر واحد توسعهی آموزشییمارستانها )(EDU
 مطلوب  :آموزش پزشکی
 نامطلوب  :غیره

الف -3-11سابقه آموزشی مدیر واحد توسعهی آموزشییمارستانها ()EDU
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال

الف -4-11سابقه مدیریتی مدیر واحد توسعهی آموزشییمارستانها )(EDU
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
الف  -0-11گذراندن دوره مدیریتی مدیر واحد توسعهی آموزشییمارستانها ()EDU
 مطلوب  :حداقل یك دوره مدیریتی گذرانده باشد
 نامطلوب :نگذرانده باشد.
لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

محل برگزاری دوره

الف -0-11اطالعات مدیر واحد توسعهی آموزشییمارستانها ( )EDUاز قوانین ،اختیارات وآئین نامه های
آموزشی
مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف 12ـ مدیران گروههای آموزشی
الف -1-12سن مدیران گروههای آموزشی
مطلوب 30-01 :
نیمه مطلوب 01-01 :و31-30سال
نامطلوب  :کمتر از  31و بیشتر از 01

 مطلوب  :سن<  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :سن  %01ـ  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب  :سن  < %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
الف  -2-12درجه علمی مدیران گروههای آموزشی
مطلوب  :باالترین درجه علمی موجود
نیمه مطلوب  :درجه علمی کمتر
 مطلوب  :درجه علمی <  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :درجه علمی  %01ـ  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب  :درجه علمی  < %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.

الف -3-12مرتبه علمی مدیران گروههای آموزشی
مطلوب  :باالترین مرتبه علمی درگروه
نیمه مطلوب  :مرتبه علمی پایین تر
 مطلوب  :مرتبه علمی <  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :مرتبه علمی  %01ـ  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب  :مرتبه علمی  < %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.

الف  -4-12سابقه آموزشی مدیران گروههای آموزشی
مطلوب  :بیش از 11سال
نیمه مطلوب 0-9 :سال
نامطلوب  :کمتراز 0سال
 مطلوب  :سابقه آموزشی <  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :سابقه آموزشی  %01ـ  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب  :سابقه آموزشی  < %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.

الف  -0-12سابقه مدیریتی مدیران گروههای آموزشی
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
 مطلوب  :سابقه مدیریتی <  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :سابقه مدیریتی  %01ـ  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب  :سابقه مدیریتی  < %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.

الف  -0-12گذراندن دوره مدیریتی مدیران گروههای آموزشی
مطلوب حداقل  3دوره مدیریتی گذرانده است.
 نیمهمطلوب  1-2 :دوره مدیریتی گذرانده است.
 نامطلوب  :دوره مدیریتی نگذرانده است.

 مطلوب  :سابقه مدیریتی <  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :سابقه مدیریتی  %01ـ  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب  :سابقه مدیریتی  < %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.

لطفاُ در جدول زیر وارد کنید :
ردیف

نام دوره

طول مدت دوره

الف -0-12اطالعات مدیر گروه از قوانین اختیارات وآئین نامه های آموزشی

محل برگزاری دوره

مطلوب  :کافی
 نامطلوب  :ناکافی

الف -13 -کارشناسان گروههای آموزشی
الف -1-13-وجود کارشناس مستقل
مطلوب  :دارد
نامطلوب  :ندارد
 مطلوب  %01 < :گروههای آموزشی کارشناس مستقل دارند.
 نیمه مطلوب  %01 :ـ  %01گروههای آموزشی کارشناس مستقل دارند.
 نامطلوب  < %01 :گروههای آموزشی کارشناس مستقل دارند.

الف -2-13رشته تحصیلی کارشناسان گروههای آموزشی
 مطلوب  :آموزش پزشکی یا مرتبط با آموزش
 نامطلوب  :غیره
 مطلوب  :رشته تحصیلی <  %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :رشته تحصیلی  %01ـ  %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب  :رشته تحصیلی  < %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.

الف -3-13 -سابقه کار آموزشی
مطلوب  :بیش از 0سال
نیمه مطلوب 3-0 :سال
نامطلوب  :کمتراز 3سال
 مطلوب  :سابقه آموزشی <  %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :سابقه آموزشی  %01ـ  %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب  :سابقه آموزشی  < %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.
الف – 4-13 -وضعیت استخدامی

مطلوب  :رسمی
نیمه مطلوب  :قرار دادی
نامطلوب  :طرحی
 مطلوب وضعیت استخدامی <  %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :وضعیت استخدامی  %01ـ  %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب  :وضعیت استخدامی  < %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.

ب -نحوه مدیریت ( عملکرد)
نحوه ی عملکرد هر کدام از مسئولین اجرایی در فرم نظر سنجی از افراد ذی ربط سوال می شود و نتایج آن
جمع بندی می شود.

ب -1-نحوه عملکرد معاون آموزشی دانشگاه  ،همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
11
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1
کم

زیاد

ب-2 -نحوه عملکرد سرپرست دانشکده  ،همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
11
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زیاد

ب-3 -نحوه عملکرد معاون آموزشی پزشکی عمومی همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
11
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زیاد
مدیر آموزش دانشکده

ب-4 -نحوه عملکرد مدیر آموزش دانشکده همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
11
زیاد
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ب-0 -نحوه عملکرد مدیر دفتر توسعهی آموزش دانشکده ( )EDOهمگام با پیشبرد اهداف برنامه
پزشکی عمومی
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زیاد

ب-0 -نحوه عملکرد معاون آموزشی بیمارستان همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
11
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زیاد

ب-0 -نحوه عملکرد مدیر آموزش بیمارستان همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
11
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زیاد

ب-0 -نحوه عملکرد مدیر واحد توسعهی آموزشییمارستانها ( )EDUهمگام با پیشبرد اهداف برنامه
پزشکی عمومی
11

9

0

0

0

0

4

3

2

1
کم

زیاد

ب-9 -نحوه عملکرد معاون مالی-اداری دانشکده همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
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ب-11 -نحوه عملکرد معاون یا مدیر پژوهشی دانشکده همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
11
زیاد
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ب-11 -نحوه عملکرد معاون یا مدیر امور بینالملل دانشکده همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی

11

9

0

0

0

0

4

3

2

1
کم

زیاد

ب-12 -نحوه عملکرد مدیران گروههای آموزشی همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
11

9

0

0

0

0

4

3

2

1
کم

زیاد
 مطلوب  :نحوه عملکرد <  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :نحوه عملکرد  %01ـ  %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب : :نحوه عملکرد  < %01مدیران گروههای آموزشی مطلوب است.
ب-13 -نحوه عملکرد کارشناسان گروههای آموزشی همگام با پیشبرد اهداف برنامه پزشکی عمومی
11

9

0

0

0

0

4

3

2

1
کم

زیاد

 مطلوب  :نحوه عملکرد <  %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :نحوه عملکرد  %01ـ  %01کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است.
 نامطلوب : :نحوه عملکرد کارشناسان گروههای آموزشی مطلوب است
ج -بودجه و منابع مالي
ج -1-وجود بودجه
 .مطلوب :بودجه مشخصی دار.د
 نامطلوب :بودجه مشخصی ندارد.
.

ج -2-تفویض اختیارات مالي
.
 .مطلوب  :تفویض اختیار شدهاست.
 نامطلوب :تفویض اختیار نشدهاست.

-9حوزههیئتعلمی

الف -1-ترکیب وتوزیع اعضاء هیئت علمی
الف-1- 1 -تعداد
 -1اعضاء هیئت علمی پایه مورد نیاز برای برنامه پزشکی عمومی
 -2اعضاء هئیت علمی بالینی مورد نیاز برای برنامه پزشکی عمومی
 -3اعضاء هئیت علمی آشنا با علوم رفتاری و اجتماعی ،اخالق پزشکی ،منش حرفهای ،حقوق پزشکی ،طب
مکمل و طب سنتی
 -4اعضاء هئیت علمی برای ارائه دروس عمومی
مطلوب

 :تعداد افراد شاغل111%تعداد افراد الزم است

نیمه مطلوب  :تعداد افراد شاغل >  %05تعداد افراد الزم است
نامطلوب  :تعداد افراد شاغل <  %05تعداد افراد الزم است

الف ـ- 2 -1سن
سن مطلوب 31-01:
سن نامطلوب:زیر  31سال وباالی  01سال
 :سن<  %01اعضاء هیئت علمی مطلوب است
مطلوب
نیمه مطلوب  :سن  %01ـ  %01اعضاء هیئت علمی مطلوب است
نامطلوب  :سن < %01اعضاء هیئت علمی مطلوب است

الف ـ- 3-1مدرک تحصیلی
بر اساس استاندارد های کالبدی
 مطلوب  %01 :افراد دارای مدرک تعیین شده در استاندارد هستند.
 نیمه مطلوب  %01-%01 :افراد دارای مدرک تعیین شده در استاندارد هستند.
 %01> :افراد دارای مدرک تعیین شده در استاندارد هستند.
 نامطلوب

الف ـ  - 0مرتبه علمی
نشانگر  :هرم هیئت علمی .

 مطلوب  :هرم هیئت علمی <  %01منطبق با استاندارد است.
 نیمه مطلوب  :هرم هیئت علمی %01 -01منطبق با استاندارد است.
 نامطلوب  :هرم هیئت علمی >  %01منطبق با استاندارد است.

الف ـ  -0سابقه کار
 :بیش از  %01اعضای هئیت علمی 0سال وبیشتر سابقه داشته باشد.
مطلوب
نیمه مطلوب  :بین  %01 -01اعضای هئیت علمی 0سال وبیشتر سابقه داشته باشد.
نامطلوب  :کمتراز  %01اعضای هئیت علمی 0سال وبیشتر سابقه داشته باشد.

الف ـ  – 0وضعیت استخدامی از نظر ثبات
نشانگر  :رسمی بودن
مطلوب  :بیش از %01اعضای هئیت علمی رسمی باشند.
نیمه مطلوب  :بین %01ـ  %01اعضای هئیت علمی رسمی باشند.
نامطلوب  :کمتر از  %01اعضای هئیت علمی رسمی باشند.

الف -2 -نحوه عملکرد
الف 1-2 -مسئولیت پذیری در قبال انجام وظایف محوله

پرسشنامه نظر خواهی از مدیرگروه درمورد اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پایه
شماره عضو هیئت علمی

لطفاً درمورد مسئولیت پذیری عضو هیئت علمی درموارد زیر اظهارنظر فرمائید.

فعالیت
 1حضور منظم در محل کار طبق برنامه
 2انجام امور آموزشی
 3هدایت پایان نامه

خیلی زیاد

زیاد متوسط

کم خیلی کم

 4مشاوره دانشجویان
 0شرکت در جلسات گروه

 0حسن رفتار با همکاران و دانشجویان

پرسشنامه نظر خواهی از مدیرگروه درمورد اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی بالینی
شماره عضو هیئت علمی
لطفاً درمورد مسئولیت پذیری عضو هیئت علمی درموارد زیر اظهارنظر فرمائید.

فعالیت
1

حضور منظم در محل کار طبق برنامه

2

حضور فعال در گزارش صبحگاهی

3

حضور فعال در درمانگاه

4

حضور فعال در راند و گراند راند

0

حضور در سایر فعالیت های آموزشی
( کنفرانس  ،ژورنال کالبCPC،و) ...
هدایت پایان نامه

0

مشاوره دانشجویان

0

شرکت در جلسات گروه

9

انجام امور تشخیصی و درمانی

11

حسن رفتار با همکاران و دانشجویان

11

حضور منظم در محل کار طبق برنامه

0

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

الف -3-رشد و ارتقای اعضاء هیئت علمی
الف -1-3-وجود برنامههای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی
مطلوب  :وجود دارد.

کم

خیلی کم

نامطلوب :وجود ندارد.
الف -2-3-تنوع برنامههای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی
مطلوب  :برنامههای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی تنوع دارد.
نامطلوب :برنامههای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی تنوع ندارد.

-4حوزهبرنامهآموزشی
الف  -محتوای سرفصل
الف  -1-مقطع علومپایه
 دروس عمومی
علومپایه
 دروس اختصاصی اجباری 
علومپایه
 دروس اختصاصی اختیاری 
الف -1-1-محتوای دروس مقطع علومپایه ازدیدگاه استادان

الف-1-1-1-دیدگاه استادان در مورد کل دروس مقطع علومپایه
مناسب

نامناسب

تعداد واحد
نوع واحد

الف -2-1-1-دیدگاه استادان در مورد دروس مقطع علومپایه به طور مجزا
(پرسشنامه نظرسنجی)

الف-2-1-محتوای دروس دروس مقطع علومپایه از دیدگاه دانشجویان

الف-1-2-1-دیدگاه دانشجویان در مورد کل دروس مقطع علومپایه
مناسب

نامناسب

تعداد واحد
نوع واحد
الف-2-2-1-دیدگاه دانشجویان در مورد دروس مقطع علومپایه به طور مجزا :
(پرسشنامه نظرسنجی)

الف  -2-مقطع فیزیوپاتولوژی
الف -1-2-محتوای دروس مقطع فیزیوپاتولوژی ازدیدگاه استادان
الف-1-1-2-دیدگاه استادان در مورد کل دروس مقطع مقدمات بالینی
مناسب

نامناسب

تعداد واحد
نوع واحد

الف -2-1-2-دیدگاه استادان در مورد دروس مقطع فیزیوپاتولوژی به طور مجزا:
(پرسشنامه نظرسنجی)

الف-2-2محتوای دروس دروس مقطع و مقدمات بالینی از دیدگاه دانشجویان

الف-1-2-2-دیدگاه دانشجویان در مورد کل دروس مقطع فیزیوپاتولوژی
مناسب

نامناسب

تعداد واحد
نوع واحد
الف-2-2-2-دیدگاه دانشجویان در مورد دروس مقطع مقدمات بالینی به طور مجزا :
(پرسشنامه نظرسنجی)

الف  -3-مقطع کارآموزی
الف -1-3-محتوای چرخشهای مقطع کارآموزی ازدیدگاه استادان

الف-1-1-3-دیدگاه استادان در مورد کل مقطع کارآموزی
مناسب

نامناسب

تعداد چرخشها
طول مدت

الف -2-1-3-دیدگاه استادان در مورد چرخشهای مقطع کارآموزی به طور مجزا:
(پرسشنامه نظرسنجی)

چرخشهای مقطع کارآموزی از دیدگاه دانشجویان

الف-2-3-محتوای

الف-1-2-3-دیدگاه دانشجویان در مورد کل مقطع کارآموزی
مناسب

نامناسب

تعداد چرخشها
طول مدت
الف-2-2-1-دیدگاه دانشجویان در مورد چرخشهای مقطع کارآموزی به طور مجزا:
(پرسشنامه نظرسنجی)

الف  -4-مقطع کارورزی
 بحشهای اجباری کارورزی
 بحشهای اختیاری کارورزی
الف -1-4-محتوای چرخشهای مقطع کارورزی ازدیدگاه استادان

الف-1-1-4-دیدگاه استادان در مورد کل مقطع کارورزی
مناسب

نامناسب

تعداد چرخشها
طول مدت

الف -2-1-4-دیدگاه استادان در مورد چرخشهای مقطع کارورزی به طور مجزا:
(پرسشنامه نظرسنجی)

الف-2-4-محتوای چرخشهای مقطع کارورزی از دیدگاه دانشجویان

الف-1-2-4-دیدگاه دانشجویان در مورد کل کل مقطع کارورزی
مناسب

نامناسب

تعداد چرخشها
طول مدت

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان

حوزه معاونت آموزشي
مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي

کمیته ارزیابی درونی

فرم نظر سنجی از استادان /دانشجویان /دانشآموختگان در مورد محتوی مقطع علومپایه /مقدمات بالینی رشته
پزشکی عمومی
استاد/دانشجو/دانشآموختهی گرامی لطفاً نظر خود را در مورد دروس مقطع علومپایه /مقدمات بالینی رشته
پزشکی عمومی اعالم کنید
نام درس:
نام استاد/دانشجو:
تعداد واحد  ................نوع واحد
نوع درس :عمومی  اختصاصی اجباریختصاصی اختیاری
نظری  عملی 
ردیف
1

سئوال
تناسب درس با رشته تحصیلي

2

تناسب واحد با رشته تحصیلي

3

تناسب سرفصل با نوع واحد

4

تناسب سرفصل با تعداد واحد

5

نیاز به تغییر محتوای سرفصل

6

تناسب سرفصل با تربیت نیروی انساني

ندارد

دارد

کارآمد
7

وجود امکانات برای ارائه درس

8

نیاز به پیش نیاز برای درس

9

وجود پیش نیاز درس در برنامه

11

کفایت پیش نیاز

11

معرفی منابع مشخص برای درس

12

زمان ارائه واحد در برنامه درسی

13

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني کاشان

حوزه معاونت آموزشي
مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي

کمیته ارزیابي دروني

فرم نظر سنجی از استادان/دانشجویان /دانشآموختگان در مورد چرخشهای
مقطع کارآموزی /کارورزی رشته پزشکی عمومی
استاد/دانشجو/دانشآموختهی گرامی لطفاً نظر خود را در مورد چرخشهای مقطع کارآموزی /کارورزی اعالم
کنید
نام استاد/دانشجو:

نام چرخش:
سئوال

ردیف

اجباری اختیاری

1

ضرورت وجود بخش

2

وجود سرفصل مشخص برای بخش

3

تناسب طول مدت درنظر گرفته شده

4

وجود اهداف آموزشي ضروری

5

وجود منابع آموزشي مناسب

6

کفایت تعداد بیماران

7

تنوع بیماران

دارد



طول مدت آموزش مقطع کارآموزی /کارورزی را چگونه ارزیابی می کنید؟
کافی  طوالنی  کوتاه 

 -9طول مدت پیشنهادی




ب-برنامه های آموزشی

ندارد

ب –  -1وجود برنامه هفتگی برای اعضای هیئت علمی شامل ساعات پاسخگویی به دانشجو
مطلوب  %111 :اعضای هیئت علمی برنامه هفتگی دارند .
نیمه مطلوب  %01 > :اعضای هیئت علمی برنامه هفتگی دارند
نامطلوب  %01 <:اعضای هیئت علمی برنامه هفتگی دارند

ب -2 -فرآیند نظارتی بر اجرای برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی
مطلوب  :وجود دارد
نامطلوب  :وجود ندارد

ب -3 -وجود طرح درس
مطلوب  :برای  % 111واحد های ارائه شده طرح درس اصالح شده توسط کمیته
برنامه ریزی درسی وجوددارد.
نیمه مطلوب  :برای > %01واحد های ارائه شده طرح درس اصالح شده توسط کمیته برنامه ریزی درسی
وجوددارد.
نامطلوب  :برای < %01درصد واحد های ارائه شده طرح درس اصالح شده توسط کمیته برنامه ریزی درسی
وجوددارد.

ب -4 -فرایند تدوین طرح درس
 مطلوب  :نگارش توسط عضو هیات علمی
 مطلوب :نگارش توسط عضو هیات علمی

ب-0-میزان اجرای طرح درس
 طرح درس دروس نظری

 طرح درس دروس عملی
 طرح درس چرخشهای بالینی کارآموزی

درکمیته برنامه ریزی درسی
تصویب درگروه
تصویب درکمیته برنامه ریزی درسی

بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
حوزه معاونت آموزشي
مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي
پرسشنامه میزان اجرای طرح درس
مربوط به ارزیابی درونی

دانشجوی گرامی  :با توجه به تعریف طرح درس که در زیر آمده است خواهشمند است به سئواالت مطرح شده
درمورد طرح درس به دقت پاسخ دهید:
طرح درس عبارت است از برنامه مدون آموزشی که درآن محتوای درس  ،تاریخ ارائه آن  ،مدرس مربوطه  ،روش تدریس ،

رسانه آموزشی  ،نحوه ارزشیابی  ،تکالیف دانشجویان ومنابع مورد استفاده به طور شفاف بیان شده است .

دانشجوی ورودی  .................مقطع ..............................................
سن  ..................جنس  :مذکر  مونث  نام درس ....................
بلی  خیر

1ـ طرح درس نوشته شده درابتدای ترم ارائه شده است ؟
2ـ مدرس درابتدای ترم ،طرح درس را به طور شفاهیتوضیح داده است ؟
ردیف

3

لطفاً میزان اجرای برنامه را درمواردذیل مشخص فرمایید.

توالی جلسات برطبق طرح درس بوده است

4

موضوعات تدریس شده با طرح درس ارائه شده مطابقت
داشته است

0

شیوه تدریس ارائه شده برطبق الگوی طرح درس بوده
است

0

از وسایل کمك آموزشی ذکر شده درطرح درس استفاده

<11%

-20%
11

بلی خیر 
20-01%

01-00%

>00%

شده است

0

مدرسین هر جلسه برطبق طرح درس ارائه شده درکالس
حاضر شده اند

0

نمره دهی برطبق الگوی ارائه شده درطرح درس انجام
شده است

9

سئواالت امتحان براساس منابع ذکرشده درطرح درس
بوده شده است

 -11درترم جاری چند واحد درس داشته اید؟ برای چند واحد  ،طرح درس ارائه شده است ؟
لطفاً نام دروس ومدرسین مربوطه را بنویسید.

ب -2-0-میزان اجرای برنامه مدون آموزشی برای گروه های بالینی
پرسشنامه کمیته برنامه ریزی درسی توسط دانشجویان برای تمامی واحد های تخصصی گروه پرمی شود.
امتیاز هر سوال از  )< %11 ( 1تا  )%00 <(0باشد .
حداکثر امتیاز یك پرسشنامه  =130 =00حداکثر امتیاز  تعداد سواالت
جمع امتیاز داده شده توسط کل دانشجویان
امتیاز گروه =
تعداد دانشجویان

مطلوب  :امتیاز گروه > 40/0
نیمه مطلوب  :امتیاز گروه 20-40/0
نامطلوب  :امتیاز گروه <20

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
حوزه معاونت آموزشي
مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
مربوط به ارزیابی درونی

پرسشنامه میزان اجرای برنامه آموزشی گروه های بالینی

دانشجوی گرامی  :با توجه به تعریف زیر به سئواالت مطرح شده درمورد برنامه آموزشی بخش به دقت پاسخ
دهید:

برنامه مدون آموزشی بالینی شامل کلیه مقررات بخش  ،برنامه های آموزشی  ،تکالیف دانشجویان ومنابع مورد
استفاده به طور شفاف بیان شده است .
دانشجوی ورودی  .................مقطع ..............................................
سن  ..................جنس  :مذکر  مونث  نام بخش ....................
بلی 
آیا برنامه مدون آموزش بالینی دوره ارائه شده است ؟

خیر 
%11

لطفاً میزان اجرای برنامه را درموارد ذیل مشخص فرمایید.

11-%20

20-%01

%01-%00

 1اجرای گزارش صبحگاهی به طور منظم
2ـ کنفرانس ها ()mortality conference ,CPC,..درزمان مقرر
3ـ برگزاری ژورنال کالپ به طور منظم
4ـ ارائه توضیحات الزم درهنگام ویزیت بیماران دربخش (راند )
0ـ اجرا گراند راند به طور منظم
 0ـ انجام آموزش مقدماتی مهارت های بالینی دراتاق پراتیك یا مرکز مهارتهای
بالینی )(skill lab
0ـ انجام مهارت های بالینی مربوطه دربخش زیر نظر استاد
0ـ .بررسی شرح حال گرفته شده توسط دانشجویان توسط استاد مربوطه
9ـ کنترل گزارش وثبت اطالعات درپرونده بیماران
11ـ آموزش دردرمانگاه طبق برنامه
11ـ ارائه توضیحات الزم دردرمانگاه درمورد بیماران توسط استاد مربوطه
12ـ تناسب نحوه ارزشیابی بخش متناسب با آموزشهای داده شده
میزان رضایت خود را از بخش بیان فرمائید.

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط کم 

ج -ارائه مطالب آموزشی
ج -1-شیوه ارائه
 مطلوب  :سخنرانی همراه با کاربرد رسانه آموزشی ( تخته  ،اورهد ،اسالید  ،فیلم )
 نیمه مطلوب  :سخنرانی تنها

بسیار کم 

بیشتر
از %00

*تعیین وضعیت تدریس
مطلوب  %01 < :جلسات باروش مطلوب ارائه شده
نیمه مطلوب  %01 -01 :جلسات باروش مطلوب ارائه شده
نامطلوب  %01 > :جلسات باروش مطلوب ارائه شده

*تعیین وضعیت گروه از نظر شیوه ارائه مطالب آموزشی
مطلوب  :بیش از  %01اعضاء دروضعیت مطلوب قراردارند.
نیمه مطلوب  :بین 01ـ  %01اعضاء دروضعیت مطلوب قراردارند
نامطلوب  %01 > :اعضاء دروضعیت مطلوب قراردارند

د-محتوای آموزشی
د -1 -وجود سرفصل های مناسب برای واحدهای ارائه شده درگروه
 مطلوب  :وحود دارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد

د – -2تطابق برنامه نگارش شده با سرفصل های موجود
چند درصد برنامه نگارش شده با سر فصل های موجود مطابقت دارد.
مطلوب %111 :درصد تطابق دارد.
نیمه مطلوب  01%> :تطابق دارد.
نامطلوب  01 % < :درصد تطابق دارد.

-5حوزهخدماتآموزشی
الف) فضای فیزیکی

الف -1-دفتر خدمات آموزشی


مطلوب  :دارد
 مطلوب  :کافی

الف -1-1 -وجود
الف -2-1 -کفایت فضا

نامطلوب  :ندارد
نامطلوب  :ناکافی

الف -2-بایگانی آموزش
مطلوب  :دارد
 مطلوب  :کافی

الف -1-1 -وجود
الف -2-1 -کفایت فضا

نامطلوب  :ندارد
نامطلوب  :ناکافی

ب) کادر آموزش
ب -1-کارشناس خدمات آموزشی
ب -1-1-تعداد
ب -2-1-تخصص

 مطلوب  :کافی
 مطلوب  :مناسب

ب -2-ماشین نویس
ب -1-2-وجود
ب -2-2-تعداد

مطلوب  :دارد
 مطلوب  :کافی

ب -3-بایگان
ب -1-3-وجود

مطلوب  :دارد

نامطلوب  :ناکافی
نا مطلوب  :نامناسب

نامطلوب  :ندارد
نامطلوب  :ناکافی

نامطلوب :

ندارد

ج -برنامه های اجرایی
ج -1 -وجود کتابچه راهنمای دانشجویان
ج -2 -اطالع رسانی (شیوه نامه ها و منابع امتحانات)
ج -3 -وجود برنامه معارفه در ابتدای سال تحصیلی
ج- 4 -سیستم ثبت نام دانشجویان
ج– 0 -ارائه برنامه امتحانی

مطلوب :
مطلوب :
 مطلوب :
مطلوب :
 مطلوب :

نامطلوب :
دارد
نامطلوب :
بلی
نامطلوب :
بلی
رایانه ای نامطلوب :
نا مطلوب :
بلی

د-نحوه ارائه خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان
فرم د -نحوه ارائه خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان

ندارد
خیر
خیر
دستی
خیر

 -1میزان همکاری دفتر خدمات آموزشی با دانشجویان در امر اطالع رسانی (ثبت نـام  ،برنامـه امتحانـات
ارتقاء و بورد )
 -2میزان همکاری در پاسخگویی به سواالت دانشجویان
بسیار خوب 0

4

3

2

1

ضعیف

 -3حضور تمام وقت حداقل یك کارشناس آموزش در دفتر خدمات آموزشی
بسیار خوب 0

4

3

2

1

ضعیف

 -4برآورد کلی شما از دفتر خدمات آموزشی
بسیار خوب 0

4

3

2

1

ضعیف

 -0نحوه رفتار و برخورد کارکنان دفتر خدمات آموزشی
بسیار خوب 0

4

3

2

 -0ارائه کتابچه راهنمای قوانین آموزشی به دانشجویان جدیدالورود
مطلوب  :بلی

نامطلوب  :خیر

-6حوزهپژوهش:
الف -ساختار پژوهشی
الف -1-شورای پژوهشی در دانشگاه
مطلوب  :وجوددارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد

الف -2-شورای پژوهش در دانشکده

1

ضعیف

مطلوب  :وجوددارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد

الف -3-کمیته تحقیقات دانشجویی
مطلوب  :وجوددارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد

ب -اولویت های پژوهشی
ب -1-تعیین اولویت ها
مطلوب  :مشخص شده است
 نا مطلوب  :مشخص نشده است

ب- 2-تصویب طرح ها بر اساس اولویت ها
مطلوب  :مشخص شده است
 نا مطلوب  :مشخص نشده است

ج -برنامه های آموزشی در پژوهش
ج-1-برگزاری کارگاه های روش تحقیق
مطلوب  :وجوددارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد

ج -2-برگزاری کارگاه های آشنایی نرم افزارهای جدید
مطلوب  :وجوددارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد

د-اخالق در پژوهش
 مطلوب  :وجود کمیته نظارت بر رعایت اخالق در پژوهش
 نا مطلوب  :عدم وجود کمیته نظارت بر رعایت اخالق در پژوهش

ه -برنامه های حمایتی

ه -1-دادن امتیاز بیشتر برای طرح های دانشجو محور
مطلوب  :بلی
 نا مطلوب  :خیر

ه -2-حمایت مالی از طرحها و پایاننامه های دانشجویی
مطلوب  :وجوددارد.
 نا مطلوب  :وجود ندارد.

ه -3-تسهیالت جهت شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در کنگره ها و سمینارها های داخلی-
خارجی به منظور شرکت و ارائه مقاالت
مطلوب  :وجوددارد.
 نا مطلوب  :وجود ندارد .

-7حوزهدانشجو
الف -فرآیند پذیرش دانشجو ازدیدگاه دست اندرکاران
الف -1-فرآیند پذیرش دانشجو ازدیدگاه مسئولین اجرایی
الف -2-فرآیند پذیرش دانشجو ازدیدگاه اعضاءهیئت علمی
الف -3-فرآیند پذیرش دانشجو ازدیدگاه دانشجویان
الف -4-فرآیند پذیرش دانشجو ازدیدگاه دانش آموختگان

ب-ترکیب و توزیع دانشجویان
ب -1-تعداد
ب -2-سن
ب -3-جنس
ب -4-بومی بودن
ردیف

سال ورود

میانگین سن

تعداد کل

ورود

مونث
بومی

غیر بومی

مذکر
بومی

غیر بومی

ج -نحوه ی عملکرد آموزشی دانشجویان
ج-1-میانگین رتبه نمره کنکور سراسری
ج-2-نحوه ی عملکرد آموزشی دانشجویان در حین تحصیل
امتحانات آزمون چامع علومپایه
سال

تعداد شرکت تعداد
شدگان
کنندگان

ج -3-معدل کل دانشجویان
 مطلوب  :معدل کل >10
 نیمه مطلوب  :معدل بین 14-10

آزمون چامع پیشگارورزی
شرکت تعداد
قبول تعداد
شدگان
کنندگان

آزمون صالحیت بالینی
قبول تعداد شرکت تعداد
شدگان
کنندگان

قبول

 نامطلوب  :معدل <14

د-4-میزان قبولی در آزمون دستیاری
تعداد شرکت کنندگان

سال

تعداد قبول شدگان

د-مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی،اجرا و ارزشیابی
د– 1-کمیته ذانشجویی توسعه آموزش
 مطلوب :
 نامطلوب:

وجود دارد
وجود ندارد

د - 2-شورای مشاورین جوان
 مطلوب  :وجود دارد .
 نامطلوب:

وجود ندارد.

د -3 -میزان مشارکت داشجویان

برنامه ریزی

کالسها ()%
مشارکت داشجویان

اجرای برنامه آموزشی

آزمونها ()%

()%

ارزشیابی ()%

ه-آگاهی دانشجویان از حقوق و وظایف
 مطلوب  :میزان آگاهی >%01
 نیمه مطلوب  :میزان آگاهی بین %01-01
 نامطلوب  :میزان آگاهی <%01

و-فعالیت های پژوهشی
فعالیت های پژوهشي دانشجویان
نام ونام
خانوادگي

سال ورودي

طرح تحقیقاتی

چاپ مقاله

شرکت در
کنگره ها

ارائه مقاله در
سمینارهاو
کنگره ها

مطلوب  :شرکت در کنگره ها،طرح تحقیقاتی،ترجمه و تالیف،ارائه مقاله در سمینارهاو کنگره ها،چاپ مقاله

نامطلوب

 :شرکت درموارد باال نداشته باشد.

*تعیین وضعیت ز :
مطلوب %01 > :دانشجویان دررده مطلوب قرارگیرند
نیمه مطلوب :بین  %01 -%01دانشجویان دررده مطلوب قرارگیرند
نامطلوب  %01 <:دانشجویان دررده مطلوب قرارگیرند

ترجمه و
تالیف

ز -اشتغال در خارج از دانشگاه
ز-1-وضعیت اشتغال دانشجو
 :کمتر از %11اشتغال دارند
مطلوب
نیمه مطلوب  :بین  %31 -%11اشتغال دادند
 :بیش از  %31استغال دارند
نامطلوب

ز -2 -ارتباط اشتغال با رشته تحصیلی
 %91 > :اشتغال دررابطه با رشته تحصیلی است
مطلوب
نیمه مطلوب  :بین  %01تا  %91اشتغال دررابطه با رشته تحصیلی است
 %01 < :اشتغال دررابطه با رشته تحصیلی است
نامطلوب

وضعیت اشتغال دانشجویان
ردیف

نام و نام خانودگی دانشجو

ح -فعالیت های فوق برنامه

ط-امکانات رفاهی
ط -1-خوابگاه
ط-2-پاویون
ط -3-غذاخوری

اشتغال
دارد

شغل با رشته ارتباط
ندارد

دارد

ندارد

وسعت

امكانات رفاهي

خوابگاه
پاویون
غذاخوری

ط -4-بوفه
ساعت کار بوفه
ط-0-انتشارات
وجود انتشارات
ساعت کار انتشارات
ط -0-امکانات ورزشی
ط -0-تسهیالت اعطایی
وام دانشجویی
وام مسکن
وام ضروری
وام ازدواج

-1حوزهمنابعآموزشی
الف -فضاهای آموزشی ( از نظر وجود و کیفیت )
الف -1-کالس درس دانشکده
الف -1 -1 -تعداد کالس

.
 مطلوب  :منطبق با استانداردهای کالبدی است.
 نا مطلوب  :منطبق با استانداردهای کالبدی نیست.
الف -2-1-کیفیت کالس های درس دانشکده
مطلوب

نامطلوب

نور
سکوت
تهویه
گرمایش
سرمایش
صندلی

الف-2-1-تجهیزات آموزشی کالس های درس دانشکده
 مطلوب  111 % :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد
 نیمه مطلوب >  %05تجهیزات مورد نیاز وجود دارد
 نا مطلوب  < 01% :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.

الف -2سالن امتحانات
الف -1-2وجود سالن امتحانات
 مطلوب  :وجود دارد.
 نا مطلوب  :وجود ندارد.
الف -2-2کفایت فضا
 مطلوب  :وسعت سالن امتحانات کافی است.
 نا مطلوب  :وسعت سالن امتحانات کافی نیست.
الف -3-2-کیفیت سالن امتحانات
مطلوب
نور
سکوت
تهویه
گرمایش
سرمایش

نامطلوب

صندلی

الف -3سالن آزمون الکترونیك
الف -1-3سالن آزمون الکترونیك
 مطلوب  :وجود دارد.
 نا مطلوب  :وجود ندارد.
الف -2-3کفایت فضا
 مطلوب  :وسعت سالن آزمون الکترونیك کافی است.
 نا مطلوب  :وسعت سالن آزمون الکترونیك کافی نیست.
الف -3-2-کیفیت سالن آزمون الکترونیك
مطلوب

نامطلوب

نور
سکوت
تهویه
گرمایش
سرمایش
صندلی
میز

الف -2-3کفایت تعداد رایانه
 مطلوب  :تعداد رایانه سالن آزمون الکترونیك کافی است.
 نا مطلوب تعداد رایانه سالن آزمون الکترونیك کافی نیست.

الف -4-آزمایشگاههای آموزشی
الف -1-4-وجود آزمایشگاه آموزشی
 مطلوب  :وجود دارد
 نا مطلوب  :عدم وجود آزمایشگاه
 مطلوب  111 % :آزمایشگاههای آموزشی مورد نیاز وجود دارد.

 نیمه مطلوب  %05 > :آزمایشگاههای آموزشی مورد نیاز وجود دارد
 نا مطلوب  < 01% :آزمایشگاههای آموزشی مورد نیاز وجود دارد.

الف -2-4-کفایت تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه آموزشی
تجهیزات مورد نیاز بر اساس استانداردهای کالبدی
 مطلوب  111 % :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد
 نیمه مطلوب %05 > :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد
 نا مطلوب  < 01% :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.
 مطلوب  :وضعیت  %111آزمایشگاههای آموزشی از نظرتجهیزات مورد نیاز مطلوب است.
 نیمه مطلوب  :وضعیت > %05آزمایشگاههای آموزشی از نظرتجهیزات مورد نیاز مطلوب است.
 نا مطلوب  :وضعیت  <01%آزمایشگاههای آموزشی از نظرتجهیزات مورد نیاز مطلوب است.
الف -3-4-به روز بودن تجهیزات موجود
 مطلوب  01 % < :تجهیزات موجود به وز می باشد
 نیمه مطلوب  01%-01% :تجهیزات موجود به وز می باشد
 نا مطلوب  < 01% :تجهیزات موجود به وز می باشد
الف -4-4-وجود کارشناس کارآزموده در آزمایشگاه آموزشی
 مطلوب  :وجود دارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد.

الف -0 -کتابخانه دانشکده و بیمارستانهای آموزشی
الف -1-0محل نگهداری کتاب
الف -1-1-0کفایت فضای محل نگهداری کتاب
 مطلوب  :وسعت فضای محل نگهداری کتاب کافی است
 نا مطلوب  :وسعت فضای محل نگهداری کتاب کافی نیست
 مطلوب  :وسعت فضای محل نگهداری کتاب <  01 %کتابخانهها مطلوب است.
 نیمهمطلوب  :وسعت فضای محل نگهداری کتاب  01%-01%کتابخانهها مطلوب است.
 نا مطلوب  :وسعت فضای محل نگهداری کتاب  01%-01%کتابخانهها مطلوب است.

الف -2-1-0-قفسه کتاب
 مطلوب  :به تعداد کافی وجود دارد
 نا مطلوب  :به تعداد کافی وجود ندارد
 مطلوب  :تعداد قفسه کتاب <  01 %کتابخانهها مطلوب است.
:
 نیمهمطلوب  :تعداد قفسه کتاب  01%-01%کتابخانهها مطلوب است.
کتابخانهها مطلوب است.

 نا مطلوب  : :تعداد قفسه کتاب <01%

الف -2-0 -سالن مطالعه دانشجویان
الف -1-2-0کفایت فضای سالن مطالعه دانشجویان
 مطلوب  :وسعت فضای سالن مطالعه دانشجویان کافی است
 نا مطلوب  :وسعت فضای سالن مطالعه دانشجویان کافی نیست
 مطلوب  :وسعت فضای سالن مطالعه دانشجویان <  01 %کتابخانهها مطلوب است.
 نیمهمطلوب  :وسعت فضای سالن مطالعه دانشجویان  01%-01%کتابخانهها مطلوب است.
 نا مطلوب  :وسعت فضای سالن مطالعه دانشجویان  01%-01%کتابخانهها مطلوب است.

الف -2 -2-0 -کیفیت سالن مطالعه دانشجویان
مطلوب
نور
سکوت
تهویه
گرمایش
سرمایش
میز مطالعه
صندلی
بوفه
محل استراحت
جفظ حریم خصوصی برای خانمها

نامطلوب

الف -3-0-کتابهای مرجع
الف -1-3-0 -کفایت کتابهای مرجع
تعداد کتابهای مرجع مورد نیاز و موجود سئوال می شود.
 مطلوب  111 :کتابهای مرجع مورد نیاز وجوددارد.
 نیمه مطلوب >  %05کتابهای مرجع مورد نیاز وجوددارد.
 نا مطلوب  < %01 :کتابهای مرجع مورد نیاز وجوددارد.
الف -2-3-0-به روز بودن کتابهای مرجع
تعداد کتابهایی که آخرین چاپ آنها وجود دارد و تعداد کل کتابها سئوال می شود.
 مطلوب  :آخرین چاپ <  01 %کتابها وجود دارد.
 نیمه مطلوب  :آخرین چاپ  01%-01%کتابها وجود دارد.
 نا مطلوب  :آخرین چاپ  < 01%کتابها وجود دارد.
الف -0-0ساعت کار کتابخانه
الف -1-0-0ساعت کار بخش امانت کتاب
 مطلوب :تا ساعت  0بعداز ظهر
 نیمهمطلوب :تا ساعت  4بعداز ظهر
 نا مطلوب :تا ساعت  2بعداز ظهر
الف -2-0-0ساعت کار سالن مطالعه دانشجویان
 مطلوب :تا ساعت  11بعداز ظهر
 نیمهمطلوب :تا ساعت  0بعداز ظهر
 نا مطلوب :تا ساعت  4بعداز ظهر

الف -0 -مرکز مهارتهای بالینی
الف -1-0 -وجود مرکز مهارتهای بالینی
 مطلوب :وجود دارد .
 نا مطلوب :وجود ندارد.
الف-2-0کفایت فضای مرکز مهارت های بالینی
 مطلوب  :وسعت فضای مرکز مهارت های بالینی کافی است

 نا مطلوب  :وسعت فضای مرکز مهارت های بالینی کافی نیست

الف -3-0-کفایت تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
تجهیزات مورد نیاز بر اساس استانداردهای کالبدی
 مطلوب %111 :تجهیزات مورد نیاز در مرکز مهارت های بالینی وجود دارد.
 نیمه مطلوب %05 > :تجهیزات مورد نیاز در مرکز مهارت های بالینی وجود دارد.
 نا مطلوب >01% :تجهیزات مورد نیاز در مرکز مهارت های بالینی وجود دارد.
الف -4-0 -به روز بودن تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
مطلوب 01 % < :تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی به روز است.
 نیمه مطلوب 01%> :تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی به روز است.
 نامطلوب >01% :تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی به روز است.
الف -0-0-وجود کارشناس کارآزموده در مرکز مهارت های بالینی
 مطلوب :وجود دارد.
 نا مطلوب :وجود ندارد.
الف -0-0-وجود برنامه آموزشی مدون در مرکز مهارت های بالینی
 مطلوب :وجود دارد.
 نا مطلوب :وجود ندارد.
الف -0-0-امکان استفاده از مرکز مهارت های بالینی در صورت نیاز با برنامهریزی
 مطلوب :وجود دارد.
 نا مطلوب :وجود ندارد.

الف -0-درمانگاه
الف -1-0-کفایت تعداد درمانگاههای مورد نیاز
تعداد درمانگاههای مورد نیاز بر اساس استانداردهای کالبدی
 مطلوب  111 % :درمانگاه های مورد نیاز وجود دارد.
 نیمه مطلوب >  %05درمانگاه های مورد نیاز وجود دارد.
 نا مطلوب  < 01% :درمانگاه های مورد نیاز وجود دارد.
الف -2-0-کفایت تخت های معاینه مورد نیاز

تخت های معاینه مورد نیاز بر اساس استانداردهای کالبدی
.
 مطلوب  111 % :تخت های مورد نیاز وجوددارد.
 نیمه مطلوب %05 > :تخت های مورد نیاز وجوددارد.
 نا مطلوب  < 01% :تخت های مورد نیاز وجوددارد.
الف -3-0-کفایت تجهیزات مورد نیاز در درمانگاه
تجهیزات مورد نیاز بر اساس استانداردهای کالبدی
 مطلوب  111 % :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد
 نیمه مطلوب %05 > :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد
 نا مطلوب  < 01% :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد
الف -4-0-به روز بودن تجهیزات مورد نیاز
درصد تجهیزات به روز سوال می شود.
 مطلوب  01 % < :تجهیزات مورد نیاز به روز است.
 نیمه مطلوب  01%-01% :تجهیزات مورد نیاز به روز است.
 نا مطلوب  < 01% :تجهیزات مورد نیاز به روز است.
الف -0-0 -وجود کالس درس مخصوص در درمانگاه
 مطلوب  :وجود دارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد
*تعیین وضعیت کلی درمانگاه
 مطلوب  01 % < :سئواالت مربوطه در وضعیت مطلوب قرار دارد.
 نیمه مطلوب  01%-01% :سئواالت مربوطه در وضعیت مطلوب قرار دارد.
 نا مطلوب  <01% :سئواالت مربوطه در وضعیت مطلوب قرار دارد.

الف -0 -بخش
الف -1-0-کفایت تختهای آموزشی
تعداد تخت آموزشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای کالبدی

 مطلوب 111 % < :تختهای مورد نیاز وجود دارد
 نیمه مطلوب %05 > :تختهای مورد نیاز وجود دارد
 نا مطلوب >01% :تختهای مورد نیاز وجود دارد
الف -2-0 -کفایت تجهیزات آموزشی
تجهیزات مورد نیاز بر اساس استانداردهای کالبدی
 مطلوب 111 :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.
 نیمه مطلوب%05 > :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.
 نا مطلوب >01% :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.
الف -3-0 -به روز بودن تجهیزات موجود
 مطلوب 01 % < :تجهیزات به روز است.
 نیمه مطلوب 01-01% :تجهیزات به روز است.
 نا مطلوب >01% :تجهیزات به روز است.
الف -4-0 -وجود قفسه کتاب
 مطلوب  :وجود دارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد
الف -0-0 -وجود کالس درس اختصاصی
 مطلوب  :وجود دارد
 نا مطلوب  :وجود ندارد

الف -9-واحد مراقبتهای ویژه – ICU
الف -1-0-وجود ICU
 مطلوب :وجود دارد.
 نا مطلوب :وجود ندارد.

الف -2-9-کفایت تجهیزات ICU
تجهیزات مورد نیاز  ICUبر اساس استانداردهای کالبدی
مطلوب 111 % :تجهیزات مورد نیاز در  ICUوجود دارد.
 نیمه مطلوب%05 > :تجهیزات مورد نیاز در  ICUوجود دارد.
 نا مطلوب >01% :تجهیزات مورد نیاز در  ICUوجود دارد.
الف – 3-9-به روز بودن تجهیزات ICU
مطلوب 01 % < :تجهیزات  ICUبه روز است.
 نیمه مطلوب01-01% :تجهیزات  ICUبه روز است.
 نا مطلوب >01% :تجهیزات  ICUبه روز است.

الف-11-واحد مراقبتهای قلبی()CCU
الف -1-11-وجود CCU
 مطلوب :وجود دارد.
 نا مطلوب :وجود ندارد.
الف -2-11-کفایت تجهیزات CCU
تجهیزات مورد نیاز در  CCUبر اساس استانداردهای کالبدی
مطلوب111 % :تجهیزات مورد نیاز در  CCUوجود دارد.
 نیمه مطلوب 01%> :تجهیزات مورد نیاز در  CCUوجود دارد.
 نا مطلوب >01% :تجهیزات مورد نیاز در  CCUوجود دارد.
الف – 3-11-به روز بودن تجهیزات CCU
مطلوب 01 % < :تجهیزات  CCUبه روز است.
 نیمه مطلوب 01-01% :تجهیزات  CCUبه روز است.
 نامطلوب >01% :تجهیزات  CCUبه روز است.

الف -11 -آزمایشگاه تحقیقاتی متناسب با فعالیت دانشجویان
الف -1-11 -وجود آزمایشگاه تحقیقاتی
 مطلوب  :وجود دارد.
 نا مطلوب  :وجود ندارد.

الف -2-11 -کفایت تجهیزات موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی
تجهیزات مورد نیاز بر اساس استانداردهای کالبدی
 مطلوب  111 % :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.
 نیمه مطلوب  01%> :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.
 نا مطلوب  <01% :تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.
الف -3-11-به روز بودن تجهیزات
 مطلوب  01 % < :تجهیزات موجود به روز است.
 نیمه مطلوب  01%-01% :تجهیزات موجود به روز است.
 نا مطلوب  < 01% :تجهیزات موجود به روز است.
الف -4-11-وجود کارشناس کارآزموده در آزمایشگاه تحقیقاتی
 مطلوب  :وجود دارد.
 نا مطلوب  :وجود ندارد.

-3حوزهسنجشوارزشیابی
الف -امتحانات
الف -1-سیاست و برنامه ریزی مشخص برای امتحانات
 مطلوب  :وجود دارد.
نا مطلوب  :وجود ندارد.

الف- 2-دایره امتحانات
 مطلوب  :وجود دارد.
نا مطلوب  :وجود ندارد.

الف– 3 -آزمونهای شناختی

الف – -3ا-تصحیح مکانیزه اوراق یا الکترونیك
مطلوب  :انجام می شود.
نا مطلوب :انجام نمی شود.

الف- 2-3 -ارزیابی آزمون ها
مطلوب  :انجام می شود.
نا مطلوب :انجام نمی شود.

الف - 3-3 -بازخورد نتایج ارزیابی آزمون ها به اعضاء هیئت علمی
مطلوب  :انجام میشود.
نا مطلوب :انجام نمیشود.

الف- 4 -نحوه ارزشیابی مهارتهای بالینی
 .مطلوب  :آزمون عملی برگزار میشود.
نا مطلوب  :آزمون عملی برگزار نمیشود.

الف- 4 -نحوه ارزشیابی بخشهای بالینی
Log booK 
OSCE 
DOPS
Mini CEX 
 365 درجه
Portfolio 
مطلوب  :استفاده از روش های مختلف ارزشیابی
نامطلوب  :عدم استفاده از روش های مختلف ارزشیابی

الف– 0 -آزمون صالحیت بالینی
مطلوب  :برگزار میشود.
نا مطلوب :برگزار نمیشود.

ب –برنامههای ارزشیابی:
ب  -1-وجود برنامههای ارزشیابی
ب 1-1-ارزشیابی دوره
ب -2-1-ارزشیابی فرآیندهای آموزشی
ب-3-1-ارزشیابی مدیران
ب-4-1-ارزشیابی فرآیندهای اجرایی
ب-0-1-ارزشیابی هیئت علمی
ب-0-1-ارزشیابی گروههای آموزشی
ردیف

برنامه های ارزشیابي
وجود دارد

1

دوره

2

فرآیندهای آموزشی

3

مدیران

4

فرآیندهای اجرایی

0

هیئت علمی

0

گروههای آموزشی

وجود ندارد

ب  -2-استفاده از نتایج ارزشیابی
مطلوب  :از نتایج ارزشیابی استفاده میشود.
نامطلوب  :از نتایج ارزشیابی استفاده نمیشود.

-81حوزهدانشآموختگان
الف-وجود سازوکار مشخص برای ارتباط با دانش آموختگان
 مطلوب :وجود دارد

نامطلوب :وجود ندارد

.

ب  -نظر دانشآموختگان در مورد محتوای آموزشی :
ب -1-محتوای دروس مقطع علومپایه ازدیدگاه دانشآموختگان

ب -1-1-دیدگاه دانشآموختگان در مورد کل دروس مقطع علومپایه
مناسب

نامناسب

تعداد واحد
نوع واحد

ب -2-1-دیدگاه دانشآموختگان در مورد دروس مقطع علومپایه به طور مجزا
(پرسشنامه نظرسنجی)

ب -2-محتوای دروس مقطع مقدمات بالینی ازدیدگاه دانشآموختگان
ب-1-2-دیدگاه دانشآموختگان در مورد کل دروس مقطع مقدمات بالینی
مناسب

نامناسب

تعداد واحد
نوع واحد

ب -2-2-دیدگاه دانشآموختگان در مورد دروس مقطع مقدمات بالینی به طور مجزا:
(پرسشنامه نظرسنجی)
ب  -3-محتوای چرخشهای مقطع کارآموزی ازدیدگاه دانشآموختگان

ب -1-3-دیدگاه دانشآموختگان در مورد کل مقطع کارآموزی
مناسب
تعداد چرخشها
طول مدت

نامناسب

ب -2-3-دیدگاه دانشآموختگان در مورد چرخشهای مقطع کارآموزی به طور مجزا:
(پرسشنامه نظرسنجی)

ب -4-محتوای چرخشهای مقطع کارورزی ازدیدگاه دانشآموختگان

ب-1-4-دیدگاه دانشآموختگان در مورد کل مقطع کارورزی
مناسب

نامناسب

تعداد چرخشها
طول مدت

ب -2-4-دیدگاه دانشآموختگان در مورد چرخشهای مقطع کارورزی به طور مجزا:
(پرسشنامه نظرسنجی)
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني کاشان

حوزه معاونت آموزشي
مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي

کمیته ارزیابي دروني
فرم نظر سنجی از استادان/دانشجویان /دانشآموختگان در مورد محتوی مقطع علومپایه و مقدمات بالینی رشته
پزشکی عمومی
استاد/دانشجو/دانشآموختهی گرامی لطفاً نظر خود را در مورد دروس مقطع علومپایه و مقدمات بالینی رشته
پزشکی عمومی اعالم کنید

نام استاد/دانشجو:

نام درس:

نوع درس :عمومی  اختصاصی اجباریختصاصی اختیاری
نوع واحد نظری  عملی 
سئوال

ردیف

تعداد واحد ................

دارد

1

تناسب درس با رشته تحصیلی

2

تناسب واحد با رشته تحصیلی

3

تناسب سرفصل با نوع واحد

4

تناسب سرفصل با تعداد واحد

5

نیاز به تغییر محتوای سرفصل

6

تناسب سرفصل با تربیت نیروی انسانی کارآمد

7

وجود امکانات برای ارائه درس

8

نیاز به پیش نیاز برای درس

9

وجود پیش نیاز درس در برنامه

11

کفایت پیش نیاز

11

معرفی منابع مشخص برای درس

12

زمان ارائه واحد در برنامه درسی

13

تناسب سرفصل با تربیت نیروی انسانی کارآمد

ندارد

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني کاشان

حوزه معاونت آموزشي
مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي

کمیته ارزیابي دروني

فرم نظر سنجی از استادان/دانشجویان /دانشآموختگان در مورد چرخشهای مقطع کارآموزی /کارورزی رشته
پزشکی عمومی
استاد/دانشجو/دانشآموختهی گرامی لطفاً نظر خود را در مورد چرخشهای مقطع کارآموزی /کارورزی اعالم
کنید
نام استاد/دانشجو:

اجباری اختیاری

نام چرخش:
سئوال

ردیف

دارد

1

ضرورت وجود بخش

2

وجود سرفصل مشخص برای بخش

3

تناسب طول مدت درنظر گرفته شده

4

وجود اهداف آموزشي ضروری

5

وجود منابع آموزشي مناسب

6

کفایت تعداد بیماران

7

تنوع بیماران

ندارد



طول مدت آموزش مقطع کارآموزی /کارورزی را چگونه ارزیابی می کنید.


کافی 

طوالنی 

کوتاه

طول مدت پیشنهادی
نظر دانش آموختگان در مورد بخش های اصلي :

اورژانس

جراحی

داخلی

کودکان

زنان

چشمپزشکی

روانپزشکی

ENT

پوست

 -2وجود سرفصل مشخص
برای بخش

اعصاب

 -1ضرورت وجود بخش

عفونی

سئوال

رادیولوژی

نام بخش

 -3تناسب طول مدت
درنظر گرفته شده
 -4وجود منابع آموزشی
مناسب
 -0کفایت تعداد بیماران
 -0کفایت تنوع بیماران

الزم به ذکر است جواب ها به صورت بلي یا خیر باشد .
خیلي زیاد

زیاد

متوسط

-1میزان انطباق آموخته ها با نیاز های شغلی چقدر است
.؟
-2آیا محتوای دوره ،انتظارات شما را برآورده کرده است .؟

ج -بازنگری در برنامه آموزشي با استفاده از بازخورد دانش آموختگان
مطلوب  :انجام میشود.
نا مطلوب :انجام نمیشود.

کم

خیلي کم

