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 عمومی استانداردهای ملی دوره پزشکی

 دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی ارومیه نظام مندبرنامه ارزشیابی 

 

 زیر حوزه یک حوزه هفت ارزشیابی دوره  1: استاندارد

 3/4/1411کارگروه حوزه هفت تیم اعتبار بخشی دانشکده پزشکی در تاریخ : تدوین 

 11/4/1411شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در تاریخ  : مصوب

 1/7/1411معاونت های آموزش بالینی و علوم پایه پزشکی از تاریخ : اجرا

 1333و  1337، 1334: سوابق اجرا و گزارشات خودارزیابی

 

 مقدمه

فعالیتهای آموزشی هر کشور را می توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست که 

 و ز باالترین میزان تماس و ارتباط برخوردار استنظام آموزشی ا. هدف اصلی آن توسعه انسانی است

یکی از مهمترین ارگانهای آموزشی دانشگاهی، دانشکده های پزشکی محسوب می شوند و از نظر 

ت علمی، کارکنان ادانشجو، هی. )نیروی انسانی باالترین تعداد افراد را به خود اختصاص داده اند

با توجه به اینکه نظام آموزشی علی الخصوص . ....(جامعه و  پشتیبانی و دانش آموختگان درگیر با افراد

آموزش پزشکی وظیفه بسیار سنگینی را بر عهده دارد، الزم است در طراحی و اجرای فعالیتهای آن از 

مطلوبترین روشها بهره گرفته شود و اطمینان از استفاده از روش بهتر جز با انجام ارزیابی دوره ای 

در این میان به جهت تالش برای انطباق فعالیتهای آموزشی . ی دقیق میسر نمی باشدمنسجم و برنامه ریز

ارزشیابی به عنوان سازوکار  ،است که در این رویکردبا نیاز های امروزی استفاده از رویکرد سیستمی 

 .ضروری منظور می شود



 آموزشی ارزشیابی

، ارزشیابی جمع آوری و به کارگیری اطالعات در جهت ارزشیابی در آموزشبا توجه به تعاریف متعدد 

   ، به دست آوردن( Delineating) اتخاذ تصمیم برای یک برنامه آموزشی و فرایند تعیین کردن 

(Obtaining ) و فراهم ساختن(Providing ) اطالعات مفیدی برای قضاوت در تصمیم گیری ها در

فرآیندی است که به ارزشیابی آموزشی . عریف می شودتدر یک دوره آموزشی جهت ارتقا سطح آموزش 

تفسیر نتایج دوره بر اساس اطالعات گردآوری شده می پردازد و مشخص مینماید که دوره آموزشی 

 .برگزار شده تا چه حد موفقیت آمیز بوده و در راستای اهداف سازمان پیش رفته است

 رویکردها

 دانشکده پزشکی علمی اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی همورد تایید در کمیت ارزشیابی انواع مختلف

 .شده استو تکوینی تقسیم  تراکمیبر دو نوع ارزشیابی  ارومیه

در این رویکرد : به ارزشیابی دوره پزشکی عمومی (Formative)رویکرد تکوینی یا سازنده  (الف

اصالح برنامه های در حال اجرا از طریق بررسی میزان مطابقت برنامه اجرا شده  ،هدف از ارزشیابی

(Implemented Curriculum)  با برنامه تدوین شده(Planned Curriculum)  و استانداردهای

نظام پایش در دو سطح به این منظور تدوین شاخص های پایش اجرای برنامه و استقرار  .آن است

با )و وزارتی ( یت کمیته برنامه درسی پزشکی عمومی در دانشکده پزشکیبا محور)دانشگاهی  

بر اساس نتایج  .(7-1-2مستند ) انجام می شود( مسئولیت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

در صورت فراگیر بودن  .حاصل از پایش، اتخاذ تصمیم های اصالحی در سطح دانشکده انجام می شود

تغییرات در سطح ملی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی موظف به مشکالت و ضرورت انجام 

در این خصوص  .پیگیری اقدامات و اصالحات مورد نیاز برای اطمینان از اجرای مناسب برنامه است

در سال  می توان به تغییرات در کوریکولوم آموزشی رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 .(2-1سند )پی ارزشیابی های غیر مدون گذشته صورت گرفته است اشاره نمود که در  1337

به طور رویکرد تراکمی :  به ارزشیابی برنامه پزشکی عمومی (Summative)رویکرد تراکمی ( ب

سال یکبار و با هدف تعیین میزان مراعات استانداردهای برنامه در دانشکده پزشکی انجام می  5هررایج 

در دانشکده پزشکی ارومیه . می شودی تحقق این رویکرد به کار گرفته مدل اعتباربخشی برا .شود

گزارشات خودارزیابی . تقریبا هر سه سال یکبار انجام گرفته است 1333ارزشیابی تراکمی از سال 



استانداردهای برنامه دوره  مستندات. قابل مشاهده است 7-1-3در مستند  1333و  1337، 1333

پزشکی عمومی که با طی مراحل علمی و مشارکت خبرگان آموزش پزشکی عمومی تدوین شده است؛ 

 .استارومیه مبنای اعتباربخشی برنامه های آموزش پزشکی دانشکده پزشکی 

 

 دوره پزشکی عمومیبرنامه ارزشیابی 

دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی،  چهار، شامل  در حال حاضر، نظام آموزش پزشکی عمومی 

ترم تحصیلی، دوره فیزیوپاتولوژی  4دوره علوم پایه پزشکی . کارآموزی بالینی و کارورزی بالینی است

بر اساس . ) ماه می باشد 11ماه و دوره کارورزی  24ترم تحصیلی، دوره کارآموزی شامل  2شامل 

Core Curriculum  .)  مقطع مذکور و با توجه به مولفه های  4در ارزشیابی دوره پزشکی عمومی

 .تاثیرگذار در هر مقطع انجام می گیرد

 مولفه های تاثیرگذار در ارزشیابی دوره

طبق مصوبه کمیته  امر آموزش جهت ارزیابی دوره پزشکی عمومیمولفه های تاثیر گذار در 

ه مولفه های مذکور جز کلی .(7-1-1-2مستند ) شاخص تعیین شده است پنجدانشکده بر اعتباربخشی 

 : این مولفه ها شامل .اجزای درونداد، فرآیند و برونداد واسطه ای محسوب می شوند

 (درونداد) هیات علمیارزشیابی 

 (درونداد) برنامه آموزشی

 (فرآیند) فعالیت آموزشی

 (برونداد واسطه ای) ارزشیابی دانشجو

 (درونداد) منابع و تجهیزات  آموزشی

مد نظر قرار مولفه های باال  شاخص ها یا ارزشیابی کل دوره پزشکی عمومیدر هر سیکل  

هر مقطع بر اساس شاخص های مذکور با استفاده از روشهای مقتضی مورد ارزیابی قرار . خواهد گرفت

 . می گیرد و بر اساس نتایج حاصله اقدام به تغییر، اصالح، تقویت یا تداوم صورت می گیرد

 



 

 دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی ارومیهپروتکل ارزشیابی 

ارزشیابی تکوینی در فرآیند به دست آوردن برونداد واسطه ای و برونداد نهایی مورد استفاده 

نقش این نوع ارزیابی نظارت یا پایش بر چگونگی انجام امور و در صورت لزوم تغییر  .قرار می گیرد

فعالیتهای آموزشی است که تدوین یا طراحی آنها به  گام بعدی ارزشیابی در تعیین بازده.جهت آنهاست

 .در این خصوص از الگوی اعتبارسنجی استفاده می گردد. پایان رسیده و در مراحل اجرایی پایانی است

 الگوی اعتبارسنجی

این الگو که از دهه آغازین قرن بیستم به منظور قضاوت درباره سازمانهای آموزشی مورد 

انجمن نورث سنترال از جمله پیشگامان . ست، با سابقه ترین الگوی ارزشیابی استاستفاده قرار گرفته ا

با توجه به رویکرد کمی . بوده است( حوزه آموزش پزشکی)استفاده از این نوع الگو در آموزش عالی 

این الگو، به منظور بدست آوردن تصویری کمی از عوامل مورد ارزیابی جهت رتبه بندی استفاده می 

 .لگوی اعتبار سنجی از دو قسمت ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی تشکیل می شودا. شود

 :استانداردهای الگوی اعتبارسنجی

 :که با مشارکت اعضای تدوین شده به شرح زیل می باشد( ارزیابی درونی)گزارشات خودسنجی 

 در رشته مورد ارزیابی ( ارزیابان)معرفی هیات همگنان -1 

 (برنامه)همگنان از نظام بازدید هیات  -2

 مشتمل بر پیشنهاد برای بهبودی برنامه ( برنامه)گزارش هیات همگنان درباره نظام  -3

 بازنگری گزارش هیات همگنان به وسیله هیات عالی ارزیابی بیرونی

 تدوین و انتشار گزارش نهایی درباره کیفیت برنامه به وسیله هیات ارزیابی بیرونی -4

رشته آموزشی پزشکی عمومی، هیات همگنان یا ارزیابان درونی  31در ارزیابی دوره  به عنوان نمونه

اعضاء محترم مرکز مطالعات و توسعه اموزش دانشگاه بودند که طی جلسات متعدد در طول سالهای 

گزارشات آن هیات به . کمیته اعتبار بخشی دوره در دانشکده پزشکی را هدایت نمودند 1331و  1337

وط صورتجلسات و عکس و فیلم جمع آوری شده به هیات عالی ارزیابی بیرونی در مرکز صورت مبس

گزارش  1331مطالعات و توسعه وزارت متبوع ارسال گرددید و طی یک برنامه ارزیابی برونی سال 

 (. 1-1مستند ) نهایی کیفیت برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی تدوین و منتشر گردید 



 تعیین شده که میتوانند معرف کیفیت باشند شاخص هایمجموعه 

 هیأت علمی: 1شاخص 

 1411و 1333سنجه های مرتبط با شاخص هیات علمی در سالهای 

 استانداردهای رایج دانشکده پزشکی ارومیه

 بر آورد تعداد خروجی اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی پایه 

 بر آورد تعداد خروجی اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی بالینی 

 نیاز سنجی تعداد اعضای هیأت علمی مورد نیاز در گروه های آموزشی 

 نیاز سنجی تعداد اعضای هیأت علمی مورد نیاز در گروه های آموزشی 

 برآورد تعداد جذب اعضای هیأت علمی مصوب در فراخوان هیأت علمی 

 د تعداد مورد نیاز از اعضای هیأت علمی بالینی برآور

 برآورد تعداد مورد نیاز از اعضای هیأت علمی علوم پایه 

 برآورد تعداد مورد نیاز از اعضای هیأت علمی گروه اخالق پزشکی 

 برآورد تناسب اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی 

 گروه غیر پزشکی  برآورد تناسب بین اعضای هیأت علمی گروه پزشکی و

 برآورد تناسب بین تعداد عضو هیأت علمی به دانشجو 

  7-1-2-3ارجاع به مستند مربوطه 

 

 فرآیند توانمندسازی هیات علمی

سال گذشته با در نظر گرفتن موانع و  5اعضای هیات علمی در  روند توسعه کمی و کیفی 

میان اعضای هیات علمی مشکالت مطرح در دوره پزشکی عمومی چگونگی تبادل تجربه 

 7-1-2-6و  7-1-2-5و  7-1-2-4مستندات ) ....(سمینار، کارگاه، وبینار و )

  PDPفرم های 

 ت علمی درباره تطابق دوره و روابط آنها با امکانات مادی و نیروی انسانیانظر اعضای هی

 د و جامعهنظر هیئت علمی در مورد هدفهای دوره، ترکیب دروس و رابطه آن با نیازهای فر

نظر هیات علمی درباره سطح مورد انتظار دانشجویان در موقع دانش آموختگی و میزان 

 رضایت آنها از وضع موجود



 نظر هیات علمی درباره ضرورت تجدید نظر در دوره ها و پیشنهادهای احتمالی برای اصالح آن 

 د بالینی و پایهبرگزاری کارگاههای توانمندسازی حوزه آموزش اساتی

 پایه/ برگزاری کارگاه چگونگی تدوین بسته آموزشی توجیهی فراگیران جدید الورود به محیط های آموزشی بالینی 

 پایه/ تهیه و تنظیم بسته آموزشی توجیهی فراگیران جدید الورود به محیط های آموزشی بالینی 

 پایه/ د در روز اول بخش های بالینی برگزاری جلسه توجیهی نحوه آموزش فراگیران جدید الورو

 ، کوریکولوم دوره آموزشی ویژه فراگیران study guideبرگزاری کارگاه تهیه و تنظیم راهنمای یادگیری 

 ، کوریکولوم دوره آموزشی ویژه فراگیران study guideتهیه و تنظیم راهنمای یادگیری 

 ویژه فراگیران با کوریکولوم دوره آموزشی look bookبرگزاری کارگاه نحوه تهیه و تنظیم 

 ویژه فراگیران مطابق با کوریکولوم دوره آموزشی look bookتهیه و تنظیم 

 برگزاری کارگاه آموزشی استانداردهای آموزش بالینی ویژه اعضای هیأت علمی بالینی

 راگیران در پایان بخشتهیه و تنظیم چک لیست ارزیابی فعالیت های آموزشی اعضای عیأت علمی توسط ف

 ارائه باز خورد نتایج ارزشیابی اعضای هیأت علمی بالینی توسط فراگیران در پایان بخش به ایشان

 ارائه برنامه مدون پایش و ارزشیابی مستمر بر اساس شرح وظایف و مسئولیت های محوله به هیأت علمی

ت های مختلف اعضاء مبتنی بر شرح وظایف استخدامی و آیین ارائه برنامه ای برای اطمینان از وجود تعادل بین فعالی
 نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

 ارائه برنامه ای مدون برای توانمندسازی و حمایت اعضای هیأت علمی مبتنی بر آیین نامه ارتقای مرتبه

 کارگاه آشنایی اعضای هیأت علمی با برنامه درسی دوره پزشکی عمومی

 مه ای تأمین رفاه حداقلی اعضای هیأت علمیارائه برنا

 "تنظیم و اجرای برنامه  آموزشی به منظور تحقق آموزش مبتنی بر توانمندی مورد نیاز"ارائه برنامه 

 "عدالت آموزشی در برنامه آموزشی دورهکارآموزی پزشکی عمومی"ارائه برنامه به منظور تحقق 

 مرتبط با علوم رفتاری و اجتماعی اخالق پزشکی محتوای"ارائه برنامه به منظور گنجاندن 

 ارائه آموزش مبتنی بر جامعه در عرصه های سرپایی داخل و خارج بیمارستانی با رویکرد ارتقاء سالمت همه جانبه

 پایش و بازنگری محتوای آموزشی متناسب با نیازهای فعلی و آینده جامعه ، کوریکولومشایستگی،

 ی متناسب با اهداف آموزشی برای تحقق توانمندی های مورد نظرروش های آموزش" ارائه 

 "ارتقای کیفیت و افزایش تعامل با دانشجویان کارآموز در روش های مرسوم آموزشی " ارائه برنامه جهت 

 ایجاد فرصت های یادگیری در قالب چرخش های بالینی در محیط داخل و خارج بیمارستانی" ارائه برنامه جهت 

 (مشارکت کارآموزان در تیم ارائه خدمت به بیمار، به منظور پذیرش مسئولیت تدریجی" برنامه جهت  ارائه

روش های آموزشی فعال نظیر یادگیری مبتنی برتیم، مبتنی بر مورد، مبتنی بر مساله، " ارائه برنامه جهت استفاده از 
ستفاده از شبیه سازها و روش های فعال دیگر در ارائه یادگیری در گروه های کوچک، یادگیری الکترونیکی، یادگیری با ا

 "محتوای آموزشی مورد نظر به شکل مناسب و متناسب با توانمندی ها و اهداف آموزشی

 PDP (4-2-1-7)مستندات فرم های 

 هیات علمیارزشیابی 

هر مدرسی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را بر عهده دارد و زیر نظر موسسه یا 

 .فعالیت دارد و عضوی از مجمع علمی محسوب می شود( خصوصی/ دولتی )سازمان دانشگاهی 

 : ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به چند شویه انجام می شود



درجه شامل نظرخواهی از فراگیراٰن، همکاران و  311به شکل مدون و نظام مند با متد  -1

توسعه آموزش دانشگاه انجام می شود و در زمانبندی مشخص ساالنه به مسئولین در مرکز مطالعات و 

   (.751مستند های )دانشکده محل خدمت و خود استاد بازخورد داده می شود 

برنامه مدون اجرای کارگاه های توانمندسازی هیات علمی به صورت دوره ای برای تمام  -2

  (.752مستندهای )ازخورد آن دوره ها به اساتید متقاضیان ارتقاء با برگزاری آزمون های مرتبط و ب

توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و بعضی  PDPاجرای برنامه توسعه فردی  -3

   (.753مستند )دانشکده های تابعه دانشگاه 

  (.754مستند )ارزشیابی اعضاء هیات علمی در ترفیع ساالنه  -4

مستندات ) پژوهشی/توزیع اعضای هیات علمی آموزشیترکیب و فرآیند جذب هیات علمی ،  -5

3-2-1-7.) 

 

 برنامه آموزشی: 2شاخص  

 یادگیری در تدریس دروس/ راهبردهای یاددهی

 مواد آموزشی و وسایل کمک آموزشی مورد استفاده در تدریس

 شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 بازخورد نتایج پیشرفت تحصیلی به دانشجویان

 سابقه اجرایی دوره های آموزشیتعداد و تنوع و 

یندی است رسمی یا غیر رسمی که از طریق آن، یادگیرنده با نظارت ارگان آبرنامه آموزشی فر

آموزشی، معلوماتی را کسب می کند و شیوه درک آنها را در می یابد، مهارتهایی را فرا می گیرد و 

برنامه آموزشی دانشکده پزشکی بر اساس کوریکولوم . نگرش، ارزشگذاری و ارزشها را تغییر می دهد

اصلی ترین جزء تحت برنامه ارزشیابی دوره پزشکی عمومی . وزارتی تدوین و بومی سازی شده است

تأکید برنامه بر تناسب روشها و فنون با اهداف و زمینه . دانشکده پزشکی ارومیه برنامه آموزشی است

با این حال، . ش یا فن خاصی در کل برنامه ملی تجویز نمی شودهای یادگیری است و از این رو، رو



توصیه می شود در استفاده از روش یا فنون آموزشی عالوه بر وجود شواهد در مورد پیامدهای آموزشی 

هر روش یا فن، به پیامدهای پرورشی آن و نیز آمادگی دانشجویان و مدرسان برای اجرای مناسب، 

 . اجرایی کاربرد این روشها نیز توجه شودهمچنین مسائل اقتصادی و 

آموزش سنتی استاد  :از انواع روشها و فنونی که می توانند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از

 کوچک،  کارگاههای درگروههای محور به روش سخنرانی و کالسهای کالسیک و گلوبال، بحث

، کار در آزمایشگاه  Case presentationردمو آموزشی، ژورنال کالب و کتابخوانی،  ارائه

برحسب امکانات انواع کنفرانسهای داخل بخشی، بین بخشی، بیمارستانی، بین رشته ای، بین دانشگاهی و 

تمرین فردی و گروهی در مرکز  گزارش صبحگاهی،  راندهای کاری و آموزشی سمینار، و بین المللی

، استفاده از تکنیک (Blended Learning)وزش ترکیبی آم، (Skill Lab)یادگیری مهارتهای بالینی 

با بکارگیری ( Virtual education)و البته آموزش مجازی های شبیه سازی بر حسب امکانات 

اول توسعه روش های : تکنیک ها و نرم افزارهای به روز شده که به دو هدف صورت می پذیرد

های آموزشی ناشی از اپیدمی ها و شرایط  آموزشی به سمت آموزش مخاطب محور و دوم کاهش آسیب

 . بحرانی در جامعه که امکان انجام اموزش حضوری را محدود می سازند

 

 ارزشیابی برنامه آموزشی

 (.  7-1-2مستند )طراحی فرم های نظر سنجی از دانشجویان در ارتباط با استانداردهای ملی برنامه آموزشی دوره پزشکی 

  ( .7-2-2مستند )انجام پروسه نظرسنجی از مخاطبان و آنالیز نتایج 

 (.7-2-3مستند ) نظارت بر برنامه های کارآموزی و کارورزی

 

 ارزیابی دانشجو: 3شاخص 

فرایند فعالیت آموزشی است زیرا امکان شناسایی نقاط ارزشیابی تحصیلی ازجنبه های مهم در 

را فراهم می آورد تا با تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی ( حتی مدرس)قوت و ضعف دانشجویان 

نتخاب روش ارزشیابی فراگیران بر ا. در ایجاد تحول و اصالح روشهای آموزشی گام موثر برداشته شود



و ست که بر عهده کمیته نظارت بر اجرای آزمونهای دانشکده پزشکی اساس اهداف یادگیری و شرایطی ا

 :روش های ارزشیابی در این دوره می تواند شامل موارد زیر باشد. زیر نظر معاونت آموزشی می باشد

آزمونهای کتبی، ارائه تکالیف به صورت گزارش کتبی یا سخنرانی، آزمونهای : برای دروس نظری

در  .آن الین است/ آزمون تعاملی رایانه ای و مجازی آف الینل بالینی ، آزمون های استدالشفاهی، 

روش های ارزشیابی آنالین نقش ابزارهای آنالیز نمرات پر رنگ تر می شود چنانکه می توان پس از 

هر آزمون نظری ، تجزیه و تحلیل پاسخها و آنالیز علمی سواالت انجام گرفته نتایج آن در اصالح روش 

یابی و آزمون ها استفاده شده و همچنین بازخورد الزم به مدرس یا فرد ارزشیابی کننده داده های ارزش

 . شود

 : مشاهده عملکرد بالینی دانشجو در طول دوره، آزمونهای عینی ساختارمند نظیر: دروس عملی و بالینی

OSCE ،OSLE ،DOPS درجه، ارزیابی کار پوشه  311، ارزیابی های(Portfolio) رنما کا و

(book Log)  و نظایر آن که به صورت برنامه ریزی شده در گروههای آموزشی وابسته به دانشکده

و برنامه ارزشیابی  بندیتنظیم زمان .انجام می شود و توسط کادر آموزشی گروه های اموزشیپزشکی 

برای آزمون  و درون دانشگاهی دانشجویان بر عهده کمیته نظارت بر اجرای آزمونهای دانشکده پزشکی

آزمون های جامع دوره پزشکی عمومی . است های عملی بر عهده گروه های اموزشی و اخیانا مدرس

 :عبارتند از

 در پایان دوره علوم پایه: آزمون جامع علوم پایه

 در پایان دوره کارآموزی: آزمون جامع پیش کارورزی

 دوره کارورزی پس از طی شش ماه از: آزمون عملی صالحیت بالینی پایان دوره

موفقیت در آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی برای ورود دانشجویان به مرحله بعدی آموزش، 

 .و قبولی در آزمون عملی صالحیت های بالینی پایان دوره برای فراغت از تحصیل الزامی است

 (7-7-صورتجلسات) تشکیل کمیته ارزیابی آزمون ها و نمرات دانشجویان 

 (7-7-1مستند ) تحلیل عملکرد کلی دانشجویان به صورت ساالنه

  (7-7-3مستند )تحلیل آزمون های دوره ای صالحیت بالینی و   (7-7-2مستند ) تحلیل عملکرد تحصیلی 



 

 دانشجویان: 5شاخص 

 (های آموزشیبرحسب دوره ) ترکیب و توزیع 

 نحوه پذیرش

 پیشرفت تحصیلی

 ت علمیارابطه دانشجویان با هی

 آگاهی دانشجویان با بازار کار در ارتباط با رشته تحصیلی

 تبار اجتماعی دانشجویان و برابری فرصتهای آموزشی

 نظر دانشجویان در مورد روشهای تدریس و تحقیق 

 (ارزیابیبرنامه مورد )ترک تحصیل و افت تحصیل در نظام 

 

 دانشجویان 

 بر آورد تعداد قبولی دانشجویان در دو سال اخیر

 بر آورد تعداد فارغ التحصیلی

 نیاز سنجی تعداد مورد نیاز دانشجو از گروهها

برآورد تناسب اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی،تمام وقت و پاره وقت با دانشجویالن در حال تحصیل در 

 بالینیگروههای پایه و 

 

 منابع آموزشی: 6شاخص 

 



 ارزیابی منابع و تجهیزات 

فناوری  -3  منابع آموزش بالینی -2تسهیالت فیزیکی  -1: این شاخص در زیر حوزه های

مورد نظر تبادالت آموزشی  -6 و  تبحر آموزش پزشکی -5  پژوهش و دانش پژوهی -4  اطالعات

در ارزیابی مولفه های موثر در این شاخص معاونت اموزشی ، معاونت تحصیالت . قرار می گیرد

تمامی برنامه های ارزیابی و . تکمیلی ، معاونت اداری و مالی و گروه های اموزشی مداخله می نمایند

ی دانشکده پزشکی ناظر بر اجرای دقیق امور مربط به تامین منابع اموزشی توسط کمیته اعتبار بخش

 . تدوین و پایش می گردند

 (.7-6-1مستند )ارزیابی منابع آموزش بیمارستانی 

 

 ی تحت برنامه فعالیت ها

 ( 7-1-1-2 مستندات)تشکیل کمیته مستقل اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی   -1

 (   مستندات)ابالغ های ریاست و دبیر کمیته اعتبار بخشی  -2

 (  مستندات)تشکیل دبیرخانه مستقل اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی   -3

 (  مستندات) معرفی اعضاء و سرپرستان حوزه های نه گانه   -4

 عتبار بخشیاابالغ های اعضاء و سرپرستان حوزه های کمیته   -5

دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی  تدوین برنامه عملیاتی حوزه های نه گانه اعتبار بخشی و ارسال به ریاست  -1

 ( 7-1-1-2 مستندات) دانشگاه 

 (.   مستندات)تشکیل جلسات با شرکت اعضاء حوزه ای مستقل با ثبت صورتجلسات   -7

آغاز به کار کمیته مستقل ارزشیابی دوره متشکل از دبیر کمیته اعتبار بخشی و سرپرست حوزه هفت و اعضاء   -1

 ( 7-1-1-2 مستندات)جلسات کاری با تشکیل ثابت و غیر ثابت 

تدوین برنامه جدید و به روز شده ارزشیابی دوره پزشکی عمومی و تدوین برنامه ارزشیابی و پایش پیامدهای   -3

-2و 7-1-1-1   مستندات) ، ارائه به شورای آموزشی دانشگاه و اخذ مصوبه و مجوز فعالیت تحت برنامه هدور

1-7 .) 

 -2نظر سنجی علمی و پرسشنامه ای  -1: ی نظام مند به گروه های کوچک تر شاملتقسیم بندی پروتکل ارزشیاب -11

 (7-1-2-3مستندات ) مصاحبه ها و کمیته های مشورتی -3جمع آوری و مشاهده مستندات 



تشکیل کار گروه های مستقل در زیر مجموعه برنامه نظام مند ارزشیابی دوره بر اساس شاخص های پنجگانه  -11

 (. 7-1-1-2)ارزشیابی 

ه نگاری و اخذ مجوزهای الزم از مراجع باالدستی جهت توسعه ارزیابی ها و بازرسی های مجموعه نام -12

 (.   مستندات)آموزشی 

بر اساس استانداردهای ملی آموزش دوره پزشکی شروع به کار کارگروه علمی برای طراحی پرسشنامه ها  -13

 (. 7-1-2-3 ستنداتم)جمع آوری نظرات و آنالیز آماری  ،اجرا عمومی،

 (.مستندات  )الزم نامه های معرفی گروه ارزیابان با داشتن مجوز ها و کارآغاز به کار  -14

 (.  7-1-2-3مستندات )تشکیل جلسات مصاحبه و مشاوره با دانشجویان مقاطع چهارگانه و فارغ التحصیالن  -15

ی دانشگاه برای ایجاد اصالحات و ارائه نتایج ارزشیابی ها به معاونت آموزشی و حوزه های دیگر مدیریت -11

 (. مستندات  ) تغییرات الزم در ارتباط با شاخص های پنج گانه 

بط با ارزشیابی مرحله قبلی در ارزشیابی دوره در مرحله بعدی پیگیری اجرا و گرفتن بازخوردهای مرت -17

 (. مستندات  )


