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 استراتژی های آموزشی  

 پزشکی عمومینیازسنجی جایگاه حرفه 

 

a.  نقاط قوت 

در هر یک از حوزه ها و رشته های تخصصی، گروه های آموزشی بر اساس تحوالتی که در زمینه های علمی یاا  -1

باه طاور نموناه . اجتماعی رخ داده است به درجاتی محتوای آموزشی خود را در طول سالیان گذشته تغییار داده اناد

و تهیاه و کااربرد الب باو  ( 1 مستند)دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تغییر جدید کوریکولوم دوره پزشکی عمومی 

 .(3مستند )و راه اندازی نرم افزارهای آموزش و آزمون های مجازی (  2مستند )های دوره های عملی پزشکی 

 

ریزی مطلوب و فراهم سازی مستندات و ملزومات ایجاد و فعالیت موثر کمیته ارتقاء رنکینگ دانشگاهی با برنامه  -2

، دانشاگاه علاوم پزشاکی (Times University Ranking)یکی از ارگان های مهم رنکینگ دانشگاهی در جهان 

در میاان دانشاگاههای جهاان در زیار مجموعاه ایان ارگاان  ارار  600-500، به ساط  رتهاه 2021ارومیه در سال 

ار  رشته پزشکی عمومی و به تها  آن بااالرفتن جایگااه شاغلی ایان رشاته ماوثر که در ارتقاء سط  مد گرفته است

 .(4مستند ) خواهد بود

 

برگزاری جشن روپوش سفید فارغ التحصیالن و برنامه اردوی دانشجویان جدید الورود و توجه ویاهه باه موضاو   -3

در این مراسم ها از نقاط  اوت دانشاکده پزشاکی در زمیناه ارایاه محتاوای (  professionalism)جایگاه حرفه ای 

 (.5مستند )مربوط به این موضو  می باشد 

 

b.  نقاط ضعف 

نیاااز ساانجی در خصااوص جایگاااه حرفااه پزشااکی بااه شااکا مااوردی از مخاطهااان انجااام ماای شااود کااه ضاارورت یااک  -1

را می طلهد تا به شکا مادون ایان نیااز برنامه نظام مند و منسجم برای این امر در حیطه های مختلف حرفه پزشکی 

  .سنجی از مخاطهان شاما دانشجویان این رشته و فارغ التحصیالن را انجام دهد

در خصاوص تربیات  با وجود فعالیتهاای شاایان توجاه و ماوثر اعهاای هیایت علمای دانشاگاه علاوم پزشاکی ارومیاه -2

 رار می گیرند کاه مای بایسات ایان مسااله باه در جریان فرایندهای نیازسنجی وزارت متهو  افراد معدودی ، پزشک

 . شکا عام مورد نظر  رار گیرد

دانشاگاههای علاوم پزشاکی کشاور بارای فعالیات و ساایر دانشاگاه در کناار تمایا نسهی دانش آموختگان پزشکی این  -3

به دالیا متعدد از جمله توزیا  ناا متناسای نیاروی پزشاک در منااطم محاروم و ناکارامادی و عادم ادامه تحصیا در 



کفایت سیستم ارجا  و جایگاه پزشاک خاانواده و همیناین عادم نهادیناه شادن سیساتم جهاانی پزشاکان بادون مارز در 

 . می باشدمو عیت رشته پزشکی عمومی است که نتیجه کلی ان تهعیف نسهی کشور

فعالیات شااغلی گروهای از دانااش اموختگاان پزشااکی ایاان دانشاگاه در حرفااه هاای زیاار ماارتهع کاه باااز هام بااه توزیاا   -4

ه نامتناسی نیروی پزشک در مناطم کشور و استان و همینین کمهود های رفاهی در این بخش مرباوط مای گاردد کا

 . این خود می تواند در برآورده ساختن نیاز ها و انتظارات نظام سالمت استان خدشه وارد سازد

 

 اولویت های اصالحات 

  .تدوین برنامه جام  نیاز سنجی در خصوص جایگاه حرفه پزشکی از مخاطهان و ذینفعان -1

 درمانی و خدمات کیفی سالمت اد جامعه برای بههود خدمات پزشکیاستفاده از نظرات و خواسته های افر -2

کاه بتواناد تاا حادود زیاادی داخا و خارج کشور ارائه برنامه های جام  خدمات پزشکی در تمام حوزه های سالمت  -3

 .از ریزش جذب فارغ التحصیالن در داخا کشور جلوگیری نماید

 

 

 پیامد ها و اهداف

 

a.  نقاط قوت: 

برخورداری از توفیقاات و پیروزیهاای علمای و پهوهشای باه خصاوص در حیطاه المنیااد دانشاجویی کاه در ساالهای  -1

از و  کسای شاده اساتتوسع دانشجویان رشته پزشکی عمومی و دساتیاری رشاته هاای تخصصای  (6مستند )گذشته 

 :جمله می توان به موارد ذیا اشاره کرد

 (آ ای حیدری مستند ) آزمونهای جام  ، (  مستند دکتر خردمند)المنیاد 

در خصاوص موفقیتهاای پهوهشای دانشاجویان نیاز پیامادهای ماوثر در . (آ ای حیدریمستند ) آزمون های دستیاری 

 .( 7مستند .) کنگره دانشجوییجوایز و مقاالت و دوره های پیشین چشمگیر بوده است از جمله 

 

وجود کمیته مستقا فعال علمی جهت برگزاری کارگاهها و سمینارها و کنفاران  هاای دانشاجویی در زیار مجموعاه  -2

سال اخیر می توان به  2دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی از جمله فعالیتهای صورت گرفته آن در طی 

 ( 8مستند )اشاره کرد ی موارد

دانشاجویی و همیناین رتهاه هاای برتار بارد توساع دانشاجویان پزشاکی در ایان دانشاگاه یاا  اخذ رتهه و نمرات برتار  -3

 (9مستند ) سایر دانشگاهها 



درصااد  ابااا مالحظااه ای از دانااش آموختگااان، پاا  از فرازاات از تحصاایا در دوره هااای تخصصاای و تحصاایالت  -4

سایر دانشگاه های علاوم پزشاکی کشاور مشاغول تکمیلی، به عنوان هییت علمی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و 

 (.11مستند )به فعالیت شده و در مو عیت های مدیریتی عمده نیز   رار گرفته اند 

 

b. نقاط ضعف 

و حتای امکاناات رفااهی و مساکن یکی از مشکالت مطرح شده توساع دانشاجویان و فاارغ التحصایالن کاافی نهاودن  -1

در استان بارای گذرانادن دوره طارح فاارغ التحصایالن دوره نیروی انسانی مراکز پذیرش واجد شرایع طرح تعداد 

 .پزشکی عمومی بیان شده است

توانمندی های دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی این دانشاگاه و پیامادهای ماورد انتظاار دوره کاامال منطهام بار  -2

سااند توانمناادی دانااش اموختگااان پزشااکی عمااومی کشااور نیساات کااه آن نتیجااه عاادم کفایاات و انطهااا  الب بااو  هااای 

ن اصاول توانمنادی هاای ماورد انتظاار توانمندی های عملی دانشجویان در مقاط  مختلف دوره در جهات پیااده نماود

 . مندرج در سند کشوری می باشد

 

 : اولویت های اصالحات 

با توجه به تدوین و رساالت و اهاداب برناماه و باا در اختیاار داشاتن مساتندات توانمنادی دوره پزشاکی عماومی  -1

در جهت پیاده سازی و نظاارت در جهات انطهاا  اساتانداردها و  موثر تالش( ارسالی از طرب وزارت متهو )

 .  برنامه های اجرایی موجود

 

 

 ی آموزشی محتوا

 

a.  نقاط قوت 

درحال حاضر محتوای آموزشی دروسی که در دوره پزشکی عمومی ارایه می شود در اکثریت موارد به روز باوده  -1

عالوه بر این پوشش مطالی نظاری و علمای حاوزه پزشاکی . مناب  علمی مراکز معتهر بین المللی است  نزدیک بهو 

این امر باعث می شود تا دانشجویان و دانش آموختگان ما به لحاظ سط  علمی و دانشای . عمومی بسیار وسی  است 

 . (11مستند) از سط  بسیار خوبی برخوردار باشند

  (Referenced Books)و درسای  کتااب هاای مرجا  پزشاکی باهنشاجویان محدودیتی بارای دسترسای داخوشهختانه  -2

کتابخانه های دانشگاه کتاب های رفران  مورد نیااز اسااتید و دانشاجویان را فاراهم و در  . در کا استان وجود ندارد

 . (12مستند ) دسترس  رار داده اند



و امکانات مورد نیاز در مهارت آموزی پزشکی و همینین آزمایشگاه های مجهز علاوم  Skill Labبرخورداری از  -3

 .(13مستند ) پایه پزشکی در دانشکده پزشکی ارومیه

 . (14مستند) آموزش الزم در زمینه همکاری گروهی و مدیریت شایسته در شهکه های بهداشتی درمانی دانشگاه  -4

با در نظر گرفتن شرایع جدید اپیدمی ویروسای و آنالین مجازی  ی به محتوای آموزشارتقاء سط  محتواهای آموزش -5

  (15مستند ) ر استراتهی آموزش در موارد بحرانتغیی نیاز به و 

ارتقای سالمت ، پیشگیری ، تشخیص و درماان بیمااری هاا و باازتوانی )وجود برنامه مشخصی برای آموزش مداوم  -6

 (. 16مستند )به جامعه ، خانواده و فرد ( در معلولیت ها 

b.  نقاط ضعف 

بااه تعااداد کااافی در کتابخانااه هااای دانشااگاه باارای اسااتفاده تمااامی  Text Booksمناااب  آموزشاای کتاای درساای  -1

 .دانشجویان دانشگاه وجود ندارد

ارائه ساط  اول خادمات ساالمت باه عماوم ماراجعین ، بیمااران و گاروه هاای اسایی  یآموزشبرنامه  کفایتعدم  -2

  .دمات سالمت در موارد لزومپذیر جامعه و ارجا  انان به سایر سطوح ارائه خ

س با ارزش واحدی آن ، در موارد  ابا مالحظه ای حجام و محتاوای دروسای وحجم و محتوای درنسهی انطها   -3

 . نداردکاما که ارایه می شود با ارزش واحدی آن انطها  

کاه حجام کلای محتاوای  دهاعث شبپایه و بالینی  در هر دو بعدس، ومحتوای درو اولویت بندی نشدن حجیم بودن  -4

تمایااا آن نتیجااه کااه (  curriculum overload)  بساایار زیاااد باشااددر کتاااب هااای درساای آموزشاای دروس 

  . دانشجویان به جزوه خوانی یا درسنامه های زیر معتهر شده است

 

 

 استراتژی های آموزشی  

 

a.  نقاط قوت 

بازنویسی و تکمیا شاده  1397در سال  شده است کهکوریکولوم فعلی دانشکده پزشکی یک کوریکولوم جدید و به روز  -1

 .(17مستند ) داردبرانتقال اطالعات تاکید بر و با مدل مهتنی بر دیسینلین  است

علاوم پایاه و   باه خصاوص در مقااط Integration افقای و عماودیاز ادزاام هاای محدود  در کویکولوم جاری درجاتی -2

 . (18مستند  ) است شدهاجرا فیزیوپاتولوژی 

مشورتی دانشجویی را در طول سه سال گذشته تشاکیا داده اسات تاا کارگروه دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی یک  -3

 . (19مستند ) نقش دانشجویان را در تصمیم گیری های استراتهیک دانشکده پزشکی روشن و تقویت نماید



b.  نقاط ضعف : 

بیشاتر بار (  teaching- learning) یاادگیری  –استاد محور است  به این معنا که در طیف یاد دهی کوریکولوم جاری  -1

در تغییرات صورت گرفتاه  و نقش اعهای هییت علمی برای انتقال دانش تاکید می شود تا نقش دانشجو برای یادگیری،

گذاری های مجازی مخاطی و دانشاجو نقاش بهتار و بیشاتری بارای انتخااب موضاوعات و زماان  تمرکز بر محتوااخیر 

  . در نظر گرفته نشده استیادگیری 

ی از تارین در حالی اسات کاه درصاد کما. دانشجویان در محیع های بیمارستانی صورت می گیرد  بالینی آموزش ازلی -2

در وا اا  بخااش بزرگاای از بیماااران بااه صااورت ساارپایی بااه . بیماااران و افااراد جامعااه بااه بیمارسااتان مراجعااه ماای کننااد

 . تحت مرا هت  رار می گیرندحتی در منزل درمانگاه ها و مطی پزشکان مراجعه می کنند و 

و بیمار نما به جاای آماوزش بار باالین  Skill Labبه یادگیری مهارت ابتدایی بالینی در  از آموزش بالینی  کمتری بخش -3

 .اختصاص یافته است بیمار

ارجااا  و بسااتری کااه دانشااجویان مختلااف بااا آنهااا ساار وکااار دارنااد باار اساااس  یهاااییدرکوریکولااوم جاااری، طیااف بیمار -4

در طاول یکساال اخیار کاه  Covid19شان آن شایو  مثاال رو. شاما می گرنداست که در زمان حهور ایشان انی بیمار

ای از اموزش بالینی باه برخاورد باا ایان عفونات و  تماال در سال آینده ادامه خواهد داشت باعث خواهد شد بخش عمدهحا

 .  تهعات بالینی آن در طول حدا ا دوسال جاری خواهد گذشت

به ایان  .ر برنامه دانشجویان ارایه می شودد(  electives) با حدا ا جزء انتخابی برپایه دیسینلین و کوریکولوم حاضر  -5

در کنار بخش عمده آموزش خود که به صورت یکساان دریافات اختیار زیادی داده نمی شود به دانشجویان این معنی که 

 در زمیناه هاای مطالعااتی و می کنناد  سامتی نیاز وجاود داشاته باشاد کاه بار اسااس انتخااب ناشای از عال اه باا نیااز خاود

 .آن را برگزینند پهوهشی و زیره

c. اولویت های اصالحات : 

 . ت به زیر از محیع های بیمارستانیتقویت آموزش دانشجویان ما در محیع های ارایه خدمات سالم -1

 تقویت آموزش دانشجو محور  -2

 و افقی در برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی های عمودیایجاد ادزام  -3

 تقویت راههرد آموزش مهتنی بر مساله و انتخابی بودن دروس در برنامه آموزشی  -4

 

 

 



 روش های آموزشی 

 

a.  نقاط قوت  

عنوان دفترچه ثهت ا دامات عملی دانشجویان در دوره آموزشای یکای از روش هاای ناوینی ه کاربرد الب بو  ها ب -1

در دانشاگاه علاوم . پزشکی  رار گرفته است است که در آموزش دوره پزشکی عمومی مورد توجه مراکز آموزش 

برنامااه ( دوره پزشااکی عمااومی و دوره هااای تخصصاای ) پزشااکی ارومیااه اسااتفاده از ایاان اباازار در مقاااط  بااالینی 

هر چند در عما به کار گیری از این ابزار با چالش های جدی مواجاه گردیاد . ریزی و اجرا و ارزشیابی شده است 

ه باه ایان ابازار و راه انادازی آن در آماوزش دانشاجوی رویکاردی مناسای اسات کاه مای اما در عین حال اصا توجا

 .(21مستند ) تواند در زمینه سامان دهی آموزش دانشجویان نقش به سزایی داشته باشد

یکی از ا دامات اساسی در زمینه تنو  بخشیدن به روش های آموزشی و استفاده از روش های آموزشی مناسای باه  -2

وا اا  در مرکااز آموزشاای درمااانی امااام )والتورها در مرکااز مهااارت هااای بااالینی دانشااگاه کااارگیری موالژهااا و ساایم

این امر موجی شد تا آموزش مواردی که تا پیش از این باید به طور مستقیم و روی بیماار ارایاه مای . است ( خمینی

پزشاکی ، شارایع  شد از مرکز مهارت ها آزاز شود که ضمن توجه بیشتر به حقو  بیماار و رعایات اصاول اخاال 

 (. 21مستند ) نشجویان در فهایی امن فراهم آوردرا برای یادگیری بدون استرس دا

در بسایاری از بخاش هاای آموزشای مقارر . در طول سالیان گذشته، تیکید مناسهی روی آموزش سارپایی شاده اسات  -3

 ز ظهاارگردیااده کااه دانشااجویان پزشااکی عااالوه باار حهااور در درمانگاااه هااای صااه ، در کلینیااک هااای ویااهه بعااد ا

فعالیتهاای عملاای آموزشاای خاود را زیاار نظاار ( جموعاه کلینیااک هااای ویاهه تاادبیر دانشااگاه علاوم پزشااکی ارومیااه م)

ایان سیاسات گاذاری در جهات کااهش تاراکم محایع هاای آموزشای در .اساتید از طریم آماوزش سارپایی اداماه دهناد 

 .(22مستند ) میهاشد بسیار موثر19شرایع اپیدمی بیماریهای عفونی از جمله بیماری کووید 

و لازوم بهاره گیاری از  19، با توجه باه ظهاور بیمااری کوویاد (سامانه نوید)راه اندازی سامانه آموزش از راه دور  -4

این نو  آموزش که  هال به طور گسترده مورد استفاده  رار نگرفتاه باود، ولای حرکات از سامت روش هاای معماول 

 .(23مستند ) دی استارایه مطالی به سمت روش های نوین گام بسیار ارزش من

توسعه رشته های تخصصای مارتهع باا علاوم پزشاکی ناوین میتواناد در آماوزش بهتار و باا کیفیات و باه روز دروس  -5

جاری دوره پزشکی عمومی تاثیر بسزایی داشته باشد در این خصوص تجربه ای کاه در دپارتماان بیوشایمی  انجاام 

ی کااربردی و مهندسای بافات راه انادازی شاده شده است و بر اساس آن رشته های پزشکی نوین از جمله علوم سالول

 . (24مستند ) است که برای دانشجویان پزشکی استفاده شده است

 

 



b.  نقاط ضعف: 

در زمینااه کاااربرد الب بوکهااای گاازارش مهااارت هااای عملاای دانشااجویان هاار چنااد کااه در مقاااط  کااار آمااوزی پزشااکی  -1

شد اما در عین حال کاربرد  این ابزار  عمومی و دستیاری رشته های تخصصی فعالیتهای موثری در این دانشکده انجام

 .  آموزشی برای مقاط  علوم پایه و فیزیوپاتولوژی در مرحله طراحی و ا دامات اولیه با ی مانده است

و همینین آموزش کالسی در حیطه ( استاد محور) توجه به معایی و نارسایی های آموزش سنتی مهتنی بر سخنرانی با  -2

جدیدتر از جمله استفاده از گروههای کوچک آموزشی در این خصوص احساس میگردد که عملی کاربرد روشهای 

  .خوب است تمایلی به سمت روشهای جدیدتر آموزشی وجود داشته باشد

c.  اولویت های اصالحات  

سرعت بخشی به اجرا و ارزشیابی کاربرد ابزار آموزشی مهارتهای عملی الب بو  درتماام مقااط  دوره پزشاکی  -1

 عمومی و ارائه بازخورد آن به اساتید دانشگاه و سیاست گذاران آموزشی 

اسااتفاده ماادون و ماانظم و برنامااه ریاازی شااده روشااهای نااوین آموزشاای باار اساااس ماهیاات و محتااوای دروس در ایاان  -2

 شگاه دان

توسعه رشته هاای پزشاکی ناوین بارای ارتقاا و باه روز کاردن آماوزش دانشاجویان پزشاکی باا همیااری و مسااعدت  -3

 گروههای آموزشی دانشکده پزشکی 

 

 

 زمان بندی ارایه محتوا

a.  نقاط قوت  

درسای یکی از مهم ترین نقاط  وت برنامه دوره پزشکی عمومی در دانشاکده پزشاکی ارومیاه، پیااده ساازی برناماه  -1

ملی از زمان ابالغ وزارت متهو  با انطها  کاما بوده که با وجاود هماه چاالش هاای موجاود در کوریکولاوم جااری 

که عمده آن نیز مربوط به الزامات کشوری بوده است اما با این وجود نظارت بر حسن اجرای برنامه در چاارچوب 

 .(25مستند )انجام شده و تالش جدی بر این امر مهذول شده است  تعیین شده به د ت

b.  نقاط ضعف  

به این معنی که در . زمان بندی ارائه محتوا در بسیاری موارد با توجه به حجم محتوای آموزشی تعریف نشده است -1

 . بیشتر موارد حجم محتوا خیلی بیشتر از آن چیزی است که در زمانهندی برنامه ریزی شده  ابا ارائه باشد



در برنامه زمانهندی شده ارائه محتوا جایی برای انتخاب و پیشهرد و اتمام پایان نامه دوره پزشکی عمومی به چشم  -2

 . نمی خورد و اصوال به عنوان یک وصله ناجور در دوره پزشکی عمومی  رار گرفته است

c.  اولویت های اصالحات : 

 تهدیا برنامه آموزشی از مدل مهتنی بر دیسینلین به مدل ارگان  سیستم  -1

 

 

 منابع ، امکانات و تجهیزات

a.  نقاط قوت: 

یکی از مهم ترین نقاط  وت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دسترسی دانشاجویان باه تعاداد کاافی از  -1

توجه به نقش بی بدیا تعداد و تنو  بیمااران بار روی کیفیات  با. بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی تابعه است 

 .(26مستند ) آموزش بالینی، اهمیت این امر بیش از پیش مشخص می شود

رفرال سنتر بوده، به دلیاا ارجااعی باودن اناوا  بیمااران ارومیه توجه به اینکه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی   -2

ه در مناب  علمی پزشکی به آنها اشااره شاده اسات باه ایان مرکاز از بیمارستانهای سط  استان،  اکثر بیماری هایی ک

 .(27مستند )مراجعه و در نتیجه دانشجویان پزشکی فرصت مواجهه با طیف وسیعی از بیماران را پیدا می کنند 

گاه علوم پزشکی ارومیه دارای یکی از بهتارین زیار سااخت هاای فنااوری اطالعاات مای باشاد نشدر حال حاضر دا -3

اتصال تمامی بیمارستان های آموزشی و خوابگاه ها به شهکه فیهار ناوری : این امر عهارتند از مهم ترین معیارهای 

دانشگاه ، فراهم بودن امکان جستجو در مناب  الکترونیک و نیز دسترسی به تعاداد بسایار بااالیی از مجاالت و کتای 

 .(28مستند )علمی 

در عرصاه آماوزش پزشاکی  اوت دانشاگاه کتابخانه دانشاکده و مراکاز آموزشای درماانی تابعاه یکای دیگار از نقااط  -4

 .(29مستند )عمومی است که امکان دسترسی دانشجویان را به طیف وسیعی از کتی مرج  فراهم می آورد 

از جملاه . وجود زیر ساخت های مناسی پهوهشی یکی از نقاط  وت عمده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  مای باشاد  -5

مرکاز تحقیقاات دانشاجویی، مرکاز تحقیقاات پیوناد :  به موارد زیار اشااره کارد  مصادیم این زیرساخت ها می توان

امکانات بسیار مطلوبی را بارای رشاد تاوان که .... کلیه، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، مرکز تحقیقات سالید تومور و 

الندگی شخصیتی فراهم مندی های پهوهشی و در کنار آن توان مندی های دانشجویان در زمینه کار تیمی و رشد و ب

 .  (31مستند) می آورد

 

 



b.  نقاط ضعف  

در شرایع حاضر عرصه های آموزشی در نظام سالمت جامعه که دانشاکده پزشاکی در اختیاار دارد بسایار محادود  -1

بعد مسافت بین دانشکده و مراکز آموزشی درمانی و مراکز خدمات سالمت شهرا و روستایی یکای از موانا  . است 

 بااااااااااااااااااااااااااه نظاااااااااااااااااااااااااار . موجااااااااااااااااااااااااااود در نظاااااااااااااااااااااااااار گرفتااااااااااااااااااااااااااه شااااااااااااااااااااااااااده اساااااااااااااااااااااااااات

 .هایی که بتوان در این زمینه از آنها استفاده کرد ضرورت داشته باشد می رسد بازنگری در تعریف محیع

، ایان اسات کاه بارای ارومیاهیکی از چالش های فعلی پایش روی دانشاکده هاای پزشاکی از جملاه دانشاکده پزشاکی  -2

توجاه این امار باه ویاهه باا . انجام برنامه های خود در زمینه پزشکی عمومی دارای بودجه کافی و مستقا نمی باشد 

به این که در صورت تصمیم برای ایجاد تغییرات الزم در این برنامه ، نیاز به مناب  مالی  ابا مالحظاه مای باشاد ، 

 . از اهمیت مهاعفی برخوردار می باشد

هر چند تخصصای باودن بیمارساتان هاای آموزشای تابعاه دانشاگاه باا توجاه باه جایگااه دانشاگاه ، در عرصاه ملای و  -3

و درمااانی از آن امااری ضااروری و حتماای اساات امااا در کنااار ایاان موضااو  و بااه عنااوان یااک انتظااارات آموزشاای 

عارضه جانهی ، تخصصی بودن بخش های آموزشی و حهور پر رنگ دستیاران تخصصی در این بیمارساتان هاا 

باه هماین خااطر . شاده اسات ( دوره انترنای ) موجی تنگ شدن عرصه برای آماوزش دانشاجویان پزشاکی عماومی 

امکاناات محادود در آماده  کسای رابطه بین دوره های تخصصی و عمومی ازلی به صورت یاک ر ابات باراینو  

  .است که در عما در اکثر موارد دانشجویان دوره پزشکی عمومی بازنده این ر ابت هستند

باا  .از گروه های آموزشای هاای علاوم پایاه از شارایع مطلاوبی برخاوردار نیسات بعهیامکانات آموزش عملی در  -4

ناسایون باا اینحاال ایان یوجود پر رنگ شدن نقاش علاوم پایاه پزشاکی در عرصاه هاای تشخیصای و دارو هاا و واکس

شااما نیاروی انساانی هیاات مقط  از دوره پزشکی عمومی همواره در صاف طاوالنی بارای برخاورداری از منااب  

 ارار دارد و در ازلای ماوارد درخواسات هاا بارای تاامین  علمی و کادر آموزشی و همینین تجهیزات آزمایشگاهی 

 . مناب  بی پاسخ می مانند

c.   اولویت های اصالحات 

 تقویت درمانگاه های آموزشی -1

 تقویت امکانات مرکز مهارت های بالینی و فعالیت های عملی دوره علوم پایه  -2

 هان بزرب بخش بالینتقویت امکانات و مناب  انسانی در بخش علوم پایه پزشکی ب  عنوان پشتی -3

 تقویت امکانات رفاهی بیمارستان های آموزشی و خوابگاه ها و دانشکده برای دانشجویان  -4

 احداث بنای جدید  دانشکده پزشکی با در نظر گرفتن نیازهای منیعث از رویکردهای جدید آموزشی -5

 

 



 

 اعضای هیأت علمی

a. نقاط قوت 

دانشکده هاای دانشاگاه علاوم پزشاکی ارومیاه، متعلام باه دانشاکده بیشترین تعداد اعهای هییت علمی در میان سایر  -1

 .(31مستند )پزشکی است 

در چند سال گذشته با جذب اعهاای هیایت علمای جدیاد در گاروه هاای آموزشای مختلاف در کناار حهاور اسااتید باا  -2

سابقه و برجسته که در بسایاری از رشاته هاا جازء سارآمدان رشاته خاود در کشاور مای باشاند امکاان تکمیاا چرخاه 

 .  (32مستند ) نتقال تجربیات و نیز سرعت دادن به روند  تحوالت در این دپارتمان ها فراهم آمده استا

 .(33مستند )در پهوهش های علوم پزشکی از دانشکده پزشکی هستند منتخی و برتر  نفرات همواره بیشترین -3

باارای توانمنااد سااازی اعهااای هیاایت علماای بااه منظااور اجاارای مطلااوب برنامااه  در دانشااگاه برنامااه ای ماادون وجااود -4

شارط ارتقااء مرتهاه اعهااء هیاات علمای دانشاگاه گذرانادن در حاال حاضار . آموزشی دوره پزشکی عماومی اسات 

 . (34مستند ) دوره های توانمندسازی است که بخش عمده آن مرتهع با استراتهی های آموزشی است

 

 نقاط ضعف

باه دلیاا اینکاه در  متاوازن نیساتچنادان ارومیاه در بخاش علاوم پایاه دانشاکده پزشاکی هرم تعداد اعهاای هیایت علمای  -1

افات  علاوم پایاهدر بخاش  سالهای اخیر جذب هیات علمی جدید چه به صورت استخدام پیمانی و چه به شکا تعهد خدمت

 . محسوس داشته است

با توجه به چشم انداز توسعه جذب دانشجوی خارجی و نظر به اینکه آموزش دروس پزشکی در ایان دانشاکده هناوز در  -2

که نیازمند یک برناماه ریازی د یام بارای تشاویم و حمایات زالی موارد به شکا سنتی و با زبان فارسی انجام می شود 

 . رشته پزشکی این دانشگاه استاساتید دانشگاه برای تالش بیشتر در جهت بین المللی سازی 

b. ولویت های اصالحات ا 

 به خصوص در بخش علوم پایه پزشکی اعهای هییت علمی جذب افزایش  -1

 . تشویم و حمایت مالی اساتید برای گذراندن دوره های آموزش پزشکی به صورت مقطعی و دوره ای -2

برای اختصاص سهمیه بیشتر به جذب دانشجوی  ی داخلی برای پردی  بین الملا دانشگاهکاهش ظرفیت پذیرش دانشجو -3

 .خارجی و در عین حال برگزاری آزمون های ورودی برای جذب دانشجویان خارجی با  ابلیت های باالتر 

 سازماندهی نظام جذب اعهای هییت علمی با رویکرد تقویت نقش آموزشی و تربیتی  -4

  ن دانشگاهبرنامه ریزی برای جذب یا جلی همکاری اساتید خارجی در ای -5

 



 دانشجویان 

 

a.  نقاط قوت 

راه اندازی ارومیه در دانشکده پزشکی  ( اساتید مشاور) در  طول سال های گذشته ، نظام استاد راهنمای تحصیلی -1

شده است که با وجود مشکالت، تالشی ارزش مند در جهت راهنمایی دانشجویان و نیز سازماندهی فعالیت های 

 .(35مستند )بوده است مشاوره ای اعهای هییت علمی 

حهور فعال دانشجویان در عرصه های مختلف از جمله وجود شورای نمایندگان و نیز مشارکت دانشجویان در  -2

 مدیریتی دانشکده فراهم آورده استتعیین زمان آزمون ها زمینه را برای مشارکت دانشجویان در فرایند های 

   (. 36مستند )

b.  نقاط ضعف  

متناسای باا شارایع دانشاکده باه طاور کاماا ساالنه نشجوی ورودی درحال حاضر اختیارتعیین ظرفیت پذیرش کا دا -1

مشاکالتی در مسایر  محادود باوده و یااامکاناات دانشاکده پزشاکی هرچناد کاه  اختیار دانشکده پزشکی  رار ندارددر 

  .افزایش این امکانات وجود دارد

نیاز باالی دانشجویان به دریافت مشاوره و  حدا ا با توجه به . برنامه استاد راهنمای دانشکده در حد مطلوب نیست -2

 .  راهنمایی، این برنامه از کارآمدی الزم برخوردار نهوده است

درحال حاضر پذیرش دانشجو از طریم کنکور سراسری و بدون در نظر . روند گزینش دانشجو نامناسی است -3

ه به دلیا ماهیت ویهه رشته این در حالی است ک. گرفتن صالحیت ها و توانایی های فردی صورت می گیرد

   .پزشکی الزم است تا به ارزیابی توانایی علمی داوطلهان آن هم صرفا در بعد دانش نظری اکتفا نشود

 

c.  اولویت های اصالحات:  

 طراحی و پیگیری اجرای نظام تعیین ظرفیت دانشجوی پزشکی عمومی  -1

 پزشکی عمومی انجام مطالعات کاربردی و پیگیری اصالح شیوه پذیرش دانشجوی -2

 تقویت ساز و کارهای حمایت و ارایه مشاوره به دانشجویان  -3

 . بازنگری و اجرای صحی  مقررات آموزشی در مسیر دستیابی به اهداب دوره -4

 . یکی از راهکارهای مناسی تعیین ظرفیت دانشجویان براساس امکانات و شرایع دانشکده است -5

 



 محیط آموزشی

 

a.  نقاط قوت 

خاارج از در دانشگاههای برتر کشور یاا دامه تحصیالت در دوره های تخصصی تغییر اهداب دانشجویان به سمت ا -1

انگیزش و ناو  ارتهاطاات ماوثر باین دانشاجو واساتاد را کاه منجار باه هادایت و سامت و ساو دهای درسات باه کشور 

 . (مستند ؟) دانشجو باشد تا حدودی ارتقاء بخشیده است

 

b.  نقاط ضعف: 

در برخی از گروه های آموزشی این دانشکده و یا با دانشجویان اعهای هییت علمی  مشاوره ای و حمایتی ارتهاط  -1

 . به صورت موردی وجود دارد

 

c.  اولویت های اصالحات : 

بههود وضعیت محیع آموزشی به گونه ای که شارایع بارای تعاماا مثهات و مساتقیم دانشاجو و اعهاای هیایت علمای  -1

 .فراهم آید و شرایع برای کاهش استرس های آنها فراهم شود 

با برنامه ریزی د یم کالس ها یا جلسات منظم مشاوره ای در طوی ترم تقویت ارتهاط بین دانشجو و استاد  -2

 . تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارزیابی دانشجویان -روش های ارزشیابی 

 

a.  نقاط قوت 

به سرپرستی ریاست دانشکده پزشکی تشکیا شده است کمیته آزمون و تحلیا سواالت دانشکده پزشکی ارومیه در  -1

راه اندازی سامانه تحلیا و  -2برنامه ریزی و اجرای آزمون های ارزشیابی دانشجویان  -1که در دو محور 

ارزیابی سواالت اساتید دانشکده فعالیت می کند که با تشکیا جلسات شورای مدیران گروه های علوم پایه و بالینی 

یری ها و برنامه های مرتهع به اطال  تمام اعهاء هیات علمی و متولیان امور آموزشی دانشکده نتیجه تصمیم گ

آزمون می رسد و همینین با ارایه بازخورد نتایج تحلیا سواالت به گروههای آموزشی و اساتید در بههود کیفیت 

 (. 37مستند ) های دانشکده مؤثر بوده است

رداری از سامانه برخع برای بارگذاری سواالت ، امکان ارتهاط تشکیا دایره آزمون های مجازی دانشگاه با برخو -2

دوطرفه استاد و دانشجو، و تصحی  و نمره دهی الکترونیکی و نهایتا تحلیا آزمون، سازوکاری را برای بهینه 

حهوری _سازی و کاهش خطاهای آزمون ها و همینین جایگزین نمودن ارزشیابی الکترونیکی بجای روش سنتی

 (. 38مستند ) فراهم نموده است( 19-کووید)بحران نظیر انتشار بیماریهای عفونی  برای موا  

، MCQکاربرد روش های مختلف ارزشیابی شاما ارزشیابی های تکوینی و مستمر کالسی، آزمون های  -3

OSCE,  در طول یک نیمسال تحصیلی و برگزاری آزمون های مقطعی و ارائه نتایج و بازخورد به خود .... و

مراج  باالدستی جهت ارزیابی آموزشی ، مشکا یابی و برنامه ریزی برای ارتقاء سط  یادگیری دانشجویان و 

 . (39مستند ) را تسهیا می کند دانشجویان پزشکی

  نقاط ضعف 

کمیته آزمون دانشکده پزشکی نسهتا جوان و بی تجربه است و در حال رشد و کسی تجارب می باشد دراین  -1

نظر دانشجویان و . ابی دانشجویان به این موضو  باز می گرددخصوص بخشی از کاستی ها در حیطه ارزشی

 .  چندان موثر نیستاعهاء هیات علمی در تصمیم گیری های کمیته 

ناکافی بودن امکانات و توانایی های سامانه های آموزش و ارزشیابی مجازی در اجرای روش های مختلف  -2

سوی برنامه ریزان و متولیان آموزش برای به ارزشیابی فراگیر و مقاومت در برخی سطوح ارزشیابی از 

 .ارگیری وسی  ارزشیابی مجازیک

b.  اولویت های اصالحات   

تقویت ارزشیابی تکوینی یا مستمر کالسی برای نتیجه بخشی موثر تر در ارتقاء سط  آموزش و تقویت روش های  -1

 .  متنو  ارزشیابی متناسی با اهداب آموزشی



آزمون آزمون های پرکتیکال آزمایشگاه های علوم پایه ، تقویت ارزیابی مهارت های عملی از طریم برگزاری  -2

در پایان مقاط  کارآموزی و کارورزی و همینین استفاده چرخش های ماژور و پایان  OSCEهای مهارتی نظیر 

 کارورزی  –دوره کارآموزی 

 جازی در راستای ارتقائ آموزش مجازی و فراگیر محور تقویت سامانه های ارزشیابی الکترونیکی و م -3

 .نظام مند کردن سیستم ارائه بازخورد به دانشجویان بعد ار اتمام آزمونهای حهوری یا مجازی -4

 

 ارزشیابی برنامه 

a.  نقاط قوت 

ال ارزشیابی زیر سیستماتیک دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در  الی سه دوره در طی پنج س -1

گذشته و همینین اطالعات به دست آمده از چند دوره رتهه بندی کشوری کمک کرده است تا تصویر مناسهی از 

 .(41مستند ) وضعیت پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فراهم شود

تخصصی  وجود بستر مناسی در سطوح مدیریتی و همینین برخورداری دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی از کادر -2

متشکا از اساتید فعال و مجرب دانشگاه که در سیستم های اعتهار بخشی درون دانشگاهی دخیا هستند برنامه ریزی 

 برای ایجاد یک سیستم به روز شده و پیشرفته ارزشیابی سیستماتیک دوره آموزشی پزشکی عمومی را ممکن می سازد

 . (41مستند )

تشکیا کمیته مستقا ارزشیابی دوره که در  الی فعالیت های اعهاء کمیته اعتهار بخشی حوزه هفت استاندارد های ملی  -3

دوره تعریف شده است و مقرر است که پ  از اتمام ارزیابی های درون سازمانی و برون سازمانی فعالیت های خود 

 . (42مستند ) یدرا بر روی ارزشیابی مدون دوره پزشکی عمومی متمرکز نما

 : نقاط ضعف 

اگر چه در چند سال گذشته سه دوره از ارزشیابی مقطعی برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی در سطوح فراگیر  -1

و مدرسین و متولیان امور آموزشی انجام شده است اما در عین حال یک برنامه سیستماتیک ارزشیابی دوره با 

  .برخورداری از بودجه و مناب  مالی و انسانی مستقا وجود نداشته است

رایه بازخورد به مخاطهان در سط  ریز برنامه ها، در اکثر موا   ارزشیابی منسجمی از فعالیت های آموزشی و ا -2

 .  گیرد صورت نمی

مندی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی در عرصه های نظام نظام مندی در مورد وضعیت و توان اتاطالع -3

 .نیازهای این افراد وجود نداردخدمات سالمت ، پهوهش و آموزش و اولویت ها و 



 اولویت های اصالحات  

استقرار کاما نظام ارزشیابی دوره پزشکی عمومی که با برخورداری از پشتیهانی مالی و انسانی  ادر باشد به  -1

طور مستمر دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی ارومیه را حدا ا هر سه سال یکهار مورد ارزیابی جام   رار 

 . دهد

 کار گیری نتایج ارزشیابی های به عما آمده برای ارتقای کیفیت فرایندهای آموزشی به  -2

 

 ارزشیابی اعضای هیأت علمی 

a.  نقاط قوت 

نظام ارزشیابی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از جمله هیات علمی دانشکده پزشکی از سالها پیش  -1

ارزشیابی هیات علمی به صورت . استقرار یافته و این مهم توسع مرکز توسعه آموزش دانشگاه انجام می شود

به صورت نظام مند در هنگام انتخاب الکترونیک در سامانه های انتخاب واحد دانشجویان  رار داده شده است و 

نتایج این ارزشیابی به طور سیستماتیک هر شش ماه به معاونت . واحد دانشجویان از طریم سامانه انجام می گردد

ذینفعان این پیامد کمیته های ترفی  پایه . آموزشی دانشکده ها و خود اعهاء هیات علمی بازخورد داده می شود

 . (43مستند ) اء مرتهه هیات علمی و مناب  انسانی دانشگاه می باشندساالنه هیات علمی، ارتق

b.  نقاط ضعف 

 . چندان مورد استفاده  رار نگرفته استدر طراحی نظام ارزشیابی هیات علمی نظر دانشجویان و خود اساتید  -1

در اجرای فرآیند ارزشیابی، گروه مخاطهان تمامی دانشجویان دوره آموزشی در نظر گرفته شده اند که این موضو   -2

معتقدند ارزشیابی با کارایی باالتر می بایست توسع منتخهین آموزش چالش برانگیز شده و گروهی از متولیان 

 . دانشجویان انجام گیرد

آن بازخورد پیگیری نمی شوند و اعهاء هیات علمی  توسعه طور سیستماتیک نتایج آنالیز شده فرآیند ارزشیابی ب -3

 . مورد استفاده و اصالح روش ها  رار نمی گیرد

c. اولویت های اصالحات  

نظام ارزشیابی اساتید بایستی بازطراحی شود و در آن نظر مدیران گروه های علوم پایه و بالینی و همینین دانشجویان  -1

 . منتخی لحاظ گردد

 اصالح نرم افزاری بازخورد سیستم ارزشیابی هیات علمی در جهت تسهیا دسترسی به نتایج حاصا از این پیامد -2

 . نتایج ارزشیابی هیات علمی در محاسهه امتیازات ارتقاء مرتهه هیات علمی مورد نظر  رار گیرد -3



 چگونگی اطالع رسانی در مورد فرآیندهای آموزشی 

 

a. نقاط قوت 

وبسایت دانشکده پزشکی ارومیه به هدب اطال  رسانی آخرین دستورالعما ها و آئین نامه های وزارتی و داخا  -1

دانشگاهی و همینین اطال  رسانی تصمیمات اتخاذ شده و برنامه های آموزشی و پهوهشی کمیته ها و شوراهای 

د در اختیار اعهاء هیات علمی و دانشجویان و تمامی اطالعات جدی. دانشکده پزشکی راه اندازی شده و فعالیت می کند

 . (44مستند ) سایر متولیان آموزش پزشکی  رار می گیرد

دبیرخانه اختصاصی اعتهار بخشی دانشکده پزشکی با هدب ثهت فعالیت های کمیته های مرتهع با اعتهار بخشی دوره  -2

مراج  باالدستی و گروه های  پزشکی عمومی ارومیه تاسی  شده که بخشی از اطال  رسانی ها در این زمینه را به

 . (45مستند ) آموزشی به عهده دارد

بخش مهمی از فعالیت های اعتهار بخشی دوره پزشکی و برنامه ها ، فرآیندها ، اخهار و مستندات مرتهع با فعالیت  -3

حوزه های نه گانه استانداردسازی دوره از طریم سرپرستی حوزه ارزشیابی مستمر و نماینده دانشکده پزشکی به 

 . (46مستند ) توسعه اموزش دانشگاه انعکاس می یابدمرکز 

اعهاء هیات علمی برای تمامی دروس نظری و عملی و دوره های چرخشی (  course plan) تهیه طرح دوره  -4

 بالینی این امکان را فراهم کرده تا به نحو بهتری به دانشجویان در مورد برنامه درسی هر دوره اطال  رسانی شود

 .(47مستند )

 نقاط ضعف 

در حال حاضر سیستم گسترده ای بین . ال اطالعات به دانشجویان جزوات آموزشی استروش اصلی انتق -1

بدون نظارت مستقیم اعهای  عمدتااین جزوات . دانشجویان برای پیاده سازی، تهیه و تکثیر جزوات وجود دارد 

هییت علمی منه  اصلی علمی دانشجویان می باشد در حالی که حاوی زلع های متعدد علمی است و در نهایت نیز 

 . نمی تواند به عنوان منهعی که در دراز مدت دانشجویان بتوانند از آن استفاده کنند مد نظر  رار گیرد

 ایی مطالعه دانشجویان پزشکیبرای راهنم study guideعدم استفاده ار    -2

سیستماتیک و تحت کنترل تصمیمات جاری و برنامه نظام مندی برای انتقال الکترونیک سیستم اطال  رسانی  -3

وجود ندارد و انتقال چه در این دانشکده و چه در سایر دانشکده های پزشکی کشور به دانشجویان آموزشی اساتید 

 . ا گروه های شهکه های مجازی صورت می گیرداخهار به دانشجویان به شکا سنتی و ی

سیستم نیازسنجی مدون و منظمی برای گردآوری اطالعات به روز شده در مورد نیازهای حرفه ای دانش  -4

 . آموختگان دانشگاه در سال های پ  از فرازت از تحصیا وجود ندارد

 



 اولویت های اصالحی

برای گردآوری اطالعات در مورد نیازهای حرفه ای دانش  تهیین و راه اندازی سیستم نیازسنجی مدون و منظم -1

 از طریم انجمن علمی فراغ التحصیالن دانشگاه آموختگان

 به روز رسانی و مستندسازی برنامه های نیازسنجی ذکر شده -2

برنامه ریزی برای حهور و فعالیت موثر دانشجویان پزشکی کلیه مقاط  در عرصه های بهداشت و سالمت با  -3

 موزشی و انگیزشی در جهت بههود جایگاه شغلی پزشکان از دید دانشجویان پزشکیرویکرد آ

 

 مدیریت فرآیندهای آموزشی

a.  نقاط قوت  

نقش دانشکده پزشکی در جذب اعهاء هیات علمی آموزشی شاما اعالم نیاز ، برپایی جلسات مصاحهه و محاسهه  -1

 .(48مستند ) امتیازات و اعالم آزاز به کار می گردد

درمانی و همینین نقش کلیدی ریاست _پزشکی در امور آموزشی بیمارستانها و مراکز آموزشی مسئولیت دانشکده -2

 . (49مستند ) دانشکده در شوراها و تصمیم گیری های دانشگاه

 .(51مستند ) استانتخاب مدیران گروه های آموزش علوم پایه و بالینی از طریم مشارکت اعهاء هیات علمی  -3

ی، معاونت آموزشی علوم پایه، معاونت پهوهشی، مدیریت وجود پست های مستقا سازمانی معاونت آموزشی بالین -4

تحصیالت تکمیلی و معاونت دوره پزشکی عمومی با تعیین سرپرستی این جایگاه ها از سوی ریاست دانشکده 

 .(51مستند )پزشکی 

 .(52مستند )اعتهار بخشی دوره پزشکی عمومی نقش دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی به عنوان ستون اصلی  -5

 (.53مستند ) دوره پزشکی عمومیپزشکی در بازبینی و اصالح کوریکولوم آموزشی مقاط  نقش دانشکده  -6

b.  نقاط ضعف: 

رای دانشکده پزشکی در استخدام کادر هیات علمی و کارشناس آموزشی و همینین در تامین بودجه ب توان اجرایی -1

 . می باشد امور آموزشی و جاری بسیار محدود

و دانشکده محتوای علمی دروس در حوزه فعالیت گروه های آموزشی سرفصا ها و اختیار تصمیم گیری در مورد  -2

 . ایجاد هماهنگی الزم بین اجزای دوره چندان در اختیار دانشکده نیستهمینین .  رار ندارد

این آموزش به درمان در با توجه به وابسته بودن به خصوص در زمینه آموزش بالینی پزشکی اختیارات دانشکده  -3

 . بیمارستانها محدود می باشد



 اولویت های اصالحات 

طراحی نظام مدیریتی آموزش پزشکی متناسی با چارچوب برنامه بازنگری شده با تشکیا کمیته های تخصصی مرتهع  -1

  .با هر یک از حیطه های آموزشی با همکاری دفتر توسعه آموزش و حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی
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