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  بسمه تعالي

  

  مقدمه

هاي اصلي آن توجه بيش از پيش به مقوله پياده سازي طرح تحول آموزش كه يكي از بسته به دنبال

هاي آموزشي است و با گذشت بيش از ده سال از انتشار اولين ويرايش استانداردهاي ملي دوره اعتباربخشي دوره

ملي و انجام خودارزيابي، پزشكي عمومي، و كسب تجربيات كشوري و دانشگاهي در زمينه پياده سازي استانداردهاي 

شود. دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي در ضرورت بازنگري در متن اين استانداردها بيش از پيش احساس مي

كنار بازنگري ساير ابعاد دوره پزشكي عمومي از جمله تدوين استانداردهاي كالبدي و بازنگري برنامه درسي ملي دوره 

  ردهاي ملي را در دستور كار خود قرار داد. پزشكي عمومي، بازنگري استاندا

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 

ممتحنه و ارزشيابي دوره پزشكي عمومي در قالب يك كارگاه دو روزه و بر اساس  هيأتاعضاي پزشكي و نيز برخي از 

استانداردهاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي  با) ١٣٨٥مقايسه استانداردهاي ملي پايه دوره پزشكي عمومي (مصوب 

تحنه و ارزشيابي آموزش هاي ممهيأتدر يك نشست يك روزه، اعضاي ) تدوين گرديد. پس از آن ٢٠١٥(ويرايش 

  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 

نفر از دست  ١٥٠شركت بيش از  برگزار و با ١٣٩٦فروردين ماه  ٢٤صاحب نظران، نشست نهايي سازي اين سند در 

هاي پزشكي، معاونان آموزشي و مديران دفاتر توسعه آموزش اندركاران دوره پزشكي عمومي اعم از روساي دانشكده

و  پزشكيها، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشكده ها، مديران مراكز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  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 پايه دوره آموزش "استانداردهاي دوره پزشكي عمومي در سطح كشور، براي اولين بار تحت عنوان 

طول در . رسيدبه تصويب  ١٢/١٢/١٣٨٥ريزي علوم پزشكي مورخ  تدوين شد و در شوراي عالي برنامه "پزشكي عمومي

هاي دروني و بيروني دوره  مذكور مبنايي را براي ارزشيابياستانداردهاي  ،ده سالي كه از تصويب اين استانداردها گذشت

با  يك دهه از زمان تصويب و نيزگذشت با در عين حال  .فراهم آورد هاي پزشكي كشور در دانشكده پزشكي عمومي

يژه ، به وهاي اخيري كه در آموزش علوم پزشكي در دنيا و همچنين در كشورمان اتفاق افتاد توجه به تغييرات و پيشرفت

بازنگري  در حال انجام است، ١٣٦٤بازنگري برنامه ملي دوره پزشكي عمومي كه براي اولين بار بعد از برنامه مصوب 

 .شداحساس به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير استانداردهاي پايه ملي 

  :  طي مراحل زير انجام شدتدوين و تصويب استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي 

 ماه مهرعلمي و كارگروه اجرائي در  كميته ."بازنگري استانداردهاي ملي"لمي و كارگروه اجرايي كميته عتشكيل  .١

ريزي،  هاي علوم پزشكي كشور كه در حوزه برنامه علمي شامل نمايندگاني از دانشگاه تشكيل شد. كميته ١٣٩٥

همچنين افراد صاحبنظر شتند، بازنگري، اجرا و ارزشيابي دوره پزشكي عمومي در دانشگاه محل خدمت فعاليت دا

. بودالمللي دوره پزشكي عمومي بيندر زمينه تدوين استانداردهاي دوره پزشكي عمومي يا آشنا به استانداردهاي 

اعضاي كارگروه اجرايي را دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي وزارت متبوع و مدير مركز و مدير واحد ارزشيابي 

. وظيفه كارگروه اجرايي طراحي دادندتشكيل  علوم پزشكي تهران نشگاهمركز مطالعات و توسعه آموزش دا

هايي . كميته علمي وظيفه تهيه نسخه پيش نويس و پيشنهاد نسخه نبودمندي بازنگري استانداردها و اجراي آن  روش

  .  استانداردها را به عهده داشت

هدف از  .استانداردهاي ملي دوره پزشكي عموميو  ٢٠١٥ سالويرايش  WFMEپايه مطالعه تطبيقي استانداردهاي  .٢

استانداردها از لحاظ ساختاري و محتوايي (به منظور تعيين نكات كليدي  مجموعهاين مرحله بررسي تحليلي هر دو 

. به اين ترتيب، ساختار پيشنهادي بوداستانداردها  مجموعهو مضامين استانداردها در هر حوزه) و سپس مقايسه دو 

هاي دو سري استانداردها  ها و تفاوت . همچنين تصويري از شباهتشداستانداردهاي بازنگري مشخص  براي تدوين

 . مشخص شد نظر قرار گيرد و به دنبال آن مواردي كه بايد در بازنگري استانداردها مد

ت برگزار در اين ارتباط دو نشس .بازنگري استانداردهاي ملي دوره پزشكي عموميهاي كارشناسي برگزاري نشست .٣

 شد. 

  شامل  مربوط با حضور صاحبنظران و ١٣٩٥ آذرماه ٦و  آبان ماه ٢٧ و ٢٦ هاي در تاريخ اول كه نشستدر

ريزان و  و جمعي از مسووالن، برنامه "بازنگري استانداردهاي ملي"كميته علمي و كارگروه اجرايي 
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هاي  هاي علوم پزشكي كشور متناسب با حوزه متخصصان آموزش دوره پزشكي عمومي در دانشگاه

و  ررسي تحليلي، ابتدا هدف از بازنگري استانداردهاي ملي و سپس نتايج بشدبرگزار  WFMEاستانداردهاي 

. در مرحله بعد، گيري شد و در مورد ساختار تدوين استانداردها تصميم دش استانداردها ارائه  اي مقايسه

. در هر شدكارگروه) تشكيل  ٨( WFMEهاي استانداردهاي  هاي تدوين استانداردها متناسب با حوزه كارگروه

و سپس در يك  ليل استانداردها مطالعه شدتح در آن حوزه و سپس WFMEكارگروه ابتدا استانداردهاي 

هر . در مرحله نهايي ره پزشكي در ايران پيشنهاد شدفرايند مشاركتي استانداردهاي متناسب با شرايط دو

در ها پيشنهادات اصالحي خود را  و اعضاي ديگر كارگروه دادهاستانداردهاي تدوين شده را ارائه   كارگروه

ارائه شده مدنظر قرار گرفت و پيش نويس اوليه بر اساس آن يت، پيشنهادات در نها. مورد آن اعالم كردند

 اصالح شد.

  ممتحنه و هاي هيات برگزار شد، جمعي از اعضاي  ١٣٩٥ دي ماه ٦تخصصي دوم كه در تاريخ نشست در

مجددا پيش نويس تهيه شده در  ،آموزش پزشكي عمومي و آموزش پزشكي كشور حضور داشتند ارزشيابي

كارگروه تشكيل شده بر اساس حوزه هاي استانداردها بررسي و نظرات پيشنهادي اعالم شد.  ٨مرحله قبل در 

ها نظرات خود را اعالم  بررسي شد و اعضاي ديگر كارگروهعمومي  جلسهها در  كارگروهپيشنهادات در انتها، 

 كردند. 

كميته علمي و بر اساس نتايج متن پيش نويس توسط  .استانداردهاي ملي دوره پزشكي عموميتهيه متن پيش نويس  .٤

ها از نظر ساختار  . به اين منظور، استانداردهاي دريافت شده از كارگروهشدتهيه هاي تخصصي برگزار شده  نشست

و همپوشاني احتمالي بين شد. سپس از نظر محتوا، پوشش حوزه مربوط به طور كامل  يكسان سازي و نحوه نگارش 

ها  ها ارسال و نظرات آن شد. در نهايت براي اعضاي كارگروه و موارد ديگر بررسي و اصالح هاي استانداردها  حوزه

 د.ش دريافت 

در مرحله بعد متن خصوص متن پيش نويس استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي. نظرخواهي از ذينفعان در  .٥

  :گرفتوره پزشكي عمومي طي فرايند زير مورد نظرخواهي قرار اوليه استانداردهاي ملي د

 متن اوليه تهيه شده در قالب فرم نظرخواهي كه بر اساس  هاي علوم پزشكي كشور. از دانشگاه نظرخواهي

به كليه  بودو قابل اجرا بودن) تهيه شده  ، اپتيموم بودنبودن درستبودن،  واضحهاي اصلي ( شاخص

و از ايشان خواسته شد تا با برگزاري جلسات كارشناسي با . شدپزشكي ارسال علوم پزشكي هاي  دانشگاه

نظرات و تركيب مشخص نسبت به بررسي و اعالم نظر در مورد متن پيش نويس استانداردها اقدام نمايند. 

عات و طبقه و در دو قالب پاسخ هاي كمي و نيز نقدهاي توصيفي ورود اطالدريافت، دانشگاه  ٢٦پيشنهادات 

 بندي انجام شد. 
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  ٢٤كه در تاريخ يك روزه با دست اندركاران آموزش پزشكي عمومي كشور. در اين نشست برگزاري نشست 

هاي پزشكي، معاونان آموزش پزشكي  دانشكدهساي ؤراز  نفر ١٥٠بيش از برگزار شد،  ١٣٩٦ فروردين ماه

ز مطالعات و توسعه آموزش مديران مراكهاي پزشكي، آموزش دانشكده مديران دفاتر توسعه وعمومي 

هيات هاي ممتحنه ها، نمايندگاني از متخصصان علوم پايه، باليني، علوم رفتاري و علوم سالمت و  دانشگاه

آموزش پزشكي، و نيز نمايندگاني از دانشجويان پزشكي و دانش  آموزش پزشكي و پزشكي عمومي كشور

ضور داشتند. حاضرين پس از معرفي روند انجام شده براي بازنگري ح آموختگان دوره پزشكي عمومي

متن پيش . در هر كارگروه كارگروه به بررسي تفصيلي استانداردهاي پيشنهادي پرداختند ٨در قالب استانداردها 

و گزارش تحليلي هاي علوم پزشكي  پيشنهادات و نظرات ارسالي از دانشگاه ر اساسنويس استانداردهاي ملي ب

هيه شده از پيشنهادات ارسالي و همچنين بحث و تبادل نظر بين اعضاي كارگروه مورد اصالح قرار گرفت. ت

بنابر پيشنهاد كارگروه اجرايي و موافقت كميته علمي، حوزه نه استانداردها كه مرتبط با بازنگري مستمر دوره 

پايان اين مرحله، مجددا كميته علمي در پزشكي عمومي است در اين مرحله به متن استانداردها افزوده شد. 

 نهايي انجام شد.  اتاصالح متن استانداردها را بررسي و

. هر زيرحوزه مشتمل بر تعدادي استزيرحوزه  ٢٤حوزه و  ٩شامل  ماهه است ٩متن حاضر كه محصول اين فرايند 

  استاندارد است كه در دو سطح استانداردهاي الزامي و استانداردهاي ترجيحي تعريف شده است. 

اند استانداردهايي است كه دانشكده پزشكي ملزم  در متن مشخص شده "بايد"منظور از استانداردهاي الزامي كه با واژه 

  به رعايت همه آن موارد است. 

اند استانداردهايي است كه نشان دهنده  در متن مشخص شده "بهتر است"ز استانداردهاي ترجيحي كه با واژه منظور ا

بهترين عملكرد دانشكده پزشكي در دوره آموزشي پزشكي عمومي است. بنابراين، دانشكده پزشكي بايد شواهدي نشان 

  كند.  دهد كه حداقل برخي از اين استانداردها را رعايت مي

ه بر اين، هر زيرحوزه شامل بخشي تحت عنوان توضيحات است كه هدف از آن ساده كردن و شفاف كردن عالو

اصطالحات استفاده شده در متن استانداردها است. در متن توضيحات هيچ مورد جديدي نسبت به استانداردها ارائه 

  شود.  نمي

استاندارد ترجيحي و  ٤٢استاندارد الزامي،  ٨٢شامل  ١٣٩٦ويرايش  عمومي در مجموع، استانداردهاي ملي دوره پزشكي

  توضيحات است.    ٨٤
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  ١رسالت و اهداف: ١حوزه 

  اهداف و رسالت :١- ١ زيرحوزه

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

 ارائه نظام جامعه، سالمت هاينياز گرفتن نظر در با را عمومي پزشكي آموزش با رابطه در خود رسالت ١- ١-١-پ
  .كند تدوين اجتماعي پاسخگويي و هاارزش باالدستي، اسناد بر اساس سالمت، خدمات

 .كند اعالم هاآن به و تدوين،اصلي  ذينفعان مشاركت با را خود رسالت ١- ١-٢-پ

 به منجر بتواند برنامه اجراي كه كند تعيين نحوي به را آموزشي هايراهبرد و اهداف خود رسالت در ١- ١-٣-پ
 يادگيري طريق از ايحرفه ارتقاي و ،عمومي پزشك عنوان به نقش ايفاي براي توانمند آموختگاني  دانش تربيت
   .شود(در صورت تمايل)  مقاطع بعدي در تحصيل با آمادگي و، العمرمادام

  ترجيحي هاي استاندارد

  :است بهتر پزشكي دانشكده

  .كند استفاده ذينفعانساير نظرات  از تريوسيع يگستره از خود رسالت بازنگري و تدوين در ١- ١-١-ت

   .كند لحاظ را سالمت فراملي جوانب و پزشكي حوزه نوين دستاوردهاي ،خود رسالتبيانيه  در ١- ١-٢-ت

  توضيحات:

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت رسمي هايگزارش اساس بر سالمت خدمات ارائه نظام و سالمت جامعه نيازهاي 

 .شود تعيين مي درماني و بهداشتي هايمعاونت هايگزارش خصوص به پزشكي

 هاي كلي سالمت (ابالغي مقام معظم  سياستمانند  عمومي پزشكي آموزش با ارتباط در ملي اسناد كليه باالدستي اسناد

 راهاي مورد انتظار از پزشكان عمومي توانمنديسند تحول آموزش و رهبري)، نقشه جامع علمي كشور، سند سالمت، 

  .شودمي شامل

 متعالي دين مبين اسالم در زمينه كسب رضايت الهي، حفظ كرامت انسان، شرافت خدمت به هاي  ارزششامل  هاارزش

ها، ضرورت حفظ حيات و احياي نفوس، ارتقاي سالمت و كيفيت زندگي، عدالت در سالمت، اهميت تسكين  انسان

طلب علم، كفايي حكام پزشكي و مراعات حقوق انساني، دردمندان، مراعات احكام الهي و شئون انساني، التزام به اآالم 
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و اعالم شده از سوي نظام خدمات ها و ضروريات تشخيص داده شده  تضمين اولويت و تأمينوجوب حرفه طب،  بودن

يس مسائل مستحدثه در دنياي پزشكي طراحي و تدرسالمت و داشتن انعطاف الزم براي رعايت التزامات فقهي و 

 باشد. مي

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

  ،منظور از يادگيري مادام العمر اين است كه دانشجو متناسب با نيازهاي جامعه و تغييرات علمي و فناوري رشته پزشكي

 هاي خود مشاركت داشته باشد.در يادگيري و روزآمدي دانش و توانمندي مسؤوالنه

 دانشجويان و علمي  هيأت اعضاي، پزشكي دانشكدهوالن ؤو مسرئيس مديريت ارشد دانشگاه، اصلي  ذينفعان از منظور

  باشند. مي ،دانش آموختگانو 

 افراد و ها)  نمايندگان ساير حرف پزشكي، نهادهاي ذيربط (مانند نظام پزشكي و بيمهبيماران، ذينفعان  ساير از منظور

  باشند. مي، بورد آموزش پزشكي عمومي و مسئوالن ذيربط وزارت متبوع كنندگان خدمات سالمت) جامعه (مانند دريافت

 سند آخرين در مندرج عمومي پزشكي ٣هايتوانمندي اساس بر كه است فردي ٢توانمند عمومي پزشك از منظور 

 مستقل طبابت توانمندي ريزي برنامه عالي شوراي مصوب عمومي پزشكي دكتراي دوره آموختگان دانش هايتوانمندي

 .دارد را عمومي پزشك عنوان به نقش ايفاي و

  ها، دانش پزشكي و  هاي رشته پزشكي اعم از نوآوري در تجهيزات، روش نوآوري پزشكي دستاوردهاي نوينمنظور از

  .باشد پزشكي ميآموزش 

 است جهاني بهداشت معضالتسپس  و اي منطقه هاي اولويت شامل اول مرتبه در فراملي جوانب.  

  

  اختيارات: ١- ٢ زيرحوزه

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

  .برخودار باشداز اختيارات و منابع الزم  ،پزشكي عمومي آموزشي برنامهاجراي  براي طراحي و ١- ٢-١-پ
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  ٤برنامه آموزشي: ٢حوزه 

  : چارچوب برنامه٢- ١زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

ابالغ شده از طرف وزارت بهداشت، بر اساس چارچوب و محتواي برنامه درسي ملي پزشكي عمومي  ٢- ١-١-پ
 به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه برساند ،نموده خود را تدوينكل دوره آموزش پزشكي، برنامه آموزشي درمان و 

   ، اطالع رساني كند.دانشكدههاي مناسب، از جمله قرار دادن در پايگاه اطالع رساني به راهو 

خود، در راستاي تحقق  يدوره پزشكي عمومنشان دهد كه در تنظيم و اجراي برنامه آموزشي  ٢- ١-٢-پ
  كند. تالش مي آموزش مبتني بر توانمندي

   را بر اساس اصول عدالت آموزشي تنظيم و اجرا كند. آموزشي دوره پزشكي عمومي برنامه ٢- ١-٣-پ

  

  ترجيحي استانداردهاي

  است:دانشكده پزشكي بهتر 

هاي  مصوب در سند توانمنديي ها توانمنديمنطبق با  را برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي ٢- ١-١-ت
آموختگان،  دانشهاي  از توانمنديكه  كنداي تنظيم و اجرا  به گونهكشور آموختگان پزشكي عمومي  دانش

هاي مصوب تنظيم و به اين منظور الزم است كليه اجزاي اصلي برنامه منطبق با توانمندي .اطمينان حاصل شود
  به مرحله اجرا درآيد.

  توضيحات:

 مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برنامه درسي  ،پزشكي عموميآموزش دوره  درسي برنامه از منظور

 است.

 ها  اجزاي اصلي برنامه آموزشي شامل توانمندي حاويدانشكده پزشكي  پزشكي عموميآموزش دوره  برنامه آموزشي

هاي يادگيري و  روشآموزشي،  تجربيات و محتوا)، دانش، مهارت و نگرشي كه دانشجويان بايد كسب كنند(تلفيقي از 

  است.  دانشجو و ارزشيابي دوره ارزيابي ،ياددهي
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  نژاد،  قوميت، مليت، دانشجويان و اساتيد بدون توجه به جنس،برخورد عادالنه بين  ،اصول عدالت آموزشيمنظور از

هاي قابل قبول مطابق با مصوبات و  هاي جسمي بر اساس حداقل اقتصادي و توانمندي، وضعيت اجتماعي دين، مذهب،

  هاي موجود است. آيين نامه

  : محتواي آموزشي٢- ٢زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

 ازيمورد نكه مندرج برنامه درسي ملي مصوب  هيپا  علومضروري  يخود محتوا يبرنامه آموزش در ٢- ٢-١-پ
 كه شوديم ٧يو اصول ٦ميمفاه ،٥دانش حفظي محتوا شامل نيارا بگنجاند. ي است طبابت پزشك عموم يبرا
  . است ازين مورد ينيبال  علوم يريكارگ به و كسب يبرا

 ازين موردكه  مندرج برنامه درسي ملي مصوب ينيبال  علوم ضروري يخود محتوا يبرنامه آموزش در ٢- ٢-٢-پ
 ازين مورد ينيبال و ياحرفه يهامهارت و دانش شامل محتوا نيابگنجاند.  رااست  يطبابت پزشك عموم يبرا
  .است كشور در يعموم پزشك عنوان به يآموختگ دانش از پس مستقل طبابت يبرا

اي،  حرفهمنش  ،پزشكي اخالق ي،اجتماعي و رفتار  علوم با مرتبط يمحتوا خود يآموزش برنامه در ٢- ٢-٣-پ
  . بگنجاند را يعموم پزشك يبرا ازين مورد به ويژه طب سنتي و مكمل طب ،يپزشكحقوق 

  در برنامه آموزشي خود محتواي دروس عمومي مورد نياز براي تربيت پزشكي عمومي را بگنجاند. ٢- ٢-٤-پ

علمي مورد نياز براي طبابت پزشكي عمومي را  هاي برنامه آموزشي خود محتواي مرتبط با روش در ٢- ٢-٥-پ
  . استبگنجاند. اين محتوا شامل تفكر نقاد، پژوهش و پزشكي مبتني بر شواهد 

  

  هاي ترجيحي استاندارد

  دانشكده پزشكي بهتر است:

روش و  ينيبال  علوم ،يو اجتماع يرفتار  علوم ه،يپا  علومي (آموزش يمحتوانسبت به پايش و بازنگري  ٢-٢-١-ت
هاي علمي و فناوري، بدون افزايش حجم كلي محتواي علمي) متناسب با نيازهاي فعلي و آينده جامعه، پيشرفت

  .دوره، در چارچوب برنامه درسي ملي اقدام نمايد
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  توضيحات:

 محتوايي از برنامه آموزشي است كه همه دانشجويان بايد آن را فرا گيرند.  ٨محتواي ضروري از منظور  

  شناسي)، بيوشيمي، فيزيولوژي،  شناسي و جنين پايه شامل مواردي نظير علوم تشريح (مشتمل بر آناتومي، بافت علوم

شناسي) بيولوژي  شناسي و ويروس شناسي، انگل شناسي (شامل باكتري فيزيك پزشكي، ژنتيك، ايمونولوژي، ميكروب

  باشد.مولكولي و پاتولوژي مي

  ٩اجتماعي شامل مواردي نظير پزشكي اجتماعي، اپيدميولوژي و آمار حياتي، سالمت جهاني رفتاري و علوم  علوم ،

  شود. اجتماعي مي  شناسي پزشكي، بهداشت عمومي و علوم روانشناسي پزشكي، جامعه

 هاي زنان و زايمان، هاي كودكان، بيماريهاي داخلي، جراحي عمومي، بيماريباليني شامل مواردي نظير بيماري  علوم

، پزشكي، گوش و حلق و بيني، طب تسكيني، راديولوژي روانپزشكي، طب اورژانس، پوست، ارتوپدي، ارولوژي، چشم

  باشد. مي طب كار

  است. جايگزينطب  و شامل طب سنتيمكمل طب 

 هاي ارتباطي، پروسيجرهاي تشخيصي و درماني است. ي، معاينه فيزيكي، مهارتحال گير هاي باليني شامل شرح مهارت  

  دانش حفظي چيزي است كه شناخته شده يا ثابت شده است. دانش حفظي در آموزش پزشكي به منظور بازخواني در

 اصولگيرد.  ار ميسازي جهان و طبقه بندي چيزها مورد استفاده قر شود. مفهوم به منظور ساده آينده به خاطر سپرده مي

 كنند. روابط بين مفاهيم را بيان مي

  ،متون اسالمياخالق اسالميدروس عمومي دروسي است كه تحت عنوان واحدهاي عمومي شامل معارف اسالمي ،، 

 شود. موارد ديگر به دانشجويان دوره پزشكي عمومي ارائه ميادبيات فارسي، زبان انگليسي، تربيت بدني و 

 فرآيندي است تركيبي از روش استقرايي و استدالل قياسي. به اين صورت كه محقق ابتدا به صورت  ١٠روش علمي

كند و سپس با اصول استدالل قياسي به كاربرد منطقي  بندي مي استقرايي با استفاده از مشاهدات خود، فرضيه را صورت

 .پردازد فرضيه مي

 آموختگان پزشكي است.  هاي ملي دانشذكر شده در سند توانمندي ها و وظايف مورد انتظارمنظور از طبابت تمام نقش  

  
  هاي آموزشي : راهبرد٢-٣زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

   درجاتي از ادغام افقي علوم مرتبط را انجام دهد. ٢- ٣-١-پ
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هاي سرپايي داخل و خارج  عرصهبخشي از آموزش خود را در راستاي آموزش مبتني بر جامعه در  ٢- ٣-٢-پ
  اجرا كند.  و با رويكرد ارتقاء سالمت همه جانبه بيمارستاني

  استانداردهاي ترجيحي

  :است بهتر يپزشك دانشكده

و ديگر محتواي دوره پزشكي عمومي  اجتماعي رفتاري و  علوم، پايه  علوم ،باليني  ادغام عمودي علوم ٢- ٣-١-ت
 را انجام دهد.

و ارائه  ، تعييندانشگاههاي  با توجه به اولويت و بر اساس برنامه درسي مليرا  ١١واحدهاي انتخابي ٢- ٣-٢-ت
  دهد.

العمر تنظيم  و يادگيري مادام محوري راستاي تحقق دانشجودر  را آموزشي دوره پزشكي عمومي برنامه ٢- ٣-٣-ت
   .و اجرا كند

  توضيحات:

  داخلي و  هاي باليني رشتهفيزيولوژي يا ادغام  پايه مثل آناتومي و ادغام بين دروس علوم )،همزمان( ادغام افقياز منظور

 جراحي مانند نفرولوژي و اورولوژي است.

  و متابوليك هاي  بيماريبيوشيمي و مانند ادغام دروس ادغام دروس در مقاطع مختلف  ،)طولي( ادغام عموديمنظور از

 .است عصبيهاي سيستم  بيمارييا فيزيولوژي و 

 توانند بر اساس عالقه فردي يا احساس نياز  محتوايي از برنامه آموزشي است كه دانشجويان مي يمحتواي انتخاب از منظور

 تر انتخاب كنند.  براي يادگيري عميق

  رسالت و اهداف) حوزه يادگيري مادام العمر (مراجعه به توضيحات 

  وليت ؤانتقال مسهاي يادگيري است كه با هدف  فرصتفراهم كردن منظور از دانشجومحوري رويكردهاي آموزشي و

در اين چارچوب مشاركت  آيد.يادگيري به خود دانشجو و تبديل او به يك يادگيرنده مستقل و خودراهبر به اجرا در مي

 دانشجو يك ضرورت جدي براي يادگيري است. 

 
 يادگيري-هاي ياددهي : روش٢- ٤زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  انشكده پزشكي بايد:د
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مورد استفاده  هاي مورد نظر راهاي آموزشي متناسب با اهداف آموزشي براي تحقق توانمنديروش ٢- ٤-١-پ
  قرار دهد.

هاي مرسوم آموزشي نظير سخنراني روش و افزايش تعامل با دانشجويان در در جهت ارتقاي كيفيت ٢- ٤-٢-پ
  اقدام كند. 

هاي داخل  هاي باليني در محيطهاي يادگيري مشخصي را در قالب چرخشباليني، فرصتدر مرحله  ٢- ٤-٣-پ
  بيمارستاني متناسب با نيازهاي پزشك عمومي فراهم كند. و خارج

در مرحله باليني، شرايطي فراهم كند كه دانشجو با مشاركت در تيم ارائه خدمت به بيمار، ضمن  ٢- ٤-٤-پ
  كند.با سطح خود از نظارت مناسب برخوردار بوده و بازخورد كافي دريافت  تدريجي و متناسب مسؤوليتپذيرش 

  هاي ترجيحي استاندارد

  :است بهتر يپزشك دانشكده

يادگيري بر مساله،  يمبتنيادگيري مبتني بر تيم، مبتني بر مورد،  ريفعال نظ يآموزش يهاروش از ٢- ٤-١-ت
در ارائه هاي فعال ديگر  روش سازها و با استفاده از شبيه هاي كوچك، يادگيري الكترونيكي، يادگيريدر گروه

  ها و اهداف آموزشي استفاده كند.محتواي آموزشي مورد نظر به شكل مناسب و متناسب با توانمندي

  توضيحات:
 گر، به همكار و در نهايت به  ليت به اين معني است كه دانشجو به صورت تدريجي از مشاهدهپذيرش تدريجي مسؤو

 عامل فعال در يادگيري در محيط بالين تبديل شود. 

 اي است كه بر اساس زمان و اهداف مورد  ريزي شده هاي آموزشي برنامه هاي آموزشي مشخص، فرصتمنظور از فرصت

  شود.انتظار ارائه مي
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  ١٢ارزيابي دانشجو: ٣حوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

  نظام ارزيابي دانشجويان را تدوين، اعالم و اجرا كند. ٣- ١-١-پ

هاي دانشجويان سنجش تمام ابعاد توانمندي شامل هر سه حيطه شناختي،  دهد ارزيابي اطمينان ٣- ١-٢-پ
  دهد. ا پوشش ميمهارتي و نگرشي ر

ابزارهاي ارزيابي، از  ١٣هاي مورد انتظار از فراگيران و سودمندي اهداف و توانمندي متناسب با ٣- ١-٣-پ
  مناسب و متنوع استفاده كند. هاي روش

اعتراضات فراگيران و پاسخگويي به ارزيابي كار مشخصي براي گزارش نتايج ساز و از نشان دهد  ٣- ١-٤-پ
  كند. استفاده مي

  بازخورد دهد. ١٤هاي تراكمي آزمون به دانشجويان بر اساس نتايج ٣- ١-٥-پ

را بررسي و مستند كند و بر اساس نتايج آن به  اي ي چندگزينهها نتايج تحليل كمي و كيفي آزمون ٣- ١-٦-پ
 .ها بازخورد دهد طراحان آزمون

  هاي اجرا شده، توسط متخصص بيروني قابل بررسي است. نشان دهد كه فرآيندها و مستندات آزمون ٣- ١-٧-پ

  هاي ترجيحي استاندارد

  دانشكده پزشكي بهتر است:

را بررسي و اي)  هاي چندگزينه (غير از آزمون ي برگزار شدهها آزمونديگر نتايج تحليل كمي و كيفي  ٣- ١-١-ت
 .ها بازخورد دهد مستند كند و بر اساس نتايج آن به طراحان آزمون

  كند مي اجرا را آن و دارد وجود آزمونها كيفيت پايش براي مدوني برنامه دهد نشان ٣- ١-٢-ت

 را فراهم كند.آنان  دانشجويان بهثر و مستمر ؤو ارائه بازخورد م ١٥سازماندهي ارزيابي تكويني با ٣- ١-٣-ت
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  توضيحات:

 ارائه  نصاب، بندي، روش تعيين حد شامل اصول و اهداف ارزيابي، ابزارهاي ارزيابي، برنامه زمان ١٦نظام ارزيابي

گران  (روش اجتناب از تضاد منافع آزمون هاي جبران ردي و مالحظات اخالقي حراست آزمون، مكانيسمبازخورد، 

  ارزيابي) در فازهاي مختلف دوره پزشكي عمومي است.

  اي و  هاي شناختي مواردي چون مراقبت باليني، رفتارهاي اخالقي و حرفه ابعاد مختلف توانمندي عالوه بر جنبه

  شود. ا نيز شامل ميهاي ارتباطي ر مهارت

  با توجه به پيچيده بودن پيامدها در دوره پزشكي، يك ابزار براي سنجش كافي نيست و بايد از ابزارهاي متنوع براي

پاسخ،   هاي كتبي باز تواند شامل آزمون هاي شناختي، مهارتي و عاطفي استفاده شود. اين ابزارها مي سنجش حيطه

درجه و ساير ابزارها و  ٣٦٠، ارزيابي ١٨پورتفوليو، ١٧الگ بوك، OSCE ،DOPS ،Mini-CEX پاسخ، شفاهي، بسته

 هاي معتبر باشد. روش

 است كه براي  ٢٤، هزينه اثربخشي٢٣، مقبوليت٢٢، تاثير آموزشي٢١، پايايي٢٠ابزار پنج شاخص روايي ١٩سودمندي منظور از

هاي آماري و برخي ديگر از طريق  روش شود. سنجش برخي از اين معيارها از طريق هر ابزار در هر موقعيت بررسي مي

 پذير است. هاي كيفي امكان روش

  بازخورد عالوه بر اعالم نمره، شامل مواردي چون اعالم پاسخنامه تفصيلي، مشخص كردن موارد خطاي دانشجو و ارائه

 راهكار براي بهبود عملكرد است.

 ري در خصوص عملكرد فراگيران اجرا مي شود.هايي است كه با هدف تصميم گي منظور از ارزيابي تراكمي، آزمون  

 هاي آن قبل (با استفاده از  ها و تعيين ميزان دقت و نارسايي ها بررسي تك تك سؤال منظور از تحليل كمي و كيفي آزمون

هاي مربوط و از طريق جلسات مرور همگنان يا متخصصان ارزيابي) و پس از برگزاري آزمون (با تعيين  چك ليست

هاي مرتبط) است. عالوه بر تحليل هر يك از سؤاالت و  ري و ضريب تمييز سؤاالت و ديگر شاخصضريب دشوا

 ها الزم است سودمندي هر روش يا ابزار ارزيابي دانشجو و همچنين سيستم ارزيابي دانشجو در كل مشخص شود.  آيتم

 المللي هستند. هاي بين ا سازمانمنظور از متخصص بيروني، افراد متخصص خارج از دانشكده، خارج از دانشگاه ي  

 هايي است كه در طول دوره با هدف ارائه بازخورد و بهبود عملكرد فراگير انجام  منظور از ارزيابي تكويني، آزمون

 شود.  شود و نتيجه آن در ارزيابي نهايي لحاظ نمي مي
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  ٢٥اندانشجوي: ٤حوزه 

  : پذيرش و انتخاب دانشجو٤- ١زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

هاي دانشجويان جديدالورود خود داشته و ضمن استفاده از نتايج  برنامه مشخصي براي بررسي ويژگي ٤- ١-١-پ
ريزي براي دانشجويان، آن را به طور مستمر در اختيار نهادهاي  هاي آتي دانشگاه و برنامه گذاري آن در سياست
  ربط نيز قرار دهد. باالدستي ذي

هاي باالدستي موجود و با اتكا به بررسي شواهد مناسب براي تعيين  در چارچوب قوانين و سياست ٤- ١-٢-پ
پذيرش دانشجويان جديدالورود، طراحي   پذيرش دانشجو، برنامه مشخصي براي تعيين ظرفيتو تركيب ظرفيت 
  .سازي نمايد و پياده

الورود خود  هاي دانشكده به دانشجويان جديد رفيتپزشكي و ظ  اي براي معرفي رشته بايد برنامه ٤- ١-٣-پ
اي، مقررات انضباطي و وظايف  سازي دانشجويان از مقررات آموزشي، مقررات حرفه داشته باشد. همچنين آگاه

  اي مورد انتظار از ايشان نيز بايد در قالب همين برنامه اجرا شود. حرفه

  هاي ترجيحي استاندارد

  دانشكده پزشكي بهتر است:

حوزه آموزان مقطع متوسطه  هاي دانشكده به دانش اي براي معرفي رشته پزشكي و ظرفيت برنامه ٤- ١-١-ت
 خود داشته باشد. تحت پوشش

به منظور انطباق با تغييرات دوره پزشكي عمومي و تناسب تعداد دانشجويان پذيرفته شده با ظرفيت  ٤- ١-٢-ت
  هاي مربوط بازخورد دهد.  در جهت اصالح سياستبه نهادهاي مرتبط با پذيرش دانشجو دانشكده، 

  

  توضيحات:

 مي تواند شامل موارد زير باشد: دالوروديجد انيدانشجو يها يژگيو يبررس 
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 الورود پراكندگي جغرافيايي و دموگرافيك دانشجويان جديد 

 اين سوابق شامل معدل دوران تحصيل فرد در مقطع متوسـطه، عملكـرد وي   . سوابق علمي پيش از ورود به دانشگاه

هـاي   (نظير شركت در جشـنواره  اي علميآموزي و ساير دستاورده در آزمون سراسري، شركت در المپيادهاي دانش

 آموزي) است دانش

 هاي مـرتبط بـا پـذيرش     برنامه  ارتقا و بازبيني مستمر مجموعهو  هاي پذيرش دانشجو شواهد مناسب براي تعيين ظرفيت

  تواند شامل موارد زير باشد: ميدانشجو 

 باالدستيهاي  اسناد و سياست 

  كاركنان و مديرانعلميهيأت منابع انساني دانشكده شامل اعضاي ، 

 ها و ديگر موارد اي دانشكده پزشكي شامل فضاهاي فيزيكي دانشكده، بيمارستان منابع سرمايه 

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

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

 هاي گذشته يان ورودي به دانشكده پزشكي در سالپايش اثربخشي ظرفيت دانشجو  

  تواند شامل موارد زير باشد: الورود مي  به دانشجويان جديد عرفي رشته پزشكيمبرنامه 

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

 گرايش به كسب شايستگي، رشد و تعالي فردي 

  اجتماعي پزشك -اي تحصيلي، نقش و جايگاه حرفههاي  مسؤوليتآگاهي و نگرش مناسب درباره 

 تواند شامل موارد زير باشد: هاي عمومي الزم براي عملكرد مناسب در حرفه پزشكي كه مي توانمندي  

o هاي ارتباطي مهارت 

o گيري و تفكر نقادانه هاي تصميم مهارت 

o مهارت كار تيمي 

o مهارت رهبري و مديريت 

o خالقيت 

o هاي مديريت شخصي مهارت 

o هاي استدالل منطقي مهارت 

o ٢٦هاي بازانديشي مهارت 

 هاي دانشكده و مواردي  هاي يادگيري، گروه هايي چون منابع فيزيكي، فرصت فرصت  هاي دانشكده، از ظرفيت منظور

 مانند آن است.
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  : مشاوره و حمايت از دانشجويان ٤- ٢زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

هاي  اخالقي، رواني و پيشگيري از آسيبحقوقي، مناسبي براي حمايت از امنيت اجتماعي،   برنامه ٤- ٢-١-پ
  سازي نمايد. ها را طراحي و پياده احتمالي دانشجو در اين حوزه

كرده و نتايج   طراحي و پيادهرا اي تحصيلي و رواني به دانشجويان  نظام مناسب ارائه خدمات مشاوره ٤- ٢-٢-پ
مستند نمايد. اين نظام بايد به صورت فعاالنه دانشجويان محرمانه بودن اطالعات دانشجويان با حفظ اجراي آن را 

اي دانشكده  نظام مشاوره به امكان مراجعه نيز دانشجويانكند و پايش  شناسايي و را از جهت نياز به اين خدمات
 .را داشته باشند

 و اجتماعي ،شخصيتي، فرهنگي ،رشد فرديبه منظور تحقق برنامه خود را  هاي فوق  مجموعه فعاليت ٤-٢-٣-پ
  .سازي نمايد طراحي و پيادهدر دانشجويان  ٢٧اي حرفه منش افزايش انگيزه و نشاط تحصيلي و ،معنوي

 تعيين و براي تامين آن براي دانشجويان پزشكي عمومي هاي رفاهي حداقل شرايط مطلوب حمايت ٤- ٢-٤-پ
  طلبي نمايد. ريزي و حمايت برنامه

اي، ارتقاي اين رفتارها در دانشجويان و برخورد با  كار مشخصي براي شناسايي رفتارهاي حرفه و ساز ٤- ٢-٥-پ
  رفتارهاي نامناسب، ضمن رعايت مقررات جاري داشته باشد.

 .سازي نمايد شجويي خاص طراحي و پيادههاي دان برنامه مشخصي را براي حمايت از گروه ٤- ٢-٦-پ

بـراي ايجـاد همـاهنگي بـين     هـاي مشخصـي    هـاي باالدسـتي، برنامـه    در چارچوب قوانين و سياست ٤-٢-٧-پ
سـازي   يافته دانشجويي طراحي و پيـاده  فرهنگي سازمان هاي علمي فعاليتواحدهاي ذي ربط در جهت حمايت از 

   نمايد.

  استاندارد هاي ترجيحي

  پزشكي بهتر است:دانشكده 
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و  هيـأت علمـي  اي تحصيلي و رواني به دانشـجويان عـالوه بـر اعضـاي      نظام ارائه خدمات مشاورهدر  ٤-٢-١-ت
اي و منتورشـيپ   ي خـدمات مشـاوره   اي، از دانشجويان واجد شرايط نيـز بـراي ارائـه    متخصصان خدمات مشاوره

 . كندبرداري  بهره

را اي تحصـيلي و روانـي بـه دانشـجويان      نظام ارائه خدمات مشـاوره هاي صورت گرفته در در  مشاوره ٤-٢-٢-ت
 . كندپايش را ها  پيگيري و اثربخشي آن

هاي مرتبط با استانداردهاي حمايت از دانشجو را به طور مسـتمر بـازبيني نمـوده و     ي برنامه مجموعه ٤-٢-٣-ت
  ارتقا دهد.

  توضيحات:

 اي از افراد، قوانين و فرآيندهاست  اي تحصيلي و رواني به دانشجويان شامل مجموعه نظام مناسب ارائه خدمات مشاوره

  اي يا با همكاري چند نهاد محقق شود.  تواند در چارچوب يك نهاد خاص دانشكده كه مي

 تواند شامل موارد زير باشد: هاي رفاهي مي حمايت 

 هاي دانشجويي خوابگاه 

 انشجوييوام د 

 تغذيه 

 بيمه سالمت 

 امكانات و فضاهاي تفريحي و ورزشي 

 برنامه تمهيدات فوق 

 كار دانشجويي در داخل و خارج دانشگاه 

 ٢٨دسترسي به تسهيالت فناوري اطالعات  

 هاي دانشگاهي و بيمارستاني تمهيدات الزم جهت تردد و اقامت دانشجويان در محيط 

 باشد:ميهاي دانشجويي خاص شامل موارد زير  گروه 

 نخبگان و استعدادهاي درخشان 

 دانشجويان با وضع تحصيلي نامناسب 

 و رواني دانشجويان با نيازهاي ويژه جسمي 

 دانشجويان با شرايط اقتصادي و رفاهي نامطلوب 

 ي چند نهاد صورت گيرد، در هر حال هاي يك نهاد متولي واحد و يا با همكار تواند در قالب فعاليت ها مي حمايت

 شود تا انسجام، شفافيت و پاسخگويي اين نهادها در باالترين سطح و در هماهنگي با يكديگر حفظ گردد. توصيه مي
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 هاي مرتبط با استانداردهاي حمايت از دانشجو بايد مبتني بر شواهد زير صورت  برنامه  ارتقا و بازبيني مستمر مجموعه

  گيرد:

  هاي باالدستي سياستاسناد و 

 نيازهاي دانشكده و جامعه 

 نيازهاي دانشجويان 

 هاي دانشجويان درخواست 

 هاي دريافتي رضايت دانشجويان از حمايت 

 منابع دانشكده 

  شود كه از جهت علمي، اخالقي و رفتاري مورد تاييد دانشكده باشند.ميدانشجويان واجد شرايط به دانشجوياني گفته  

  نمايندگان دانشجويي : حضور٤-٣زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

گذاري و اجرايي  يافته دانشجويان در فرآيندهاي سياست  سازي الزم براي مشاركت سازمان  زمينه ٤- ٣-١-پ
  مرتبط با برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي را فراهم آورد.

  استانداردهاي ترجيحي

  دانشكده پزشكي بهتر است:

هاي مرتبط با حضور نمايندگان دانشجويي را به طور مستمر بازبيني نموده و ارتقا  ي برنامه مجموعه ٤- ٣-١-ت
  .دانشجويان شودسطح مشاركت منجر به ارتقاي  ،در حد امكان و متناسب با فرآينداي كه به گونه دهد

  توضيحات:

 ها، اجرا  ريزي مشاركت دانشجويان: منظور از مشاركت دانشجويان در يك فرآيند، ايفاي نقش نمايندگان ايشان در برنامه

تواند از سطح مشورت گرفتن فعاالنه تا عضويت ثابت نمايندگان دانشجويي در  و ارزشيابي آن فرآيند است كه مي

 اي متفاوت باشد.  ي دانشكده گيرنده نهادهاي تصميم

 هاي مرتبط با استانداردهاي حضور نمايندگان دانشجويي بايد مبتني بر شواهد زير  برنامه  ارتقا و بازبيني مستمر مجموعه

  صورت گيرد:

 هاي باالدستي اسناد و سياست 

 نيازهاي دانشكده 
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 نيازهاي جامعه 

 هيأت علميهاي دانشجويان و اعضاي  درخواست 

 رضايت دانشجويان از ميزان مشاركت خود  
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  ٢٩: هيأت علمي٥حوزه 

  هيأت علمياعضاي  جذبو  فراخوان: ٥- ١زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

را به روشني تبيين و اجرا اعضاي هيأت علمي/مدرسان  فراخوان، جذب و به كارگيري هاي  سياست ٥- ١-١-پ
  نمايد.

پزشكي  برنامه درسيبراساس  اعضاي هيأت علمي/مدرسان  فراخوان، جذب و به كارگيري   برنامه ٥- ١-٢-پ
اجتماعي وجود داشته باشد.  وباليني، علوم پايه و علوم رفتاري  هيأت علميعمومي و تعداد مورد نياز از اعضاي 

قت و نيز تناسب بين و تمام وقت جغرافيايي، تمام وقت و پاره هيأت علمياعضاي  تناسبدر اين برنامه بايد 
به دانشجو وجود  هيأت علميگروه پزشكي و گروه غيرپزشكي و تناسب بين تعداد عضو  هيأت علمياعضاي 

  داشته باشد.

هاي  بر اساس شايستگياعضاي هيأت علمي/مدرسان  فراخوان، جذب و به كارگيري برنامه  ٥- ١-٣-پ
  باشد. ايحرفه منششي، پژوهشي اخالقي و علمي/عملي، آموز

اعضاي هيأت  هاي محوله به  مسؤوليتبرنامه مدون پايش و ارزشيابي مستمر بر اساس شرح وظايف و  ٥- ١-٤-پ
  داشته باشد.علمي/مدرسان 

  هاي ترجيحي استاندارد

  دانشكده پزشكي بهتر است:

ماموريت راستاي در اعضاي هيأت علمي/مدرسان  فراخوان، جذب و به كارگيري اي براي  برنامه ٥- ١-١-ت
 اي داشته باشد. هاي منطقه دانشكده و توجه به ويژگي

بودجه و درآمدهاي اختصاصي اعضاي هيأت علمي/مدرسان  فراخوان، جذب و به كارگيري در برنامه  ٥- ١-٢-ت
  دانشكده را در نظر بگيرد.

  توضيحات:
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 هاي  در رشته هيأت علمياطمينان بخشي از كارآمدي اعضاي  هيأت علمياعضاي  تأمين        هاي گزينش و منظور از سياست

هاي آموزشي، پژوهشي و  باليني، علوم پايه و علوم رفتاري و اجتماعي بر اساس برنامه آموزشي پزشكي عمومي در حوزه

 باشد. ارائه خدمات باليني مي

 هاي كالبدي  با برنامه استاندارد هيأت علمي اعضاي تأمين        منظور از تعداد، تنوع و تناسب، انطباق برنامه گزينش و

 باشد. كشوري مي

 نامه جذب اعضاي  منطبق بر معيارهاي آيين ايحرفه منشهاي علمي/عملي، آموزشي، پژوهشي، اخالقي و  شايستگي

 باشد. مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي مي هيأت علمي

 شود. سرزميني گفته مي هاي ذكر شده در سند آمايش اي به ويژگي هاي منطقه ويژگي 

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

 باشد. مي

  در مراحل تبديل وضعيت استخدامي بر اساس رزومه آموزشي، پژوهشي و ارائه  هيأت علميپايش و ارزشيابي اعضاي

  باشد. مي هيأت علميهاي قبلي خدمت عضو  خدمت در سال

  
  علمي هيأتهاي اعضاي  : ارتقا مرتبه و فعاليت٥- ٢زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

هاي مختلف اعضا مبتني بر شرح وظايف  بين فعاليت اي براي اطمينان از وجود تعادلبرنامه ٥- ٢-١-پ
  اعضاي هيأت علمي ارائه دهد و آن را اجرا كند.مرتبه ارتقاي  آيين نامه استخدامي و

 هيأت علمياعضاي توسط  سالمت و ارائه خدمات ، فرهنگيهاي آموزشي، پژوهشي از تداوم صالحيت ٥- ٢-٢-پ
  اطمينان يابد.

در فرآيند ياددهي و يادگيري  هاي باليني و پژوهشي فعاليتبرنامه اي براي اطمينان از استفاده از  ٥- ٢-٣-پ
   .ارائه دهد و آن را اجرا كند

ي نامه ارتقا مبتني بر آيين /مدرسانهيأت علميحمايت اعضاي  و سازي اي مدون براي توانمند برنامه ٥- ٢-٤-پ
  .و آن را اجرا كند داشته باشد مرتبه اعضاي هيات علمي

پزشكي عمومي آشنايي كافي داشته باشند  برنامه درسيبا  هيأت علمي/مدرساناطمينان يابد اعضاي  ٥- ٢-٥-پ
  كنند. محوله در آموزش پزشكي عمومي، وقت و توجه كافي را صرف مي مسؤوليتو متناسب با 
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در زمينه ارزيابي  هيأت علمي/مدرساننشان دهد كه براي ايجاد انگيزه و افزايش توانمندي اعضاي  ٥- ٢-٦-پ
  برنامه دارد. دانشجو

  برنامه دارد. /مدرسانعلمى هيأتاعضاي  يتأمين رفاه حداقل نشان دهد جهت ٥- ٢-٧-پ

  

  توضيحات:

 تعريف قابل  هيأت علمياعضاي ارتقاي نامه  آيينت مبتني بر اهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و ارائه خدم صالحيت

 مي باشد.
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  ٣٠منابع آموزشي: ٦حوزه 

  : تسهيالت فيزيكي٦- ١زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

تضمين  تا دانشجويان فراهم نمايد، و هيأت علميبراي اعضاي  كافي و مناسب فيزيكي تسهيالت ٦- ١-١-پ
   شود. پياده مناسب نحو به تواند ميآموزشي  برنامه نمايد

اصول ايمني  نمايد كه براي كاركنان، دانشجويان، بيماران و همراه بيمارانمحيط آموزشي فراهم  ٦- ١-٢-پ
    .اسب در آن لحاظ شده باشدنمت

 هاي روش زمينه آمده در وجود به هاي با پيشرفت تسهيالت متناسب منظم گسترش و روزآمد كردن با ٦-١- ٣-پ

    دهد. آموزشي دانشجويان را ارتقا محيط آموزشي،

  توضيحات:

 هاي پژوهش و آموزش،  هاي كار گروهي، آزمايشگاه درس، اتاق هاي سخنراني، كالس هاي سالن شامل فيزيكي تسهيالت

هاي  ، سالن امتحانات، غذاخوري، سالنفناوري اطالعات ها، تسهيالت هاي باليني، امور اداري، كتابخانه آزمايشگاه مهارت

 بود. ) خواهدهاها و پاويون ابگاه(خو اياب و ذهاب و محل استراحت ،ورزشي، تسهيالت تفريحي

 فيزيكي مورد نياز در سند استانداردهاي كالبدي برنامه پزشكي عمومي مشخص شده است. حداقل تسهيالت  

 ايمني مقررات و ها، نمونه مضر، مواد از و حفاظت ضروري اطالعات ارائه محيط ايمن (ايمني محيط كار) شامل 

   آزمايشگاه و تجهيزات ايمني است.

  
  : منابع آموزش باليني٦- ٢زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

  اطمينان داشته باشد: كافي توسط دانشجويان باليني موارد ذيل جهت كسب تجربه تأميننسبت به  ٦- ٢-١-پ
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 بيماران مناسب كافي و تنوع تعداد  
 باليني آموزش تسهيالت  
 باليني  نظارت بر آموزش  

  ترجيحيهاي  استاندارد

  دانشكده پزشكي بهتر است:

يابي قرار داده و جهت شتحت پوشش، مورد ارز جمعيت نيازهاي با باليني را متناسب آموزش امكانات ٦- ٢-١-ت
  آن بكوشد. تأمين

  توضيحات:

 يا و شدهاستاندارد  بيمار شده، سازي بيمار شبيه لزوم، صورت باليني بيمار واقعي است، اما در منظور از بيمار در آموزش 

  تواند به عنوان جايگزين استفاده شود.مي ها، ديگر تكنيك

 آموزش باليني مورد نياز در سند استانداردهاي كالبدي برنامه پزشكي عمومي مشخص شده است. امكانات  

 ها،  كلينيك سرپايي، و سوم، خدمات دوم و اول ردههاي بيمارستان مناسبي از باليني شامل تركيبآموزش  تسهيالت

مركز يادگيري  عالوه جامعه به سالمت هاي مراقبت ساير پايگاه و مراقبت سالمت مراكز سالمت اوليه، مراقبت هاي پايگاه

  .    بود باليني خواهد هاي مهارت

 نظر تناسب كيفيت  از منظم طور پزشكي به آموزش هايبرنامه توجه به بايد ضمن باليني آموزش تسهيالت در ارزشيابي

  ها ارزشيابي شود. مديريت آن و نظارت، درماني، هاي شيوه بيماران، تنوع و تعداد تجهيزات،

  

  : فناوري اطالعات٦-٣زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

دانشجويان و اعضاي  توسط ،اطالعات اوريفنّ امكاناتاز  موثر و اخالقي هايي براي استفاده سياست ٦- ٣-١-پ
   نمايد.و اجرا  تدوين هيأت علمي

فناوري  و دانشجويان از هيأت علميامكان استفاده اعضاي و الكترونيكي  هاي رسانه به آسان دسترسي ٦- ٣-٢-پ
    نمايد. تأمينغير آن را  يا و شبكه بر مبتني ارتباطات اطالعات و
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با تعيين سطح دسترسي و را فناوري نوين اطالعات و دانشجويان از هيأت علميامكان استفاده اعضاي  ٦- ٣-٤-پ
  در موارد زير فراهم نمايد: ايحرفه اخالق اصولرعايت 

 بيماران مديريت  
  دسترسي به اطالعات بيماران  
 سالمت مراقبت هاي در سيستم كار 

 هاي باليني آموزش مهارت  

  هاي ترجيحي: استاندارد

  :است بهتر پزشكي دانشكده

از جمله واقعيت  ٣١سازهاي پيشرفته آموزشي مثل انواع شبيههاي نوين  امكانات و تجهيزات فناوري ٦- ٣-١-ت
  را براي آموزش دانشجويان پزشكي فراهم نمايد. ٣٢مجازي

  توضيحات:

 هاي شبكه همراه، تلفن/تلفن رايانه، از شامل استفاده ارتباطات و اطالعات فّناوري اخالقي از و موثر سياست استفاده 

 از آموزشي منابع و موارد همه به مشترك شامل دسترسي كتابخانه خدمات با هماهنگي ديگر ابزارها؛ خارجي، و داخلي

 است است. كاربرد فناوري اطالعات ممكن اطالعات فّناوري و همچنين كاربرد ٣٣آموزش مديريت سيستم يك طريق

 اي مداوم حرفه العمر و توسعه يادگيري مادام براي سازي دانشجويان آماده و شواهد مبتني بر پزشكي از آموزش بخشي

 باشد.

 پيشرفت در مواجه با بودن اطالعات و محرمانه بيمار خصوصي حريم و هاي مرتبط با پزشك چالش به اخالقي استفاده 

 ها آن توانمندسازي هاي مرتبط با اتخاذ سياست. بهداشتي اشاره دارد هاي و مراقبت پزشكي آموزش در فنّاوري اطالعات

    تواند كمك كننده باشد. جديد مي ابزار از استفاده صحيح براي

  

  : پژوهش و دانش پژوهي٦- ٤زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:
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را براي دانشجويان پزشكي فراهم ضروري اجراي برنامه پزشكي عمومي  هاي پژوهشي زيرساخت ٦- ٤-١-پ
   نمايد.

دانشجويان براي  و اطالع رساني الزم باشدمشخصي داشته  پژوهش هاي اولويت و پژوهشي تسهيالت ٦- ٤-٢-پ
     .  انجام گردد هيأت علميو اعضاي 

  آموزش را تقويت نمايد. و پژوهش و اجراي آن، ارتباطهاي مشخص سياست تدوين با ٦- ٤-٣-پ

  پژوهي پزشكي را مبناي اصالح برنامه آموزشي قرار دهد. و دانش پژوهش ٦- ٤-٤-پ

  هاي ترجيحي: استاندارد

  پزشكي بهتر است: دانشكده

 هاي فعاليتهاي علمي و آموزش مبتني بر شواهد مطمئن شود  از طريق تسهيل يادگيري روش ٦- ٤-١-ت

  گذارد. مي تأثير جاري آموزش بردانش پژوهي پزشكي و  پژوهشي

  توضيحات:

 پژوهي پزشكي دانشاست.  اجتماعي و رفتاري باليني، علوم پايه، در علمي پژوهي مشتمل بر تحقيقات دانش و پژوهش 

  .برنامه آموزشي باشد تواند مبناي مي پزشكي هاي معني دستيابي به دانش و پژوهش پزشكي پيشرفته است. پژوهش به

  

  آموزش پزشكي تبحر: ٦-٥زيرحوزه 

  الزاميدهاي استاندار

  دانشكده پزشكي بايد:

  در آموزش پزشكي دسترسي داشته باشد. متبحربه افراد  ٦- ٥-١-پ

 هاي براي طراحي و توسعه روش در آموزش پزشكي متبحرافراد  سياست مشخصي را جهت استفاده از ٦- ٥-٢-پ

  تدوين و اجرا نمايد. هيأت علميآموزش و ارزشيابي، و توانمندسازي اعضاي 

  هاي ترجيحي استاندارد

  دانشكده پزشكي بهتر است:
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  توجه كند. پزشكي آموزشيدر حوزه   پژوهش توسعهبه  ٦- ٥-١-ت

آموزش پزشكي در سطح دانشگاه در اختيار داشته باشد و به مشاوره در سطح ملي و  افراد متبحر ٦- ٥-٢-ت
  المللي با افراد متبحر دسترسي داشته باشد. بين

  توضيحات:

 هاي  زشكي از گروهاي و پژوهشي در آموزش پهاي توسعه فعاليت تجربه با آموزش پزشكي شامل افرادي افراد متبحر

متخصصان آموزشي (شامل  ها)، پزشكي (پزشكان، پرستاران، داروسازان، دندانپزشكان و ديگر گروه علوممختلف 

ريزي درسي، ارزشيابي و ديگر  شناسان، متخصصان برنامه جامعه شناسان،آموختگان آموزش پزشكي، روان دانش

  .بود خواهند نظير آنمتخصصان) و 

 كند. مي بررسي را يادگيري و ياددهي مختلف فرايند هاي اثربخشي جنبه آموزش پزشكي، در پژوهش    

  

  : تبادالت آموزشي٦-٦زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

از جمله تبادل استاد و دانشجو،  آموزشي مؤسسات المللي با ساير ملي و بين همكاري براي سياستي ٦- ٦-١-پ
  مؤسسات تدوين نمايد.سازي واحدهاي گذرانده شده در ساير  معادل

  هاي ترجيحي استاندارد

  دانشكده پزشكي بهتر است:

 و المللي بين و اي سطوح منطقه در دانشجويان و كارشناسان مدرسان،هيأت علمي/تبادل اعضاي  ٦- ٦-١-ت
  نمايد. اجرا منابع مناسب را با تدارك سازي واحدهاي گذرانده شده در ساير مؤسسات معادل

  توضيحات:

 آموزشي (دندانپزشكي،  مؤسسات ها و هدانشكد ساير پزشكي و هاي ديگر دانشكده شامل آموزشي مؤسسات ساير

 بود. آن خواهد به هاي وابسته حرفه و داروسازي، بهداشت عمومي و دامپزشكي)

 باشند كارشناسان فني مي و مديريت شامل كارشناسان. 

 شود. تسهيل هاي پزشكي دانشكده كاري بين ي برنامه از طريق تواند درسي مي سازي واحدهاي معادل  
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  ٣٤دورهارزشيابي : ٧حوزه 

  دوره ارزشيابي و ٣٥پايش : نظام٧- ١زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

  .كند اجرا و تدوين عمومي پزشكي مند دوره نظام ارزشيابي براي اي برنامه ٧- ١-١-پ

  .كند اجرا و تدوين عمومي پزشكي دوره پيامدهاي و فرآيندها پايش براي اي برنامه ٧- ١-٢-پ

  .كند استفاده عمومي پزشكي دوره اصالح منظور به ارزشيابي نتايج از ٧- ١-٣-پ

  آموزشي مشاركت دهد. دورههاي پايش و ارزشيابي  ذينفعان اصلي ارزشيابي را در فعاليت ٧- ١-٤-پ

  

  ترجيحي استانداردهاي

  :است بهتر پزشكي دانشكده

 پزشكي آموزشي دوره هاي جنبه ساير) سال ٥ هر حداقل( مشخص فواصل در ادواري صورت به ٧- ١-١-ت
 .دهد  قرار ارزشيابي به طور جامع مورد راخود  عمومي

  توضيحات:
 اثربخشي و  مورد در اطالعات به منظور قضاوت گردآوري و تحليل مستمر و مند نظام فرآيند دوره ارزشيابي از منظور

هاي  آن (شامل مدل برنامه درسي، ساختار برنامه، تركيب و طول دوره و بخش اجزاي اصلي و آموزشي برنامه كفايت

 و مصاحبه گروهي، بحث پرسشنامه، مانند مختلف هاي روش از استفاده با اطالعات گردآوري. است ضروري و انتخابي)

 برنامه مسئوالن و مدرسان دانشجويان، شامل مختلف منابع از و پايا و معتبر ابزارهاي از استفاده با مستندات، بررسي

 .گيرد مي صورت

  و در راستاي حصول اطمينان از صحت  آنهاي كليدي  شامل گردآوري مستمر اطالعات در مورد جنبهپايش دوره

هايي   هاي نيازمند مداخله مشخص شود. منظور از فرايندهاي آموزشي فعاليت باشد، تا حيطه اجراي فرآيند آموزشي مي
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شود تا برنامه آموزشي به نتايج مورد نظر خود برسد. منظور از پيامدهاي آموزشي، نتايج حاصل از  است كه اجرا مي

  شود.  معموال به صورت پيامدهاي فوري، ميان مدت و بلندمدت تعريف ميبرنامه است كه 

 مدت، طوالني پيامدهاي برنامه، بر حاكم فرهنگ آموزشي، محيط ساختار، منابع، آموزشي دوره هاي جنبه ساير از منظور 

 .است ياجتماع پاسخگويي و )هاي خاص آموزشي و ارزيابي ل استفاده از روش(به طور مثا دوره خاص موارد

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

  
  آموختگان : عملكرد دانشجويان و دانش٧- ٢زيرحوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

تحليل و برنامه آموزشي  ها را در رابطه با پيامدهاي آموزشي موردنظر عملكرد دانشجويان تمام ورودي ٧- ٢-١-پ
  كند.

  استانداردهاي ترجيحي

  دانشكده پزشكي بهتر است:

 هاي قابليت و زمينه پيش شرايط، در رابطه با را ها تمام ورودي آموختگان دانش و دانشجويان عملكرد ٧- ٢-١-ت
  .كند تحليل ها آن ورودي

 سازمان متبوع، وزارت مانند مربوطه مراجع به را آموختگان دانش و دانشجويان عملكرد تحليل نتايج ٧- ٢-٢-ت
  .دهد بازخورد دانشجويي مشاوره و درسي ريزي برنامه كميته سنجش،

  توضيحات:

 يا موفقيت ميزان قبولي، و رد ميزان امتحانات، نمرات تحصيل، مدت طول بررسي دانشجويان عملكرد تحليل از منظور 

 جمله از شخصي عالئق توجه به دهي، گزارش خود اساس بر دانشجويان تحصيلي وضعيت بررسي آن، داليل و مشروطي

 موارد ساير و اخراجي و انصرافي دانشجويان با مصاحبه شده، دوره  تجديد دانشجويان با مصاحبه اختياري، هاي دوره

  .است دانشكده شرايط بنابر

 از بعد عملكرد و انتخابي شغل ملي، هاي آزمون در عملكرد نتايج بررسي آموختگان دانش عملكرد تحليل از منظور 

 .است موجود شرايط بنابر موارد ساير و آموختگي دانش
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  ٣٦مديريت عالي و اجرايي: ٨حوزه 

  : مديريت عالي٨- ١ زيرحوزه

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارتهاي علوم پزشكي  دانشگاه گسترش شوراي از تاسيس مجوز ٨- ١-١-پ
  .باشد كرده دريافت

 ارتباطات و ها مسؤوليت اختيارات، تشكيالت، ساختار، عمومي، پزشكي دوره اهداف تحقق منظور به ٨- ١-٢-پ
  .نمايد و پايش اجرا ،، تدوينتعريف خود را دانشگاهي درون سازماني

(براي تصميم سازي و  در مديريت عالي از ساختار شوراها با شرح وظايف مشخص و تعريف شده ٨- ١-٣-پ
  اجرايي) با مشاركت ذينفعان اصلي استفاده كند.فني و هاي  اي (براي فعاليت گذاري) و ساختار كميتهسياست 

  هاي ترجيحياستاندارد

  دانشكده پزشكي بهتر است:

  رساني كند. تصميمات و عملكرد مديريت عالي را شفاف و به نحو مقتضي به ذينفعان اطالع ٨- ١-٢-ت

  توضيحات:

  :اي، هاي برنامه گذاري و فرآيندهاي استقرار سياست رئيسه، شوراي سياست  تأمشتمل بر هيساختار مديريت عالي 

 اي، اجرا و پايش آن است. موسسه

 ها مثل كميته برنامه درسي،  عمومي و سياست ي پزشكي ها اجرايي شدن برنامهمنظور ساختاري براي  اي: ساختار كميته

  .استكميته جذب و ديگر موارد 

 (مراجعه به توضيحات حوزه رسالت و اهداف) اصلي ذينفعان 

 اي شامل ماموريت دانشكده پزشكي، برنامه آموزشي، نظام پذيرش، جذب پرسنل،  اي و موسسه هاي برنامه سياست

  ها و تصميمات موثر در تعامل و ارتباط با بخش سالمت و بالين است. انتخاب سياست

  
  : مديريت آموزش٨- ٢ زيرحوزه
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  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

هاي هر يك از ايشان را در قبال  مسؤوليت و را مشخص مسئولين مرتبط با دوره پزشكي عمومي ٨- ٢-١-پ
  نمايد.ن دويت و توصيفاين دوره مديريت 

  هاي ترجيحي استاندارد

  دانشكده پزشكي بهتر است:

اي عملكرد اين تيم داشته باشد و به طور دوره عملكرد تيم مديريتبرنامه مشخصي جهت ارزشيابي  ٨- ٢-١-ت
  ارزشيابي كند. پايش و موريت و پيامد مورد انتظار خودأدر ميزان دستيابي به م را

  توضيحات:

  و ساختار حاكميتي كه در برابر موضوعات آموزشي، پژوهشي، رئيسه   تأهيتيم مديريت آموزش: افراد حقيقي و حقوقي

پاسخگو هستند. اين افراد شامل رئيس دانشكده پزشكي، معاون آموزش پزشكي عمومي (پايه ها  گيري خدمات و تصميم

هاي آموزشي، شوراهاي  سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي، مديران گروه و باليني) دانشكده، كميته پياده

علوم پايه و باليني)، رؤساي هاي آموزشي (اعم از  ها (اعم از علوم پايه و باليني)، رؤساي بخش آموزشي گروه

  باشد. هاي آموزشي مي هاي آموزشي و معاونين آموزش باليني بيمارستان بيمارستان

  
  : بودجه آموزشي و تخصيص منابع٨-٣ زيرحوزه

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

  بودجه مشخصي براي تحقق اهداف و اجراي برنامه پزشكي عمومي داشته باشد. ٨- ٣-١-پ

هاي مرتبط با آموزش پزشكي  فعاليت عهسوتتفويض اختيارات مالي و اداري مورد نياز براي تحقق و  ٨- ٣-٢-پ
  دوره را داشته باشد.اين عمومي مبتني بر استانداردهاي 

  توضيحات:
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 و باشد كه بايد به سهم مشخص  اي در دانشكده مي هاي بودجه بودجه مشخص: منظور بودجه آموزشي بر اساس فعاليت

  شفافي از بودجه دانشكده پزشكي وصل شود.

  
  : مديريت و اجرا٨- ٤ زيرحوزه

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:

  براي اجراي برنامه آموزشي برخوردار باشد. الزماي  از كادر اجرايي حرفه ٨- ٤-١-پ

اي و مصـرفي الزم جهـت اسـتمرار و ارتقـاي      منـابع انسـاني، سـرمايه    تأمينبرنامه مشخصي را براي  ٨-٤-٢-پ
 نمايد: اجراطراحي و با همكاري معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه، هاي زير  هاي دانشجويي در حوزه فعاليت

 دانشجويان و ورزشي فرهنگي، دينيهاي  فعاليت 

 هاي علمي دانشجويان فعاليت 

 دانشجويانفردي  رشدهاي اجتماعي و  فعاليت 

ساختار و متولي مشخصي براي مديريت فرآيند ارزيابي دانشجويان و ارزشيابي مستمر به منظور  ٨- ٤-٣-پ
  بهبود و ارتقاي كيفيت ارزيابي فراگيران داشته باشد.

  

  توضيحات:

  اي مناسب افراد متخصص متناسب با نيازهاي دانشكده شامل مدير مالي، كارمندان بودجه،  كادر اجرايي حرفهمنظور از

 باشد. مي و غيره پژوهشي ،آموزشي كارشناسان

  

  : تعامل با بخش سالمت٨-٥ زيرحوزه

  الزامياستانداردهاي 

  دانشكده پزشكي بايد:
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، غذا و با بخش سالمت (بهداشت و درمانو مستمر تعامل سازنده فرايند مشخص و مناسبي براي  ٨- ٥-١-پ
  .داشته باشدهاي مرتبط با آن در جامعه  ) و بخشدارو

  توضيحات:

 هاي مرتبط، به منظور تربيت پزشكان جهت  تعامل سازنده: شامل تبادل اطالعات، تشريك مساعي و همكاري با سازمان

  پاسخگويي اجتماعي به نيازهاي آتي جامعه.
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  ٣٧مستمر بازنگري: ٩حوزه 

  الزامياستانداردهاي 

  :دانشكده پزشكي بايد

  دوره پزشكي عمومي و اجزاي آن را به صورت مستمر مورد بررسي و بازنگري قرار دهد.  ٩- ١-١-پ

  در جهت رفع كمبودهاي شناسايي شده در دوره پزشكي عمومي و اجزاي آن اقدام كند. ٩- ١-٢-پ

  بودجه مناسبي براي بازنگري مستمر دوره پزشكي عمومي درنظر بگيرد.  ٩- ١-٣-پ

  

  استانداردهاي ترجيحي

  دانشكده پزشكي بهتر است:

هاي انجام شده و مرور بر نگر، ارزشيابيخود را مبتني بر نتايج مطالعات آيندهمستمر فرايند بازنگري  ٩- ١-١-ت
  متون آموزش پزشكي انجام دهد. 

  خود به موارد زير توجه كند:مستمر در فرايند بازنگري 

 اقتصادي و فرهنگي جامعه خود  -اصالح بيانيه رسالت متناسب با تحوالت علمي، اجتماعي ٩- ١-٢-ت

 شوندهاي كاري كه به آنها وارد ميآموختگان متناسب با نيازهاي محيطهاي دانشبازنگري توانمندي ٩- ١-٣-ت

هاي آموزشي به منظور حصول اطمينان از مناسب و متناسب  مدل برنامه آموزشي و روشبازنگري در  ٩- ١-٤-ت
 بودن آنها 

هاي علوم پايه، باليني، علوم رفتاري  هاي علمي در حوزه اصالح محتواي آموزشي متناسب با پيشرفت ٩- ١-٥-ت
وارد شدن موارد جديد و به صورت  ها هاي جمعيتي و وضعيت بيماري و اجتماعي، تغييرات پيش آمده در ويژگي

 خارج شدن موارد قديمي شده از برنامه آموزشي 

ها بر اساس تغييرات ايجاد شده در ها و تعداد آزمونارزيابي فراگيران و نيز روشنظام ارتقاي كيفيت  ٩- ١-٦-ت
 هاي آموزشيپيامدهاي يادگيري و روش

                                                           
37 Continuous renewal 



 

٣٤ 

 

به منظور  مربوطهاي  دانشجو در جهت اصالح سياست پذيرشارائه بازخورد به نهادهاي مرتبط با  ٩- ١-٧-ت
 و تناسب تعداد دانشجويان پذيرفته شده با ظرفيت دانشكدهتغييرات دوره پزشكي عمومي انطباق با 

 علمي در دانشكده بر اساس نيازهاي به وجود آمده   هيأتاصالح روند فراخوان و جذب  ٩- ١-٨-ت

نوسازي امكانات و تجهيزات آموزشي بر اساس نيازهاي به وجود آمده از جمله ظرفيت پذيرش  ٩- ١-٩-ت
 هاي برنامه آموزشي علمي و ويژگي هيأتدانشجو، تعداد و مشخصات اعضاي 

 پايش و ارزشيابي دوره نظام بازنگري در  ٩-١-١٠-ت

عالي و اجرايي دوره پزشكي عمومي براي ساختار سازماني و تشكيالت مديريت و توسعه اصالح  ٩-١-١١-ت
  نفعهاي مختلف ذيدر نظر گرفتن عاليق گروهبا مواجهه مناسب با شرايط و نيازهاي در حال تغيير و نيز 

  

 توضيحات:

 هاي ياددهي و  منظور از اجزاي دوره پزشكي عمومي رسالت و اهداف، ساختار، فرايندها، پيامدها، محتوا، روش

  و ارزشيابي، و محيط يادگيري است.يادگيري، ارزيابي 

   

  
   

 


