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بسمه تعالي

مقدمه
به دنبال پياده سازي طرح تحول آموزش كه يكي از بستههاي اصلي آن توجه بيش از پيش به مقوله
اعتباربخشي دورههاي آموزشي است و با گذشت بيش از ده سال از انتشار اولين ويرايش استانداردهاي ملي دوره
پزشكي عمومي ،و كسب تجربيات كشوري و دانشگاهي در زمينه پياده سازي استانداردهاي ملي و انجام خودارزيابي،
ضرورت بازنگري در متن اين استانداردها بيش از پيش احساس ميشود .دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي در
كنار بازنگري ساير ابعاد دوره پزشكي عمومي از جمله تدوين استانداردهاي كالبدي و بازنگري برنامه درسي ملي دوره
پزشكي عمومي ،بازنگري استانداردهاي ملي را در دستور كار خود قرار داد.
به اين منظور دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به فراهم
كردن مقدمات اين امر اقدام نمود .در گام نخست متن اوليه استانداردهاي ملي توسط جمعي از كارشناسان آموزش
پزشكي و نيز برخي از اعضاي هيأت ممتحنه و ارزشيابي دوره پزشكي عمومي در قالب يك كارگاه دو روزه و بر اساس
مقايسه استانداردهاي ملي پايه دوره پزشكي عمومي )مصوب  (١٣٨٥با استانداردهاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي
)ويرايش  (٢٠١٥تدوين گرديد .پس از آن در يك نشست يك روزه ،اعضاي هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي آموزش
پزشكي و پزشكي عمومي با نقد متن اوليه متن پيش نويس حاضر را تهيه نمودند.
به دنبال نظرخواهي گسترده از كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي تربيت كننده دانشجوي پزشكي و جمعي از
صاحب نظران ،نشست نهايي سازي اين سند در  ٢٤فروردين ماه  ١٣٩٦برگزار و با شركت بيش از  ١٥٠نفر از دست
اندركاران دوره پزشكي عمومي اعم از روساي دانشكدههاي پزشكي ،معاونان آموزشي و مديران دفاتر توسعه آموزش
دانشكده ها ،مديران مراكز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها ،اعضاي هيأت علمي و دانشجويان پزشكي و
كارشناسان خبره آموزش پزشكي كشور ،در جريان يك نشست يك روزه مورد بررسي و نهايي سازي قرار گرفت.
دكتر طاهره چنگيز
دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي كشور
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مروري بر فرايند تدوين استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي
استانداردهاي دوره پزشكي عمومي در سطح كشور ،براي اولين بار تحت عنوان "استانداردهاي پايه دوره آموزش
پزشكي عمومي" تدوين شد و در شوراي عالي برنامهريزي علوم پزشكي مورخ  ١٣٨٥/١٢/١٢به تصويب رسيد .در طول
ده سالي كه از تصويب اين استانداردها گذشت ،استانداردهاي مذكور مبنايي را براي ارزشيابيهاي دروني و بيروني دوره
پزشكي عمومي در دانشكدههاي پزشكي كشور فراهم آورد .در عين حال با گذشت يك دهه از زمان تصويب و نيز با
توجه به تغييرات و پيشرفت هاي اخيري كه در آموزش علوم پزشكي در دنيا و همچنين در كشورمان اتفاق افتاد ،به ويژه
بازنگري برنامه ملي دوره پزشكي عمومي كه براي اولين بار بعد از برنامه مصوب  ١٣٦٤در حال انجام است ،بازنگري
استانداردهاي پايه ملي به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير احساس شد.
تدوين و تصويب استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي طي مراحل زير انجام شد:
 .١تشكيل كميته علمي و كارگروه اجرايي "بازنگري استانداردهاي ملي" .كميته علمي و كارگروه اجرائي در مهر ماه
 ١٣٩٥تشكيل شد .كميته علمي شامل نمايندگاني از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كه در حوزه برنامهريزي،
بازنگري ،اجرا و ارزشيابي دوره پزشكي عمومي در دانشگاه محل خدمت فعاليت داشتند ،همچنين افراد صاحبنظر
در زمينه تدوين استانداردهاي دوره پزشكي عمومي يا آشنا به استانداردهاي بينالمللي دوره پزشكي عمومي بود.
اعضاي كارگروه اجرايي را دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي وزارت متبوع و مدير مركز و مدير واحد ارزشيابي
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل دادند .وظيفه كارگروه اجرايي طراحي
روشمندي بازنگري استانداردها و اجراي آن بود .كميته علمي وظيفه تهيه نسخه پيش نويس و پيشنهاد نسخه نهايي
استانداردها را به عهده داشت.
 .٢مطالعه تطبيقي استانداردهاي پايه  WFMEويرايش سال  ٢٠١٥و استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي .هدف از
اين مرحله بررسي تحليلي هر دو مجموعه استانداردها از لحاظ ساختاري و محتوايي )به منظور تعيين نكات كليدي
و مضامين استانداردها در هر حوزه( و سپس مقايسه دو مجموعه استانداردها بود .به اين ترتيب ،ساختار پيشنهادي
براي تدوين استانداردهاي بازنگري مشخص شد .همچنين تصويري از شباهتها و تفاوتهاي دو سري استانداردها
و به دنبال آن مواردي كه بايد در بازنگري استانداردها مد نظر قرار گيرد مشخص شد.
 .٣برگزاري نشستهاي كارشناسي بازنگري استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي .در اين ارتباط دو نشست برگزار
شد.
 در نشست اول كه در تاريخهاي  ٢٦و  ٢٧آبان ماه و  ٦آذرماه  ١٣٩٥و با حضور صاحبنظران مربوط شامل
كميته علمي و كارگروه اجرايي "بازنگري استانداردهاي ملي" و جمعي از مسووﻻن ،برنامهريزان و
١

متخصصان آموزش دوره پزشكي عمومي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور متناسب با حوزههاي
استانداردهاي  WFMEبرگزار شد ،ابتدا هدف از بازنگري استانداردهاي ملي و سپس نتايج بررسي تحليلي و
مقايسهاي استانداردها ارائه شد و در مورد ساختار تدوين استانداردها تصميمگيري شد .در مرحله بعد،
كارگروههاي تدوين استانداردها متناسب با حوزههاي استانداردهاي  ٨) WFMEكارگروه( تشكيل شد .در هر
كارگروه ابتدا استانداردهاي  WFMEدر آن حوزه و سپس تحليل استانداردها مطالعه شد و سپس در يك
فرايند مشاركتي استانداردهاي متناسب با شرايط دوره پزشكي در ايران پيشنهاد شد .در مرحله نهايي هر
كارگروه استانداردهاي تدوين شده را ارائه داده و اعضاي ديگر كارگروهها پيشنهادات اصﻼحي خود را در
مورد آن اعﻼم كردند .در نهايت ،پيشنهادات ارائه شده مدنظر قرار گرفت و پيش نويس اوليه بر اساس آن
اصﻼح شد.
 در نشست تخصصي دوم كه در تاريخ  ٦دي ماه  ١٣٩٥برگزار شد ،جمعي از اعضاي هيات هاي ممتحنه و
ارزشيابي آموزش پزشكي عمومي و آموزش پزشكي كشور حضور داشتند ،مجددا پيش نويس تهيه شده در
مرحله قبل در  ٨كارگروه تشكيل شده بر اساس حوزه هاي استانداردها بررسي و نظرات پيشنهادي اعﻼم شد.
در انتها ،پيشنهادات كارگروهها در جلسه عمومي بررسي شد و اعضاي ديگر كارگروهها نظرات خود را اعﻼم
كردند.
 .٤تهيه متن پيش نويس استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي .متن پيش نويس توسط كميته علمي و بر اساس نتايج
نشستهاي تخصصي برگزار شده تهيه شد .به اين منظور ،استانداردهاي دريافت شده از كارگروهها از نظر ساختار
و نحوه نگارش يكسان سازي شد .سپس از نظر محتوا ،پوشش حوزه مربوط به طور كامل و همپوشاني احتمالي بين
حوزههاي استانداردها و موارد ديگر بررسي و اصﻼح شد .در نهايت براي اعضاي كارگروهها ارسال و نظرات آنها
دريافت شد.
 .٥نظرخواهي از ذينفعان در خصوص متن پيش نويس استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي .در مرحله بعد متن
اوليه استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي طي فرايند زير مورد نظرخواهي قرار گرفت:
 نظرخواهي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور .متن اوليه تهيه شده در قالب فرم نظرخواهي كه بر اساس
شاخصهاي اصلي )واضح بودن ،درست بودن ،اپتيموم بودن و قابل اجرا بودن( تهيه شده بود به كليه
دانشگاههاي علوم پزشكي پزشكي ارسال شد .و از ايشان خواسته شد تا با برگزاري جلسات كارشناسي با
تركيب مشخص نسبت به بررسي و اعﻼم نظر در مورد متن پيش نويس استانداردها اقدام نمايند .نظرات و
پيشنهادات  ٢٦دانشگاه دريافت ،و در دو قالب پاسخ هاي كمي و نيز نقدهاي توصيفي ورود اطﻼعات و طبقه
بندي انجام شد.
٢

 برگزاري نشست با دست اندركاران آموزش پزشكي عمومي كشور .در اين نشست يك روزه كه در تاريخ ٢٤
فروردين ماه  ١٣٩٦برگزار شد ،بيش از  ١٥٠نفر از رؤساي دانشكدههاي پزشكي ،معاونان آموزش پزشكي
عمومي و مديران دفاتر توسعه آموزش دانشكدههاي پزشكي ،مديران مراكز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاهها ،نمايندگاني از متخصصان علوم پايه ،باليني ،علوم رفتاري و علوم سﻼمت و هيات هاي ممتحنه
آموزش پزشكي و پزشكي عمومي كشور آموزش پزشكي ،و نيز نمايندگاني از دانشجويان پزشكي و دانش
آموختگان دوره پزشكي عمومي حضور داشتند .حاضرين پس از معرفي روند انجام شده براي بازنگري
استانداردها در قالب  ٨كارگروه به بررسي تفصيلي استانداردهاي پيشنهادي پرداختند .در هر كارگروه متن پيش
نويس استانداردهاي ملي بر اساس پيشنهادات و نظرات ارسالي از دانشگاههاي علوم پزشكي و گزارش تحليلي
تهيه شده از پيشنهادات ارسالي و همچنين بحث و تبادل نظر بين اعضاي كارگروه مورد اصﻼح قرار گرفت.
بنابر پيشنهاد كارگروه اجرايي و موافقت كميته علمي ،حوزه نه استانداردها كه مرتبط با بازنگري مستمر دوره
پزشكي عمومي است در اين مرحله به متن استانداردها افزوده شد .در پايان اين مرحله ،مجددا كميته علمي
متن استانداردها را بررسي و اصﻼحات نهايي انجام شد.
متن حاضر كه محصول اين فرايند  ٩ماهه است شامل  ٩حوزه و  ٢٤زيرحوزه است .هر زيرحوزه مشتمل بر تعدادي
استاندارد است كه در دو سطح استانداردهاي الزامي و استانداردهاي ترجيحي تعريف شده است.
منظور از استانداردهاي الزامي كه با واژه "بايد" در متن مشخص شدهاند استانداردهايي است كه دانشكده پزشكي ملزم
به رعايت همه آن موارد است.
منظور از استانداردهاي ترجيحي كه با واژه "بهتر است" در متن مشخص شدهاند استانداردهايي است كه نشان دهنده
بهترين عملكرد دانشكده پزشكي در دوره آموزشي پزشكي عمومي است .بنابراين ،دانشكده پزشكي بايد شواهدي نشان
دهد كه حداقل برخي از اين استانداردها را رعايت ميكند.
عﻼو ه بر اين ،هر زيرحوزه شامل بخشي تحت عنوان توضيحات است كه هدف از آن ساده كردن و شفاف كردن
اصطﻼحات استفاده شده در متن استانداردها است .در متن توضيحات هيچ مورد جديدي نسبت به استانداردها ارائه
نميشود.
در مجموع ،استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي ويرايش  ١٣٩٦شامل  ٨٢استاندارد الزامي ٤٢ ،استاندارد ترجيحي و
 ٨٤توضيحات است.
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حوزه  :١رسالت و اهداف

١

زيرحوزه  :١-١رسالت و اهداف

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ١-١-١-رسالت خود در رابطه با آموزش پزشكي عمومي را با در نظر گرفتن نيازهاي سﻼمت جامعه ،نظام ارائه
خدمات سﻼمت ،بر اساس اسناد باﻻدستي ،ارزشها و پاسخگويي اجتماعي تدوين كند.
پ ١-١-٢-رسالت خود را با مشاركت ذينفعان اصلي تدوين ،و به آنها اعﻼم كند.
پ ١-١-٣-در رسالت خود اهداف و راهبردهاي آموزشي را به نحوي تعيين كند كه اجراي برنامه بتواند منجر به
تربيت دانش آموختگاني توانمند براي ايفاي نقش به عنوان پزشك عمومي ،و ارتقاي حرفهاي از طريق يادگيري
مادامالعمر ،و با آمادگي تحصيل در مقاطع بعدي )در صورت تمايل( شود.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ١-١-١-در تدوين و بازنگري رسالت خود از گسترهي وسيعتري از نظرات ساير ذينفعان استفاده كند.
ت ١-١-٢-در بيانيه رسالت خود ،دستاوردهاي نوين حوزه پزشكي و جوانب فراملي سﻼمت را لحاظ كند.
توضيحات:
 نيازهاي سﻼمت جامعه و نظام ارائه خدمات سﻼمت بر اساس گزارشهاي رسمي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي به خصوص گزارشهاي معاونتهاي بهداشتي و درماني تعيين ميشود.

 اسناد باﻻدستي كليه اسناد ملي در ارتباط با آموزش پزشكي عمومي مانند سياستهاي كلي سﻼمت )ابﻼغي مقام معظم
رهبري( ،نقشه جامع علمي كشور ،سند سﻼمت ،سند تحول آموزش و توانمنديهاي مورد انتظار از پزشكان عمومي را

شامل ميشود.

 ارزشها شامل ارزشهاي متعالي دين مبين اسﻼم در زمينه كسب رضايت الهي ،حفظ كرامت انسان ،شرافت خدمت به
انسان ها ،ضرورت حفظ حيات و احياي نفوس ،ارتقاي سﻼمت و كيفيت زندگي ،عدالت در سﻼمت ،اهميت تسكين
آﻻم دردمندان ،مراعات احكام الهي و شئون انساني ،التزام به احكام پزشكي و مراعات حقوق انساني ،طلب علم ،كفايي
Mission & objectives
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بودن وجوب حرفه طب ،تأمين و تضمين اولويتها و ضروريات تشخيص داده شده و اعﻼم شده از سوي نظام خدمات
سﻼمت و داشتن انعطاف ﻻزم براي رعايت التزامات فقهي و طراحي و تدريس مسائل مستحدثه در دنياي پزشكي

ميباشد.

 حدود و جوانب پاسخگويي اجتماعي در ارتباط مستقيم با آموزش پزشكي عمومي در نظر گرفته ميشود.

 منظور از يادگيري مادام العمر اين است كه دانشجو متناسب با نيازهاي جامعه و تغييرات علمي و فناوري رشته پزشكي،
مسؤوﻻنه در يادگيري و روزآمدي دانش و توانمنديهاي خود مشاركت داشته باشد.

 منظور از ذينفعان اصلي مديريت ارشد دانشگاه ،رئيس و مسؤوﻻن دانشكده پزشكي ،اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
و دانش آموختگان ،ميباشند.

 منظور از ساير ذينفعان بيماران ،نمايندگان ساير حرف پزشكي ،نهادهاي ذيربط )مانند نظام پزشكي و بيمهها( و افراد
جامعه )مانند دريافتكنندگان خدمات سﻼمت( ،بورد آموزش پزشكي عمومي و مسئوﻻن ذيربط وزارت متبوع ميباشند.

 منظور از پزشك عمومي توانمند ٢فردي است كه بر اساس توانمنديهاي ٣پزشكي عمومي مندرج در آخرين سند
توانمنديهاي دانش آموختگان دوره دكتراي پزشكي عمومي مصوب شوراي عالي برنامهريزي توانمندي طبابت مستقل

و ايفاي نقش به عنوان پزشك عمومي را دارد.

 منظور از دستاوردهاي نوين پزشكي نوآوريهاي رشته پزشكي اعم از نوآوري در تجهيزات ،روشها ،دانش پزشكي و
آموزش پزشكي ميباشد.

 جوانب فراملي در مرتبه اول شامل اولويتهاي منطقهاي و سپس معضﻼت بهداشت جهاني است.

زيرحوزه  :١-٢اختيارات

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ١-٢-١-براي طراحي و اجراي برنامه آموزشي پزشكي عمومي ،از اختيارات و منابع ﻻزم برخودار باشد.

competent
competencies
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حوزه  :٢برنامه آموزشي

٤

زيرحوزه  :٢-١چارچوب برنامه

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٢-١-١-بر اساس چارچوب و محتواي برنامه درسي ملي پزشكي عمومي ابﻼغ شده از طرف وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشكي ،برنامه آموزشي كل دوره خود را تدوين نموده ،به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه برساند
و به راههاي مناسب ،از جمله قرار دادن در پايگاه اطﻼع رساني دانشكده ،اطﻼع رساني كند.

پ ٢-١-٢-نشان دهد كه در تنظيم و اجراي برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي خود ،در راستاي تحقق
آموزش مبتني بر توانمندي تﻼش ميكند.
پ ٢-١-٣-برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي را بر اساس اصول عدالت آموزشي تنظيم و اجرا كند.

استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٢-١-١-برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي را منطبق با توانمنديهاي مصوب در سند توانمنديهاي
دانشآموختگان پزشكي عمومي كشور به گونهاي تنظيم و اجرا كند كه از توانمنديهاي دانشآموختگان،
اطمينان حاصل شود .به اين منظور ﻻزم است كليه اجزاي اصلي برنامه منطبق با توانمنديهاي مصوب تنظيم و
به مرحله اجرا درآيد.
توضيحات:
 منظور از برنامه درسي دوره آموزش پزشكي عمومي ،برنامه درسي مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
است.

 برنامه آموزشي دوره آموزش پزشكي عمومي دانشكده پزشكي حاوي اجزاي اصلي برنامه آموزشي شامل توانمنديها
)تلفيقي از دانش ،مهارت و نگرشي كه دانشجويان بايد كسب كنند( ،محتوا و تجربيات آموزشي ،روشهاي يادگيري و
ياددهي ،ارزيابي دانشجو و ارزشيابي دوره است.

Educational program
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 منظور از اصول عدالت آموزشي ،برخورد عادﻻنه بين دانشجويان و اساتيد بدون توجه به جنس ،مليت ،قوميت ،نژاد،
دين ،مذهب ،وضعيت اجتماعي ،اقتصادي و توانمنديهاي جسمي بر اساس حداقلهاي قابل قبول مطابق با مصوبات و

آيين نامههاي موجود است.

زيرحوزه  :٢-٢محتواي آموزشي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٢-٢-١-در برنامه آموزشي خود محتواي ضروري علوم پايه مندرج برنامه درسي ملي مصوب كه مورد نياز
براي طبابت پزشك عمومي است را بگنجاند .اين محتوا شامل دانش حفظي ،٥مفاهيم ٦و اصولي ٧ميشود كه
براي كسب و به كارگيري علوم باليني مورد نياز است.
پ ٢-٢-٢-در برنامه آموزشي خود محتواي ضروري علوم باليني مندرج برنامه درسي ملي مصوب كه مورد نياز
براي طبابت پزشك عمومي است را بگنجاند .اين محتوا شامل دانش و مهارتهاي حرفهاي و باليني مورد نياز
براي طبابت مستقل پس از دانشآموختگي به عنوان پزشك عمومي در كشور است.
پ ٢-٢-٣-در برنامه آموزشي خود محتواي مرتبط با علوم رفتاري و اجتماعي ،اخﻼق پزشكي ،منش حرفهاي،
حقوق پزشكي ،طب مكمل و به ويژه طب سنتي مورد نياز براي پزشك عمومي را بگنجاند.
پ ٢-٢-٤-در برنامه آموزشي خود محتواي دروس عمومي مورد نياز براي تربيت پزشكي عمومي را بگنجاند.
پ ٢-٢-٥-در برنامه آموزشي خود محتواي مرتبط با روشهاي علمي مورد نياز براي طبابت پزشكي عمومي را
بگنجاند .اين محتوا شامل تفكر نقاد ،پژوهش و پزشكي مبتني بر شواهد است.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٢-٢-١-نسبت به پايش و بازنگري محتواي آموزشي )علوم پايه ،علوم رفتاري و اجتماعي ،علوم باليني و روش
علمي( متناسب با نيازهاي فعلي و آينده جامعه ،پيشرفتهاي علمي و فناوري ،بدون افزايش حجم كلي محتواي
دوره ،در چارچوب برنامه درسي ملي اقدام نمايد.
5
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توضيحات:
 منظور از محتواي ضروري ٨محتوايي از برنامه آموزشي است كه همه دانشجويان بايد آن را فرا گيرند.
 علوم پايه شامل مواردي نظير علوم تشريح )مشتمل بر آناتومي ،بافتشناسي و جنينشناسي( ،بيوشيمي ،فيزيولوژي،

فيزيك پزشكي ،ژنتيك ،ايمونولوژي ،ميكروبشناسي )شامل باكتريشناسي ،انگلشناسي و ويروسشناسي( بيولوژي
مولكولي و پاتولوژي ميباشد.

 علوم رفتاري و علوم اجتماعي شامل مواردي نظير پزشكي اجتماعي ،اپيدميولوژي و آمار حياتي ،سﻼمت جهاني،٩
روانشناسي پزشكي ،جامعهشناسي پزشكي ،بهداشت عمومي و علوم اجتماعي ميشود.
 علوم باليني شامل مواردي نظير بيماريهاي داخلي ،جراحي عمومي ،بيماريهاي كودكان ،بيماريهاي زنان و زايمان،
روانپزشكي ،طب اورژانس ،پوست ،ارتوپدي ،ارولوژي ،چشمپزشكي ،گوش و حلق و بيني ،طب تسكيني ،راديولوژي،

طب كار ميباشد.

 طب مكمل شامل طب سنتي و طب جايگزين است.
 مهارتهاي باليني شامل شرححال گيري ،معاينه فيزيكي ،مهارتهاي ارتباطي ،پروسيجرهاي تشخيصي و درماني است.

 دانش حفظي چيزي است كه شناخته شده يا ثابت شده است .دانش حفظي در آموزش پزشكي به منظور بازخواني در
آينده به خاطر سپرده ميشود .مفهوم به منظور سادهسازي جهان و طبقه بندي چيزها مورد استفاده قرار ميگيرد .اصول
روابط بين مفاهيم را بيان ميكنند.

 دروس عمومي دروسي است كه تحت عنوان واحدهاي عمومي شامل معارف اسﻼمي ،اخﻼق اسﻼمي ،متون اسﻼمي،
ادبيات فارسي ،زبان انگليسي ،تربيت بدني و موارد ديگر به دانشجويان دوره پزشكي عمومي ارائه ميشود.

 روش علمي ١٠فرآيندي است تركيبي از روش استقرايي و استدﻻل قياسي .به اين صورت كه محقق ابتدا به صورت
استقرايي با استفاده از مشاهدات خود ،فرضيه را صورتبندي مي كند و سپس با اصول استدﻻل قياسي به كاربرد منطقي

فرضيه ميپردازد.

 منظور از طبابت تمام نقشها و وظايف مورد انتظار ذكر شده در سند توانمنديهاي ملي دانشآموختگان پزشكي است.

زيرحوزه  :٢-٣راهبردهاي آموزشي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٢-٣-١-درجاتي از ادغام افقي علوم مرتبط را انجام دهد.
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پ ٢-٣-٢-بخشي از آموزش خود را در راستاي آموزش مبتني بر جامعه در عرصههاي سرپايي داخل و خارج
بيمارستاني و با رويكرد ارتقاء سﻼمت همه جانبه اجرا كند.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٢-٣-١-ادغام عمودي علوم باليني ،علوم پايه ،علوم رفتاري و اجتماعي و ديگر محتواي دوره پزشكي عمومي
را انجام دهد.
ت ٢-٣-٢-واحدهاي انتخابي ١١را بر اساس برنامه درسي ملي و با توجه به اولويتهاي دانشگاه ،تعيين و ارائه
دهد.
ت ٢-٣-٣-برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي را در راستاي تحقق دانشجومحوري و يادگيري مادامالعمر تنظيم
و اجرا كند.
توضيحات:
 منظور از ادغام افقي )همزمان( ،ادغام بين دروس علومپايه مثل آناتومي و فيزيولوژي يا ادغام رشتههاي باليني داخلي و
جراحي مانند نفرولوژي و اورولوژي است.

 منظور از ادغام عمودي )طولي( ،ادغام دروس در مقاطع مختلف مانند ادغام دروس بيوشيمي و بيماريهاي متابوليك و
يا فيزيولوژي و بيماريهاي سيستم عصبي است.

 منظور از محتواي انتخابي محتوايي از برنامه آموزشي است كه دانشجويان ميتوانند بر اساس عﻼقه فردي يا احساس نياز
براي يادگيري عميقتر انتخاب كنند.

 يادگيري مادام العمر )مراجعه به توضيحات حوزه رسالت و اهداف(
 منظور از دانشجومحوري رويكردهاي آموزشي و فراهم كردن فرصتهاي يادگيري است كه با هدف انتقال مسؤوليت
يادگيري به خود دانشجو و تبديل او به يك يادگيرنده مستقل و خودراهبر به اجرا در ميآيد .در اين چارچوب مشاركت

دانشجو يك ضرورت جدي براي يادگيري است.
زيرحوزه  :٢-٤روشهاي ياددهي-يادگيري

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
elective

٩
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پ ٢-٤-١-روشهاي آموزشي متناسب با اهداف آموزشي براي تحقق توانمنديهاي مورد نظر را مورد استفاده
قرار دهد.
پ ٢-٤-٢-در جهت ارتقاي كيفيت و افزايش تعامل با دانشجويان در روشهاي مرسوم آموزشي نظير سخنراني
اقدام كند.
پ ٢-٤-٣-در مرحله باليني ،فرصتهاي يادگيري مشخصي را در قالب چرخشهاي باليني در محيط هاي داخل
و خارج بيمارستاني متناسب با نيازهاي پزشك عمومي فراهم كند.
پ ٢-٤-٤-در مرحله باليني ،شرايطي فراهم كند كه دانشجو با مشاركت در تيم ارائه خدمت به بيمار ،ضمن
پذيرش مسؤوليت تدريجي و متناسب با سطح خود از نظارت مناسب برخوردار بوده و بازخورد كافي دريافت كند.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٢-٤-١-از روشهاي آموزشي فعال نظير يادگيري مبتني بر تيم ،مبتني بر مورد ،مبتني بر مساله ،يادگيري
در گروههاي كوچك ،يادگيري الكترونيكي ،يادگيري با استفاده از شبيهسازها و روشهاي فعال ديگر در ارائه
محتواي آموزشي مورد نظر به شكل مناسب و متناسب با توانمنديها و اهداف آموزشي استفاده كند.
توضيحات:

 پذيرش تدريجي مسؤوليت به اين معني است كه دانشجو به صورت تدريجي از مشاهدهگر ،به همكار و در نهايت به
عامل فعال در يادگيري در محيط بالين تبديل شود.

 منظور از فرصتهاي آموزشي مشخص ،فرصتهاي آموزشي برنامهريزي شدهاي است كه بر اساس زمان و اهداف مورد
انتظار ارائه ميشود.

١٠

حوزه  :٣ارزيابي دانشجو

١٢

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٣-١-١-نظام ارزيابي دانشجويان را تدوين ،اعﻼم و اجرا كند.
پ ٣-١-٢-اطمينان دهد ارزيابيهاي دانشجويان سنجش تمام ابعاد توانمندي شامل هر سه حيطه شناختي،
مهارتي و نگرشي را پوشش ميدهد.
پ ٣-١-٣-متناسب با اهداف و توانمنديهاي مورد انتظار از فراگيران و سودمندي
روشهاي مناسب و متنوع استفاده كند.

١٣

ابزارهاي ارزيابي ،از

پ ٣-١-٤-نشان دهد از ساز و كار مشخصي براي گزارش نتايج ارزيابي و پاسخگويي به اعتراضات فراگيران
استفاده ميكند.
پ ٣-١-٥-به دانشجويان بر اساس نتايج آزمونهاي تراكمي ١٤بازخورد دهد.
پ ٣-١-٦-نتايج تحليل كمي و كيفي آزمونهاي چندگزينهاي را بررسي و مستند كند و بر اساس نتايج آن به
طراحان آزمونها بازخورد دهد.
پ ٣-١-٧-نشان دهد كه فرآيندها و مستندات آزمونهاي اجرا شده ،توسط متخصص بيروني قابل بررسي است.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٣-١-١-نتايج تحليل كمي و كيفي ديگر آزمونهاي برگزار شده )غير از آزمونهاي چندگزينهاي( را بررسي و
مستند كند و بر اساس نتايج آن به طراحان آزمونها بازخورد دهد.
ت ٣-١-٢-نشان دهد برنامه مدوني براي پايش كيفيت آزمونها وجود دارد و آن را اجرا ميكند
ت ٣-١-٣-با سازماندهي ارزيابي تكويني ١٥و ارائه بازخورد مؤثر و مستمر به دانشجويان آنان را فراهم كند.
12
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توضيحات:
 نظام ارزيابي

١٦

شامل اصول و اهداف ارزيابي ،ابزارهاي ارزيابي ،برنامه زمانبندي ،روش تعيين حد نصاب ،ارائه

بازخورد ،حراست آزمون ،مكانيسمهاي جبران ردي و مﻼحظات اخﻼقي )روش اجتناب از تضاد منافع آزمونگران
ارزيابي( در فازهاي مختلف دوره پزشكي عمومي است.

 ابعاد مختلف توانمندي عﻼوه بر جنبههاي شناختي مواردي چون مراقبت باليني ،رفتارهاي اخﻼقي و حرفهاي و
مهارتهاي ارتباطي را نيز شامل ميشود.

 با توجه به پيچيده بودن پيامدها در دوره پزشكي ،يك ابزار براي سنجش كافي نيست و بايد از ابزارهاي متنوع براي
سنجش حيطه هاي شناختي ،مهارتي و عاطفي استفاده شود .اين ابزارها ميتواند شامل آزمونهاي كتبي بازپاسخ،

بستهپاسخ ،شفاهي ،Mini-CEX ،DOPS ،OSCE ،ﻻگ بوك ،١٧پورتفوليو ،١٨ارزيابي  ٣٦٠درجه و ساير ابزارها و
روشهاي معتبر باشد.

 منظور از سودمندي ١٩ابزار پنج شاخص روايي ،٢٠پايايي ،٢١تاثير آموزشي ،٢٢مقبوليت ،٢٣هزينه اثربخشي ٢٤است كه براي
هر ابزار در هر موقعيت بررسي ميشود .سنجش برخي از اين معيارها از طريق روشهاي آماري و برخي ديگر از طريق

روشهاي كيفي امكانپذير است.

 بازخورد عﻼوه بر اعﻼم نمره ،شامل مواردي چون اعﻼم پاسخنامه تفصيلي ،مشخص كردن موارد خطاي دانشجو و ارائه
راهكار براي بهبود عملكرد است.

 منظور از ارزيابي تراكمي ،آزمونهايي است كه با هدف تصميم گيري در خصوص عملكرد فراگيران اجرا مي شود.

 منظور از تحليل كمي و كيفي آزمونها بررسي تك تك سؤالها و تعيين ميزان دقت و نارساييهاي آن قبل )با استفاده از
چك ليست هاي مربوط و از طريق جلسات مرور همگنان يا متخصصان ارزيابي( و پس از برگزاري آزمون )با تعيين

ضريب دشواري و ضريب تمييز سؤاﻻت و ديگر شاخصهاي مرتبط( است .عﻼوه بر تحليل هر يك از سؤاﻻت و
آيتم ها ﻻزم است سودمندي هر روش يا ابزار ارزيابي دانشجو و همچنين سيستم ارزيابي دانشجو در كل مشخص شود.

 منظور از متخصص بيروني ،افراد متخصص خارج از دانشكده ،خارج از دانشگاه يا سازمانهاي بينالمللي هستند.

 منظور از ارزيابي تكويني ،آزمون هايي است كه در طول دوره با هدف ارائه بازخورد و بهبود عملكرد فراگير انجام
ميشود و نتيجه آن در ارزيابي نهايي لحاظ نميشود.

15

Formative assessment
Assessment Program
17
Logbook
18
Portfolio
19
Utility
20
Validity
21
Reliability
22
Educational Impact
23
Acceptability
16
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حوزه  :٤دانشجويان

٢٥

زيرحوزه  :٤-١پذيرش و انتخاب دانشجو

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٤-١-١-برنامه مشخصي براي بررسي ويژگيهاي دانشجويان جديدالورود خود داشته و ضمن استفاده از نتايج
آن در سياستگذاريهاي آتي دانشگاه و برنامهريزي براي دانشجويان ،آن را به طور مستمر در اختيار نهادهاي
باﻻدستي ذيربط نيز قرار دهد.
پ ٤-١-٢-در چارچوب قوانين و سياستهاي باﻻدستي موجود و با اتكا به بررسي شواهد مناسب براي تعيين
ظرفيت و تركيب پذيرش دانشجو ،برنامه مشخصي براي تعيين ظرفيت پذيرش دانشجويان جديدالورود ،طراحي
و پيادهسازي نمايد.
پ ٤-١-٣-بايد برنامهاي براي معرفي رشته پزشكي و ظرفيتهاي دانشكده به دانشجويان جديدالورود خود
داشته باشد .همچنين آگاهسازي دانشجويان از مقررات آموزشي ،مقررات حرفهاي ،مقررات انضباطي و وظايف
حرفهاي مورد انتظار از ايشان نيز بايد در قالب همين برنامه اجرا شود.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٤-١-١-برنامهاي براي معرفي رشته پزشكي و ظرفيتهاي دانشكده به دانشآموزان مقطع متوسطه حوزه
تحت پوشش خود داشته باشد.
ت ٤-١-٢-به منظور انطباق با تغييرات دوره پزشكي عمومي و تناسب تعداد دانشجويان پذيرفته شده با ظرفيت
دانشكده ،به نهادهاي مرتبط با پذيرش دانشجو در جهت اصﻼح سياستهاي مربوط بازخورد دهد.

توضيحات:
 بررسي ويژگيهاي دانشجويان جديدالورود مي تواند شامل موارد زير باشد:

Students
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پراكندگي جغرافيايي و دموگرافيك دانشجويان جديدالورود



سوابق علمي پيش از ورود به دانشگاه .اين سوابق شامل معدل دوران تحصيل فرد در مقطع متوسـطه ،عملكـرد وي
در آزمون سراسري ،شركت در المپيادهاي دانشآموزي و ساير دستاوردهاي علمي )نظير شركت در جشـنوارههـاي

دانشآموزي( است

 شواهد مناسب براي تعيين ظرفيتهاي پذيرش دانشجو و ارتقا و بازبيني مستمر مجموعه برنامههاي مـرتبط بـا پـذيرش
دانشجو ميتواند شامل موارد زير باشد:


اسناد و سياستهاي باﻻدستي



منابع انساني دانشكده شامل اعضاي هيأت علمي ،كاركنان و مديران



منابع سرمايهاي دانشكده پزشكي شامل فضاهاي فيزيكي دانشكده ،بيمارستانها و ديگر موارد



منابع مصرفي دانشكده پزشكي شامل بودجه نقدي ،وسايل و امكانات ديگر



نيازهاي جامعه )به خصوص در استان و شهرستان مربوطه دانشكده(



پايش اثربخشي ظرفيت دانشجويان ورودي به دانشكده پزشكي در سالهاي گذشته

 برنامه معرفي رشته پزشكي به دانشجويان جديدالورود ميتواند شامل موارد زير باشد:


سﻼمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي متناسب با حرفه پزشكي



گرايش به كسب شايستگي ،رشد و تعالي فردي



آگاهي و نگرش مناسب درباره مسؤوليتهاي تحصيلي ،نقش و جايگاه حرفهاي -اجتماعي پزشك



توانمنديهاي عمومي ﻻزم براي عملكرد مناسب در حرفه پزشكي كه ميتواند شامل موارد زير باشد:
 oمهارتهاي ارتباطي
 oمهارتهاي تصميمگيري و تفكر نقادانه
 oمهارت كار تيمي

 oمهارت رهبري و مديريت
 oخﻼقيت

 oمهارتهاي مديريت شخصي
 oمهارتهاي استدﻻل منطقي
 oمهارتهاي بازانديشي

٢٦

 منظور از ظرفيتهاي دانشكده ،فرصتهايي چون منابع فيزيكي ،فرصتهاي يادگيري ،گروههاي دانشكده و مواردي
مانند آن است.
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زيرحوزه  :٤-٢مشاوره و حمايت از دانشجويان

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٤-٢-١-برنامه مناسبي براي حمايت از امنيت اجتماعي ،حقوقي ،اخﻼقي ،رواني و پيشگيري از آسيبهاي
احتمالي دانشجو در اين حوزهها را طراحي و پيادهسازي نمايد.
پ ٤-٢-٢-نظام مناسب ارائه خدمات مشاورهاي تحصيلي و رواني به دانشجويان را طراحي و پياده كرده و نتايج
اجراي آن را با حفظ محرمانه بودن اطﻼعات دانشجويان مستند نمايد .اين نظام بايد به صورت فعاﻻنه دانشجويان
را از جهت نياز به اين خدمات شناسايي و پايش كند و دانشجويان نيز امكان مراجعه به نظام مشاورهاي دانشكده
را داشته باشند.
پ ٤-٢-٣-مجموعه فعاليتهاي فوق برنامه خود را به منظور تحقق رشد فردي ،شخصيتي ،فرهنگي ،اجتماعي و
معنوي ،افزايش انگيزه و نشاط تحصيلي و منش حرفهاي ٢٧در دانشجويان طراحي و پيادهسازي نمايد.
پ ٤-٢-٤-حداقل شرايط مطلوب حمايتهاي رفاهي براي دانشجويان پزشكي عمومي تعيين و براي تامين آن
برنامهريزي و حمايتطلبي نمايد.
پ ٤-٢-٥-ساز و كار مشخصي براي شناسايي رفتارهاي حرفهاي ،ارتقاي اين رفتارها در دانشجويان و برخورد با
رفتارهاي نامناسب ،ضمن رعايت مقررات جاري داشته باشد.
پ ٤-٢-٦-برنامه مشخصي را براي حمايت از گروههاي دانشجويي خاص طراحي و پيادهسازي نمايد.
پ ٤-٢-٧-در چارچوب قوانين و سياستهـاي باﻻدسـتي ،برنامـههـاي مشخصـي بـراي ايجـاد همـاهنگي بـين
واحدهاي ذي ربط در جهت حمايت از فعاليتهاي علميفرهنگي سازمانيافته دانشجويي طراحي و پيـادهسـازي
نمايد.
استاندارد هاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:

professionalism
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ت ٤-٢-١-در نظام ارائه خدمات مشاورهاي تحصيلي و رواني به دانشـجويان عـﻼوه بـر اعضـاي هيـأت علمـي و
متخصصان خدمات مشاوره اي ،از دانشجويان واجد شرايط نيـز بـراي ارائـهي خـدمات مشـاورهاي و منتورشـيپ
بهرهبرداري كند.
ت ٤-٢-٢-مشاورههاي صورت گرفته در در نظام ارائه خدمات مشـاورهاي تحصـيلي و روانـي بـه دانشـجويان را
پيگيري و اثربخشي آنها را پايش كند.
ت ٤-٢-٣-مجموعهي برنامههاي مرتبط با استانداردهاي حمايت از دانشجو را به طور مسـتمر بـازبيني نمـوده و
ارتقا دهد.
توضيحات:
 نظام مناسب ارائه خدمات مشاوره اي تحصيلي و رواني به دانشجويان شامل مجموعهاي از افراد ،قوانين و فرآيندهاست
كه ميتواند در چارچوب يك نهاد خاص دانشكدهاي يا با همكاري چند نهاد محقق شود.

 حمايتهاي رفاهي ميتواند شامل موارد زير باشد:


خوابگاههاي دانشجويي



وام دانشجويي



تغذيه



بيمه سﻼمت



امكانات و فضاهاي تفريحي و ورزشي



تمهيدات فوقبرنامه



كار دانشجويي در داخل و خارج دانشگاه



دسترسي به تسهيﻼت فناوري اطﻼعات



٢٨

تمهيدات ﻻزم جهت تردد و اقامت دانشجويان در محيطهاي دانشگاهي و بيمارستاني

 گروههاي دانشجويي خاص شامل موارد زير ميباشد:


نخبگان و استعدادهاي درخشان



دانشجويان با وضع تحصيلي نامناسب



دانشجويان با نيازهاي ويژه جسمي و رواني



دانشجويان با شرايط اقتصادي و رفاهي نامطلوب

 حمايتها ميتواند در قالب فعاليتهاي يك نهاد متولي واحد و يا با همكاري چند نهاد صورت گيرد ،در هر حال
توصيه مي شود تا انسجام ،شفافيت و پاسخگويي اين نهادها در باﻻترين سطح و در هماهنگي با يكديگر حفظ گردد.

IT
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 ارتقا و بازبيني مستمر مجموعه برنامههاي مرتبط با استانداردهاي حمايت از دانشجو بايد مبتني بر شواهد زير صورت
گيرد:


اسناد و سياستهاي باﻻدستي



نيازهاي دانشكده و جامعه



نيازهاي دانشجويان



درخواستهاي دانشجويان



رضايت دانشجويان از حمايتهاي دريافتي



منابع دانشكده

 دانشجويان واجد شرايط به دانشجوياني گفته مي شود كه از جهت علمي ،اخﻼقي و رفتاري مورد تاييد دانشكده باشند.
زيرحوزه  :٤-٣حضور نمايندگان دانشجويي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٤-٣-١-زمينهسازي ﻻزم براي مشاركت سازمان يافته دانشجويان در فرآيندهاي سياستگذاري و اجرايي
مرتبط با برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي را فراهم آورد.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٤-٣-١-مجموعهي برنامههاي مرتبط با حضور نمايندگان دانشجويي را به طور مستمر بازبيني نموده و ارتقا
دهد به گونهاي كه در حد امكان و متناسب با فرآيند ،منجر به ارتقاي سطح مشاركت دانشجويان شود.
توضيحات:
 مشاركت دانشجويان :منظور از مشاركت دانشجويان در يك فرآيند ،ايفاي نقش نمايندگان ايشان در برنامهريزيها ،اجرا
و ارزشيابي آن فرآيند است كه ميتواند از سطح مشورت گرفتن فعاﻻنه تا عضويت ثابت نمايندگان دانشجويي در

نهادهاي تصميمگيرندهي دانشكدهاي متفاوت باشد.

 ارتقا و بازبيني مستمر مجموعه برنامههاي مرتبط با استانداردهاي حضور نمايندگان دانشجويي بايد مبتني بر شواهد زير
صورت گيرد:



اسناد و سياستهاي باﻻدستي
نيازهاي دانشكده
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نيازهاي جامعه



درخواستهاي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي



رضايت دانشجويان از ميزان مشاركت خود

١٨

حوزه  :٥هيأت علمي

٢٩

زيرحوزه  :٥-١فراخوان و جذب اعضاي هيأت علمي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٥-١-١-سياستهاي فراخوان ،جذب و به كارگيري اعضاي هيأت علمي/مدرسان را به روشني تبيين و اجرا
نمايد.
پ ٥-١-٢-برنامه فراخوان ،جذب و به كارگيري اعضاي هيأت علمي/مدرسان براساس برنامه درسي پزشكي
عمومي و تعداد مورد نياز از اعضاي هيأت علمي باليني ،علوم پايه و علوم رفتاري و اجتماعي وجود داشته باشد.
در اين برنامه بايد تناسب اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي ،تمام وقت و پارهوقت و نيز تناسب بين
اعضاي هيأت علمي گروه پزشكي و گروه غيرپزشكي و تناسب بين تعداد عضو هيأت علمي به دانشجو وجود
داشته باشد.
پ ٥-١-٣-برنامه فراخوان ،جذب و به كارگيري اعضاي هيأت علمي/مدرسان بر اساس شايستگيهاي
علمي/عملي ،آموزشي ،پژوهشي اخﻼقي و منش حرفهاي باشد.
پ ٥-١-٤-برنامه مدون پايش و ارزشيابي مستمر بر اساس شرح وظايف و مسؤوليتهاي محوله به اعضاي هيأت
علمي/مدرسان داشته باشد.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٥-١-١-برنامهاي براي فراخوان ،جذب و به كارگيري اعضاي هيأت علمي/مدرسان در راستاي ماموريت
دانشكده و توجه به ويژگيهاي منطقهاي داشته باشد.
ت ٥-١-٢-در برنامه فراخوان ،جذب و به كارگيري اعضاي هيأت علمي/مدرسان بودجه و درآمدهاي اختصاصي
دانشكده را در نظر بگيرد.
توضيحات:

Faculty
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 منظور از سياستهاي گزينش و تأمين اعضاي هيأت علمي اطمينان بخشي از كارآمدي اعضاي هيأت علمي در رشتههاي
باليني ،علوم پايه و علوم رفتاري و اجتماعي بر اساس برنامه آموزشي پزشكي عمومي در حوزههاي آموزشي ،پژوهشي و

ارائه خدمات باليني ميباشد.

 منظور از تعداد ،تنوع و تناسب ،انطباق برنامه گزينش و تأمين اعضاي هيأت علمي با برنامه استانداردهاي كالبدي
كشوري ميباشد.

 شايستگيهاي علمي/عملي ،آموزشي ،پژوهشي ،اخﻼقي و منش حرفهاي منطبق بر معيارهاي آييننامه جذب اعضاي
هيأت علمي مصوب شوراي عالي انقﻼب فرهنگي ميباشد.

 ويژگيهاي منطقهاي به ويژگيهاي ذكر شده در سند آمايش سرزميني گفته ميشود.

 ارزشيابي جذب متقاضيان هيأت علمي در بدو ورود به خدمت بر اساس رزومه فردي و آيين نامه جذب هيأت علمي
ميباشد.

 پايش و ارزشيابي اعضاي هيأت علمي در مراحل تبديل وضعيت استخدامي بر اساس رزومه آموزشي ،پژوهشي و ارائه
خدمت در سالهاي قبلي خدمت عضو هيأت علمي ميباشد.

زيرحوزه  :٥-٢ارتقا مرتبه و فعاليتهاي اعضاي هيأت علمي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٥-٢-١-برنامهاي براي اطمينان از وجود تعادل بين فعاليتهاي مختلف اعضا مبتني بر شرح وظايف
استخدامي و آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي ارائه دهد و آن را اجرا كند.
پ ٥-٢-٢-از تداوم صﻼحيتهاي آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي و ارائه خدمات سﻼمت توسط اعضاي هيأت علمي
اطمينان يابد.
پ ٥-٢-٣-برنامه اي براي اطمينان از استفاده از فعاليتهاي باليني و پژوهشي در فرآيند ياددهي و يادگيري
ارائه دهد و آن را اجرا كند.
پ ٥-٢-٤-برنامهاي مدون براي توانمندسازي و حمايت اعضاي هيأت علمي/مدرسان مبتني بر آييننامه ارتقاي
مرتبه اعضاي هيات علمي داشته باشد و آن را اجرا كند.
پ ٥-٢-٥-اطمينان يابد اعضاي هيأت علمي/مدرسان با برنامه درسي پزشكي عمومي آشنايي كافي داشته باشند
و متناسب با مسؤوليت محوله در آموزش پزشكي عمومي ،وقت و توجه كافي را صرف ميكنند.

٢٠

پ ٥-٢-٦-نشان دهد كه براي ايجاد انگيزه و افزايش توانمندي اعضاي هيأت علمي/مدرسان در زمينه ارزيابي
دانشجو برنامه دارد.
پ ٥-٢-٧-نشان دهد جهت تأمين رفاه حداقلي اعضاي هيأت علمى/مدرسان برنامه دارد.

توضيحات:
 صﻼحيتهاي آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي و ارائه خدمات مبتني بر آييننامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي قابل تعريف
مي باشد.

٢١

حوزه  :٦منابع آموزشي

٣٠

زيرحوزه  :٦-١تسهيﻼت فيزيكي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٦-١-١-تسهيﻼت فيزيكي كافي و مناسب براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان فراهم نمايد ،تا تضمين
نمايد برنامه آموزشي ميتواند به نحو مناسب پياده شود.
پ ٦-١-٢-محيط آموزشي فراهم نمايد كه براي كاركنان ،دانشجويان ،بيماران و همراه بيماران اصول ايمني
متناسب در آن لحاظ شده باشد.
پ ٦-١-٣-با روزآمد كردن و گسترش منظم تسهيﻼت متناسب با پيشرفتهاي به وجود آمده در زمينه روشهاي
آموزشي ،محيط آموزشي دانشجويان را ارتقا دهد.
توضيحات:
 تسهيﻼت فيزيكي شامل سالنهاي سخنراني ،كﻼسهاي درس ،اتاقهاي كار گروهي ،آزمايشگاههاي پژوهش و آموزش،
آزمايشگاه مهارتهاي باليني ،امور اداري ،كتابخانهها ،تسهيﻼت فناوري اطﻼعات ،سالن امتحانات ،غذاخوري ،سالنهاي
ورزشي ،تسهيﻼت تفريحي ،اياب و ذهاب و محل استراحت )خوابگاهها و پاويونها( خواهد بود.

 حداقل تسهيﻼت فيزيكي مورد نياز در سند استانداردهاي كالبدي برنامه پزشكي عمومي مشخص شده است.
 محيط ايمن )ايمني محيط كار( شامل ارائه اطﻼعات ضروري و حفاظت از مواد مضر ،نمونهها ،مقررات و ايمني
آزمايشگاه و تجهيزات ايمني است.

زيرحوزه  :٦-٢منابع آموزش باليني

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٦-٢-١-نسبت به تأمين موارد ذيل جهت كسب تجربه باليني كافي توسط دانشجويان اطمينان داشته باشد:

Educational resources
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 تعداد كافي و تنوع مناسب بيماران
 تسهيﻼت آموزش باليني
 نظارت بر آموزش باليني
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٦-٢-١-امكانات آموزش باليني را متناسب با نيازهاي جمعيت تحت پوشش ،مورد ارزشيابي قرار داده و جهت
تأمين آن بكوشد.
توضيحات:
 منظور از بيمار در آموزش باليني بيمار واقعي است ،اما در صورت لزوم ،بيمار شبيهسازي شده ،بيمار استاندارد شده و يا
ديگر تكنيكها ،ميتواند به عنوان جايگزين استفاده شود.

 امكانات آموزش باليني مورد نياز در سند استانداردهاي كالبدي برنامه پزشكي عمومي مشخص شده است.
 تسهيﻼت آموزش باليني شامل تركيب مناسبي از بيمارستانهاي رده اول و دوم و سوم ،خدمات سرپايي ،كلينيكها،
پايگاههاي مراقبت سﻼمت اوليه ،مراكز مراقبت سﻼمت و ساير پايگاههاي مراقبت سﻼمت جامعه به عﻼوه مركز يادگيري

مهارتهاي باليني خواهد بود.

 در ارزشيابي تسهيﻼت آموزش باليني بايد ضمن توجه به برنامههاي آموزش پزشكي به طور منظم از نظر تناسب كيفيت
تجهيزات ،تعداد و تنوع بيماران ،شيوههاي درماني ،نظارت ،و مديريت آنها ارزشيابي شود.

زيرحوزه  :٦-٣فناوري اطﻼعات

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٦-٣-١-سياستهايي براي استفاده موثر و اخﻼقي از امكانات فنّاوري اطﻼعات ،توسط دانشجويان و اعضاي
هيأت علمي تدوين و اجرا نمايد.
پ ٦-٣-٢-دسترسي آسان به رسانههاي الكترونيكي و امكان استفاده اعضاي هيأت علمي و دانشجويان از فناوري
اطﻼعات و ارتباطات مبتني بر شبكه و يا غير آن را تأمين نمايد.

٢٣

پ ٦-٣-٤-امكان استفاده اعضاي هيأت علمي و دانشجويان از فناوري نوين اطﻼعات رابا تعيين سطح دسترسي و
رعايت اصول اخﻼق حرفهاي در موارد زير فراهم نمايد:





مديريت بيماران
دسترسي به اطﻼعات بيماران
كار در سيستمهاي مراقبت سﻼمت
آموزش مهارتهاي باليني

استانداردهاي ترجيحي:
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٦-٣-١-امكانات و تجهيزات فناوريهاي نوين آموزشي مثل انواع شبيهسازهاي پيشرفته ٣١از جمله واقعيت
مجازي ٣٢را براي آموزش دانشجويان پزشكي فراهم نمايد.
توضيحات:
 سياست استفاده موثر و اخﻼقي از فنّاوري اطﻼعات و ارتباطات شامل استفاده از رايانه ،تلفن/تلفن همراه ،شبكههاي
داخلي و خارجي ،ديگر ابزارها؛ هماهنگي با خدمات كتابخانه شامل دسترسي مشترك به همه منابع و موارد آموزشي از

طريق يك سيستم مديريت آموزش ٣٣و همچنين كاربرد فنّاوري اطﻼعات است .كاربرد فناوري اطﻼعات ممكن است
بخشي از آموزش پزشكي مبتني بر شواهد و آمادهسازي دانشجويان براي يادگيري مادامالعمر و توسعه حرفهاي مداوم

باشد.

 استفاده اخﻼقي به چالشهاي مرتبط با پزشك و حريم خصوصي بيمار و محرمانه بودن اطﻼعات در مواجه با پيشرفت
فنّاوري اطﻼعات در آموزش پزشكي و مراقبتهاي بهداشتي اشاره دارد .اتخاذ سياستهاي مرتبط با توانمندسازي آنها
براي استفاده صحيح از ابزار جديد ميتواند كمك كننده باشد.

زيرحوزه  :٦-٤پژوهش و دانش پژوهي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
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٢٤

پ ٦-٤-١-زيرساختهاي پژوهشي ضروري اجراي برنامه پزشكي عمومي را براي دانشجويان پزشكي فراهم
نمايد.
پ ٦-٤-٢-تسهيﻼت پژوهشي و اولويتهاي پژوهش مشخصي داشته باشد و اطﻼع رساني ﻻزم براي دانشجويان
و اعضاي هيأت علمي انجام گردد.
پ ٦-٤-٣-با تدوين سياستهاي مشخص و اجراي آن ،ارتباط پژوهش و آموزش را تقويت نمايد.
پ ٦-٤-٤-پژوهش و دانشپژوهي پزشكي را مبناي اصﻼح برنامه آموزشي قرار دهد.
استانداردهاي ترجيحي:
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٦-٤-١-از طريق تسهيل يادگيري روشهاي علمي و آموزش مبتني بر شواهد مطمئن شود فعاليتهاي
پژوهشي و دانش پژوهي پزشكي بر آموزش جاري تأثير ميگذارد.
توضيحات:
 پژوهش و دانشپژوهي مشتمل بر تحقيقات علمي در علوم پايه ،باليني ،رفتاري و اجتماعي است .دانشپژوهي پزشكي
به معني دستيابي به دانش و پژوهش پزشكي پيشرفته است .پژوهشهاي پزشكي ميتواند مبناي برنامه آموزشي باشد.

زيرحوزه  :٦-٥تبحر آموزش پزشكي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٦-٥-١-به افراد متبحر در آموزش پزشكي دسترسي داشته باشد.
پ ٦-٥-٢-سياست مشخصي را جهت استفاده از افراد متبحر در آموزش پزشكي براي طراحي و توسعه روشهاي
آموزش و ارزشيابي ،و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي تدوين و اجرا نمايد.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
٢٥

ت ٦-٥-١-به توسعه پژوهش در حوزه آموزشي پزشكي توجه كند.
ت ٦-٥-٢-افراد متبحر آموزش پزشكي در سطح دانشگاه در اختيار داشته باشد و به مشاوره در سطح ملي و
بينالمللي با افراد متبحر دسترسي داشته باشد.
توضيحات:
 افراد متبحر آموزش پزشكي شامل افرادي با تجربه فعاليتهاي توسعهاي و پژوهشي در آموزش پزشكي از گروههاي
مختلف علوم پزشكي )پزشكان ،پرستاران ،داروسازان ،دندانپزشكان و ديگر گروهها( ،متخصصان آموزشي )شامل
دانشآموختگان آموزش پزشكي ،روانشناسان ،جامعهشناسان ،متخصصان برنامهريزي درسي ،ارزشيابي و ديگر

متخصصان( و نظير آن خواهند بود.

 پژوهش در آموزش پزشكي ،اثربخشي جنبههاي مختلف فرايند ياددهي و يادگيري را بررسي ميكند.

زيرحوزه  :٦-٦تبادﻻت آموزشي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٦-٦-١-سياستي براي همكاري ملي و بينالمللي با ساير مؤسسات آموزشي از جمله تبادل استاد و دانشجو،
معادلسازي واحدهاي گذرانده شده در ساير مؤسسات تدوين نمايد.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٦-٦-١-تبادل اعضاي هيأت علمي/مدرسان ،دانشجويان و كارشناسان در سطوح منطقهاي و بينالمللي و
معادلسازي واحدهاي گذرانده شده در ساير مؤسسات را با تدارك منابع مناسب اجرا نمايد.
توضيحات:
 ساير مؤسسات آموزشي شامل ديگر دانشكدههاي پزشكي و ساير دانشكدهها و مؤسسات آموزشي )دندانپزشكي،
داروسازي ،بهداشت عمومي و دامپزشكي( و حرفههاي وابسته به آن خواهد بود.

 كارشناسان شامل مديريت و كارشناسان فني ميباشند.

 معادلسازي واحدهاي درسي ميتواند از طريق برنامهي كاري بين دانشكدههاي پزشكي تسهيل شود.
٢٦

حوزه  :٧ارزشيابي دوره

٣٤

زيرحوزه  :٧-١نظام پايش ٣٥و ارزشيابي دوره

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٧-١-١-برنامهاي براي ارزشيابي نظاممند دوره پزشكي عمومي تدوين و اجرا كند.
پ ٧-١-٢-برنامهاي براي پايش فرآيندها و پيامدهاي دوره پزشكي عمومي تدوين و اجرا كند.
پ ٧-١-٣-از نتايج ارزشيابي به منظور اصﻼح دوره پزشكي عمومي استفاده كند.
پ ٧-١-٤-ذينفعان اصلي ارزشيابي را در فعاليتهاي پايش و ارزشيابي دوره آموزشي مشاركت دهد.

استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٧-١-١-به صورت ادواري در فواصل مشخص )حداقل هر  ٥سال( ساير جنبههاي دوره آموزشي پزشكي
عمومي خود را به طور جامع مورد ارزشيابي قرار دهد.
توضيحات:

 منظور از ارزشيابي دوره فرآيند نظاممند و مستمر گردآوري و تحليل اطﻼعات به منظور قضاوت در مورد اثربخشي و
كفايت برنامه آموزشي و اجزاي اصلي آن )شامل مدل برنامه درسي ،ساختار برنامه ،تركيب و طول دوره و بخشهاي
ضروري و انتخابي( است .گردآوري اطﻼعات با استفاده از روشهاي مختلف مانند پرسشنامه ،بحث گروهي ،مصاحبه و

بررسي مستندات ،با استفاده از ابزارهاي معتبر و پايا و از منابع مختلف شامل دانشجويان ،مدرسان و مسئوﻻن برنامه
صورت ميگيرد.

 پايش دوره شامل گردآوري مستمر اطﻼعات در مورد جنبههاي كليدي آن و در راستاي حصول اطمينان از صحت
اجراي فرآيند آموزشي ميباشد ،تا حيطههاي نيازمند مداخله مشخص شود .منظور از فرايندهاي آموزشي فعاليتهايي

Program evaluation
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است كه اجرا مي شود تا برنامه آموزشي به نتايج مورد نظر خود برسد .منظور از پيامدهاي آموزشي ،نتايج حاصل از
برنامه است كه معموﻻ به صورت پيامدهاي فوري ،ميان مدت و بلندمدت تعريف ميشود.

 منظور از ساير جنبههاي دوره آموزشي منابع ،ساختار ،محيط آموزشي ،فرهنگ حاكم بر برنامه ،پيامدهاي طوﻻني مدت،
موارد خاص دوره )به طور مثال استفاده از روشهاي خاص آموزشي و ارزيابي( و پاسخگويي اجتماعي است.

 ذينفعان اصلي )مراجعه به توضيحات در حوزه رسالت و اهداف(

زيرحوزه  :٧-٢عملكرد دانشجويان و دانشآموختگان

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٧-٢-١-عملكرد دانشجويان تمام وروديها را در رابطه با پيامدهاي آموزشي موردنظر و برنامه آموزشي تحليل
كند.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٧-٢-١-عملكرد دانشجويان و دانشآموختگان تمام وروديها را در رابطه با شرايط ،پيشزمينه و قابليتهاي
ورودي آنها تحليل كند.
ت ٧-٢-٢-نتايج تحليل عملكرد دانشجويان و دانشآموختگان را به مراجع مربوطه مانند وزارت متبوع ،سازمان
سنجش ،كميته برنامهريزي درسي و مشاوره دانشجويي بازخورد دهد.
توضيحات:
 منظور از تحليل عملكرد دانشجويان بررسي طول مدت تحصيل ،نمرات امتحانات ،ميزان رد و قبولي ،ميزان موفقيت يا
مشروطي و دﻻيل آن ،بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان بر اساس خودگزارشدهي ،توجه به عﻼئق شخصي از جمله

دورههاي اختياري ،مصاحبه با دانشجويان تجديد دوره شده ،مصاحبه با دانشجويان انصرافي و اخراجي و ساير موارد
بنابر شرايط دانشكده است.

 منظور از تحليل عملكرد دانشآموختگان بررسي نتايج عملكرد در آزمونهاي ملي ،شغل انتخابي و عملكرد بعد از
دانشآموختگي و ساير موارد بنابر شرايط موجود است.

٢٨

حوزه  :٨مديريت عالي و اجرايي

٣٦

زيرحوزه  :٨-١مديريت عالي

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٨-١-١-مجوز تاسيس از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دريافت كرده باشد.
پ ٨-١-٢-به منظور تحقق اهداف دوره پزشكي عمومي ،ساختار ،تشكيﻼت ،اختيارات ،مسؤوليتها و ارتباطات
سازماني درون دانشگاهي خود را تعريف ،تدوين ،اجرا و پايش نمايد.
پ ٨-١-٣-در مديريت عالي از ساختار شوراها با شرح وظايف مشخص و تعريف شده )براي تصميم سازي و
سياست گذاري( و ساختار كميتهاي )براي فعاليتهاي فني و اجرايي( با مشاركت ذينفعان اصلي استفاده كند.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٨-١-٢-تصميمات و عملكرد مديريت عالي را شفاف و به نحو مقتضي به ذينفعان اطﻼعرساني كند.
توضيحات:
 ساختار مديريت عالي :مشتمل بر هيأت رئيسه ،شوراي سياستگذاري و فرآيندهاي استقرار سياستهاي برنامهاي،
موسسهاي ،اجرا و پايش آن است.
 ساختار كميتهاي :منظور ساختاري براي اجرايي شدن برنامههاي پزشكي عمومي و سياستها مثل كميته برنامه درسي،
كميته جذب و ديگر موارد است.

 ذينفعان اصلي )مراجعه به توضيحات حوزه رسالت و اهداف(

 سياستهاي برنامهاي و موسسه اي شامل ماموريت دانشكده پزشكي ،برنامه آموزشي ،نظام پذيرش ،جذب پرسنل،
انتخاب سياست ها و تصميمات موثر در تعامل و ارتباط با بخش سﻼمت و بالين است.

زيرحوزه  :٨-٢مديريت آموزش
Governance & Administration
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استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٨-٢-١-مسئولين مرتبط با دوره پزشكي عمومي را مشخص و مسؤوليتهاي هر يك از ايشان را در قبال
مديريت اين دوره توصيف و تدوين نمايد.
استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٨-٢-١-برنامه مشخصي جهت ارزشيابي عملكرد تيم مديريت داشته باشد و به طور دورهاي عملكرد اين تيم
را در ميزان دستيابي به مأموريت و پيامد مورد انتظار خود پايش و ارزشيابي كند.
توضيحات:
 تيم مديريت آموزش :افراد حقيقي و حقوقي هيأت رئيسه و ساختار حاكميتي كه در برابر موضوعات آموزشي ،پژوهشي،
خدمات و تصميمگيريها پاسخگو هستند .اين افراد شامل رئيس دانشكده پزشكي ،معاون آموزش پزشكي عمومي )پايه
و باليني( دانشكده ،كميته پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي ،مديران گروههاي آموزشي ،شوراهاي

آموزشي گروهها )اعم از علوم پايه و باليني( ،رؤساي بخشهاي آموزشي )اعم از علوم پايه و باليني( ،رؤساي
بيمارستانهاي آموزشي و معاونين آموزش باليني بيمارستانهاي آموزشي ميباشد.

زيرحوزه  :٨-٣بودجه آموزشي و تخصيص منابع

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٨-٣-١-بودجه مشخصي براي تحقق اهداف و اجراي برنامه پزشكي عمومي داشته باشد.
پ ٨-٣-٢-تفويض اختيارات مالي و اداري مورد نياز براي تحقق و توسعه فعاليتهاي مرتبط با آموزش پزشكي
عمومي مبتني بر استانداردهاي اين دوره را داشته باشد.
توضيحات:

٣٠

 بودجه مشخص :منظور بودجه آموزشي بر اساس فعاليتهاي بودجهاي در دانشكده ميباشد كه بايد به سهم مشخص و
شفافي از بودجه دانشكده پزشكي وصل شود.

زيرحوزه  :٨-٤مديريت و اجرا

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٨-٤-١-از كادر اجرايي حرفهاي ﻻزم براي اجراي برنامه آموزشي برخوردار باشد.
پ ٨-٤-٢-برنامه مشخصي را براي تأمين منـابع انسـاني ،سـرمايهاي و مصـرفي ﻻزم جهـت اسـتمرار و ارتقـاي
فعاليتهاي دانشجويي در حوزههاي زير با همكاري معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه ،طراحي و اجرا نمايد:
 فعاليتهاي ديني ،فرهنگي و ورزشي دانشجويان
 فعاليتهاي علمي دانشجويان
 فعاليتهاي اجتماعي و رشد فردي دانشجويان
پ ٨-٤-٣-ساختار و متولي مشخصي براي مديريت فرآيند ارزيابي دانشجويان و ارزشيابي مستمر به منظور
بهبود و ارتقاي كيفيت ارزيابي فراگيران داشته باشد.

توضيحات:
 منظور از كادر اجرايي حرفهاي مناسب افراد متخصص متناسب با نيازهاي دانشكده شامل مدير مالي ،كارمندان بودجه،
كارشناسان آموزشي ،پژوهشي و غيره ميباشد.

زيرحوزه  :٨-٥تعامل با بخش سﻼمت

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:

٣١

پ ٨-٥-١-فرايند مشخص و مناسبي براي تعامل سازنده و مستمر با بخش سﻼمت )بهداشت و درمان ،غذا و
دارو( و بخشهاي مرتبط با آن در جامعه داشته باشد.
توضيحات:
 تعامل سازنده :شامل تبادل اطﻼعات ،تشريك مساعي و همكاري با سازمانهاي مرتبط ،به منظور تربيت پزشكان جهت
پاسخگويي اجتماعي به نيازهاي آتي جامعه.

٣٢

حوزه  :٩بازنگري مستمر

٣٧

استانداردهاي الزامي
دانشكده پزشكي بايد:
پ ٩-١-١-دوره پزشكي عمومي و اجزاي آن را به صورت مستمر مورد بررسي و بازنگري قرار دهد.
پ ٩-١-٢-در جهت رفع كمبودهاي شناسايي شده در دوره پزشكي عمومي و اجزاي آن اقدام كند.
پ ٩-١-٣-بودجه مناسبي براي بازنگري مستمر دوره پزشكي عمومي درنظر بگيرد.

استانداردهاي ترجيحي
دانشكده پزشكي بهتر است:
ت ٩-١-١-فرايند بازنگري مستمر خود را مبتني بر نتايج مطالعات آيندهنگر ،ارزشيابيهاي انجام شده و مرور بر
متون آموزش پزشكي انجام دهد.
در فرايند بازنگري مستمر خود به موارد زير توجه كند:
ت ٩-١-٢-اصﻼح بيانيه رسالت متناسب با تحوﻻت علمي ،اجتماعي -اقتصادي و فرهنگي جامعه خود
ت ٩-١-٣-بازنگري توانمنديهاي دانشآموختگان متناسب با نيازهاي محيطهاي كاري كه به آنها وارد ميشوند
ت ٩-١-٤-بازنگري در مدل برنامه آموزشي و روشهاي آموزشي به منظور حصول اطمينان از مناسب و متناسب
بودن آنها
ت ٩-١-٥-اصﻼح محتواي آموزشي متناسب با پيشرفتهاي علمي در حوزههاي علوم پايه ،باليني ،علوم رفتاري
و اجتماعي ،تغييرات پيش آمده در ويژگيهاي جمعيتي و وضعيت بيماريها به صورت وارد شدن موارد جديد و
خارج شدن موارد قديمي شده از برنامه آموزشي
ت ٩-١-٦-ارتقاي كيفيت نظام ارزيابي فراگيران و نيز روشها و تعداد آزمونها بر اساس تغييرات ايجاد شده در
پيامدهاي يادگيري و روشهاي آموزشي

Continuous renewal
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ت ٩-١-٧-ارائه بازخورد به نهادهاي مرتبط با پذيرش دانشجو در جهت اصﻼح سياستهاي مربوط به منظور
انطباق با تغييرات دوره پزشكي عمومي و تناسب تعداد دانشجويان پذيرفته شده با ظرفيت دانشكده
ت ٩-١-٨-اصﻼح روند فراخوان و جذب هيأت علمي در دانشكده بر اساس نيازهاي به وجود آمده
ت ٩-١-٩-نوسازي امكانات و تجهيزات آموزشي بر اساس نيازهاي به وجود آمده از جمله ظرفيت پذيرش
دانشجو ،تعداد و مشخصات اعضاي هيأت علمي و ويژگيهاي برنامه آموزشي
ت ٩-١-١٠-بازنگري در نظام پايش و ارزشيابي دوره
ت ٩-١-١١-اصﻼح و توسعه ساختار سازماني و تشكيﻼت مديريت عالي و اجرايي دوره پزشكي عمومي براي
مواجهه مناسب با شرايط و نيازهاي در حال تغيير و نيز با در نظر گرفتن عﻼيق گروههاي مختلف ذينفع

توضيحات:
 منظور از اجزاي دوره پزشكي عمومي رسالت و اهداف ،ساختار ،فرايندها ،پيامدها ،محتوا ،روشهاي ياددهي و
يادگيري ،ارزيابي و ارزشيابي ،و محيط يادگيري است.

٣٤

