
بسم اهللا الرحمان الرحیم

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

دانشکده پزشکی 

کمیته اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی
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دکتر کامبیز دیبا: سرپرست کارگروه 

خانم دکتر فاطمه خردمند، خانم دکتر شیوا روشن میالنی، آقاي دکتر محمد حسن خادم انصاري

، خانم مھربانی خانم مهندس آرزو بهبودیانخانم لیدا سجودي، ، خانم دکتر سحر مهرانفر، 

) زمانبندي فعالیت ها ( جدول گانت 

123456زمان بندي ماهانه 

جلسه مبنی بر مشخص کردن اعضاي کارگروه ارزشیابی دوره
بخشهاي مربوطه و نحوه انجام افراد ذي صالح و جلسات تصمیم گیري  در خصوص هماهنگی با 

ارزشیابی
برنامه جامع ارزشیابی دوره با تشکیل جلسات کمیته و ارسال و نظرخواهی از گروه هاي طراحی 

آموزشی و مراکز آموزشی 
گرفتن بازخورداز دانشکده و ها پیگیري  ارسال نامه 

انجام پیگیري هاي مستمر به صورت هفته اي  
نظرات و اصالح برنامه و ارائه برنامه عملیاتی دریافت و جمع بندي 

تشکیل کارگروه هاي زیر مجموعه برنامه و شروع اجراي ارزشیابی هاي دوره اي

نحوه ارزیابی 

ارزیابی هاي دوره اي به شکل خودارزیابی در کمیته اعتبار بخشی) 1
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مقدمه

بنابراین هدف برنامه آموزشی . آنها، هدف اصلی در آموزش پزشکی استآموزش دانشجویان پزشکی در جهت وظایف شغلی آینده 

براي دستیابی به نتیجه نهایی و مطلوب در برنامه درسی رعایت . آموختگان پزشکی استپزشکی، اطمینان یافتن از شایستگی عملکرد دانش

.و استانداردها ضروري استاصول

:هر نظام آموزشی شامل اجزا زیر است

فراگیران، اعضاي هیئت علمی و غیر هیئت علمی درگیر در آموزش، برنامه درسی، فضاي آموزشی، تجهیزات و منابع آموزشی: درونداد-1

یادگیري، روشهاي تدریس/جریان یاددهی:فرآیند-2

نتایجی که نقش واسطه ...). نمرات پایان ترم، میان ترم، کوئیز؛ آزمونهاي عملی و ( ر دوره نتایج بدست آمده در ه: برونداد واسطه اي-3

.براي حصول نتیجه نهایی را دارند

....)خدمات درمانی و (دانش آموختگان، آثار علمی تولید شده و خدمات تخصصی : برونداد نهایی-4

.....زشهاي فرهنگی و اسالمی و اشتغال، بیکاري، ادامه تحصیل و تقویت و تبیین ار:پیامد-5

فرآیند ارزیابی درونی

کلیه شاخصها شامل درونداد، برونداد و . در مورد نظام مشخص شوند) شاخصها(در فرآیند ارزیابی درونی ابتدا باید عوامل مورد ارزیابی و مالکها 

نسبت به هدفهاي نظام و مسائلی که در تحقق این هدفها وجود منظور از ارزیابی درونی آن است که دست اندرکاران برنامه . فرآیند نظام است

به عبارتی میزان .دارد، آگاهی کسب کرده و سپس میزان دستیابی به آنها را خواهند سنجید تا بر اساس برنامه در جهت بهبود کیفیت گام بردارند

.هاي آینده برنامه ریزي می شودبا وضعیت موجود آن ارزیابی و بر اساس آن فعالیت) برنامه(تطابق اهداف نظام 

اهداف مورد انتظار

)پزشک عمومی(تربیت نیروي انسانی ) 1

) پیشگیري،تشخیص و درمان( عرضه خدمات پزشکی در حوزه هاي سالمت ) 2

نهادینه کردن و اعتالي اخالق پزشکی) 3

حرکت به سوي دانش نوین پزشکی) 4



براي آموزش پزشکی همچنین مدلی .  یامد در سطوح تحصیلی مختلف کاربردي و الزم استاز دیدگاه پروفسور هاردن، آموزش مبتنی بر پ

-Competency)براساس آموزش مبتنی بر توانمندي Based Education)رود با طراحی برنامه که در آینده از یک پزشک انتظارمی

براساس این رویکرد . التحصیل براي انجام وظایف خود به صورت شایسته نیاز دارد ارائه شده استهایی که یک فارغ درسی براساس ویژگی 

: رود شامل موارد زیر است که از یک پزشک موفق انتظار میمندي هاییتوان

مهارت ارتباطی موثر -1
مهارت بالینی پایه-2
کاربرد دانش پایه در پرداختن به پزشکی-3
هااز بیماريتشخیص، اداره و پیشگیري -4
العمریادگیري مادام-5
خودآگاهی، مراقبت از خود و توسعه فردي-6
هاي عمومی و اجتماعی مراقبت سالمتزمینه-7
استدالل اخالقی و اخالق بالینی-8
حل مسأله-9

. در دوران کارآموزي الزامی استمشاهده در فراگیران، در سطوح مبتدي، متوسط و پیشرفته توانایی به صورت رفتارهاي قابلنهنشان دادن این 

.شودالتحصیالن پزشکی به صورت صالحیت بالینی پزشکان آینده نمودار میها در فارغ مجموع این توانمندي

پیامدهاي دوره پزشکی عمومی ارومیه پایش نظام مندپروتکل 

پایش توانمندي هاي دانشجویان پزشکی قبل از فراغت از تحصیل - الف

از توفیقات و پیروزیهاي علمی و پژوهشی بـه خصـوص در حیطـه المپیـاد دانشـجویی کـه در سـالهاي گذشـته توسـط          برخورداري -1

رتبـه در  ،نظیـر المپیـاد هـاي دانشـجویی    ،دانشجویان رشته پزشکی عمومی و دستیاري رشته هاي تخصصـی کسـب شـده اسـت    

. ن از جمله جوایز و مقاالت و کنگره دانشجوییموفقیتهاي پژوهشی دانشجویاو آزمونهاي جامع و آزمون هاي دستیاري 

رد توسط دانشجویان پزشکی دانشگاهواخذ رتبه و نمرات برتر  دانشجویی و همچنین رتبه هاي برتر ب-2

برگزاري کارگاهها و سمینارها و کنفرانس هاي دانشجویی در زیر مجموعه دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی-3

دانشجویان پزشکی کلیه مقاطع در عرصه هاي بهداشت و سالمت بـا رویکـرد آموزشـی و انگیزشـی در جهـت      موثر تیحضور و فعال-4

بهبود جایگاه شغلی پزشکان از دید دانشجویان پزشکی



الگ بوك درتمام مقاطع دوره پزشکی عمومی و ارائه بـازخورد آن بـه   وو ارزشیابی کاربرد ابزار آموزشی مهارتهاي عملیپایش اجرا-5

تید دانشگاه و سیاست گذاران آموزشیاسا

استخراج می (Clerkship)گروه هاي بالینی رشته پزشکی عمومی از الگ بوك هاي دوره کارآموزي(Core)هاي آموزشیابتدا حداقل "

شامل نوزادان، عفونی، گوارش، کلیه، تنفس، خون، هاي آموزش بالینیگردند و براي بررسی صالحیت بالینی دانشجویان و کارآموزان بالینی ده گروه گردش 

هاي آموزشی با نظرخواهی از گروه هاي بالینی و تایید معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی به صورت چک اورژانس، عمومی، غدد و سپس این حداقل 

اعضاء 3/2الینی ضروري در این چک لیست در اختیار حداقل هاي بهاي آموزشی یا فهرست مهارتدر مرحله بعد این حداقل. لیستی طراحی می گردند

گروه هاي هیات علمی گروه ها قرار می گیرند و پس از تایید مدیران گروه ها و معاونت آموزشی بالینی به صورت پرسشنامه هاي الکترونیک براي سنجش 

پایان دوره قرار می گیرند در نهایت بازخوردي از گذران دوره هاي فراگیري تصادفی از دانشجویان پزشکی پس از دوره کاراموزي و دوره کارورزي یا پس از

راجع بالینی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی ارومیه براي خود گروه ها، معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه و م

ي درسی و آموزشی هاي آموزشی به کمیته هاي برنامه ریزت بالینی مورد نیاز در این حداقل باالدستی ارسال می گردد ضمن اینکه برآوردي از میزان مواجها

".پیشنهاد می گردد

پایش توانمندي هاي دانش آموختگان پزشکی) ب

مراکز پذیرش واجد شرایط طرح در استان براي گذراندن دوره طرح کفایتتوزیع متناسب پزشکان در برنامه طرح نیروي انسانی و پایش -1

فارغ التحصیالن دوره پزشکی عمومی

)مطب و منزلکلینیک،( پایش تناسب توانمندي هاي دانش آموختگان پزشکی در هر دو محیط هاي بیمارستانی و غیر بیمارستانی -2

انش آموختگان پزشکی دانشگاه و سایر پزشکان برنامھ ھای آموزش مدون و غیر مدون دانشگاه برای د- 3

. داخل و خارج از کشورHigh Rankedدر دانشگاههاي ادامه تحصیل اخذ پذیرش -3

، پس از فراغت از تحصیل در دوره هاي تخصصی و تحصیالت تکمیلی، به عنوان هیأت علمی در دانشگاه علوم کهدانش آموختگانپایش -4

. دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور مشغول به فعالیت شده و در موقعیت هاي مدیریتی عمده نیز  قرار گرفته اندپزشکی ارومیه و سایر 



فعالیت هاي تحت برنامه 

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

)مستندات  (ري تشکیل جلسات کا

جمع آوري و - 2نظر سنجی علمی و پرسشنامه اي - 1: تقسیم بندي پروتکل ارزشیابی نظام مند به گروه هاي کوچک تر شامل-2

.مصاحبه ها و کمیته هاي مشورتی- 3مشاهده مستندات 

نه گانه  ارزیابی پیامدهاي تشکیل کار گروه هاي مستقل در زیر مجموعه برنامه نظام مند ارزشیابی دوره بر اساس شاخص هاي-3

). مستندات (دوره

). مستندات  (نامه نگاري و اخذ مجوزهاي الزم از مراجع باالدستی جهت توسعه ارزیابی ها و بازرسی هاي مجموعه آموزشی -4

انداردهاي ملی شروع به کار کارگروه علمی براي طراحی پرسشنامه ها بر اساس شاخص هاي نه گانه ارزشیابی پیامدها و همچنین است-5

.آموزش دوره

روش کار بدین صورت است که ( 

). مستندات  (تشکیل جلسات مصاحبه و مشاوره با دانشجویان مقاطع چهارگانه و فارغ التحصیالن -6

ط با ارائه نتایج ارزشیابی ها به معاونت آموزشی و حوزه هاي دیگر مدیریتی دانشگاه براي ایجاد اصالحات و تغییرات الزم در ارتبا-7

). مستندات  ( شاخص هاي پنج گانه 

).مستندات  (پیگیري اجرا و گرفتن بازخوردهاي مرتبط با ارزشیابی مرحله قبلی در ارزشیابی دوره در مرحله بعدي -8


