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  مقدمه 

در عصر حاضر پزشكان بايد با توكل به ذات اليزال الهي و جهت كسب رضـاي خـالق ، ضـمن تـالش بـر اي              

ارتقاي سالمت جامعه و افراد ، پيشگيري ازبيماري ها ، ارائه مراقبت هاي اوليه و درمان بيماري ها ، مـديراني مـؤثر در   

متفكراني منتفذ و معلمان و مربيان ورزيده باشند كه آالم بيماران گروه هاي بهداشتي درماني ، حامي بيماران و جامعه ، 

را دلسوزانه و مبتني بر تعهد و اخالق تسكين دهند ، در استفاده از اطالعات مهارت داشته و از انگيزه هاي دروني براي 

راگيـران اسـت. تغييـر    آموزش فرايندي پوياست كه هدف اصلي آن ايجاد تغيير در فياد گيري مستمر برخوردار باشند . 

تواند در هر يك از سه حيطه دانش، نگرش و مهارت عملي ايجاد شود. براي ايجاد ايـن تغييـرات در فـرد آمـوزش     مي

ريزي تعيين دقيق اهداف و ارائـه  گيرنده الزم است يك برنامه آموزشي مدون و منسجم تدوين گردد و الزمه هر برنامه

اده از يك روش استاندارد ارزشيابي مبتني بر اهداف از پيش تعيـين شـده و مشـخص    باشد. استفآنها براي فراگيران مي

تواند كليد موفقيـت در امـر ارتقـاء آمـوزش     كردن وظايف و خواسته هاي آموزشي از فراگيران در طي دوره آموزشي مي

ك دوره آموزشي طوالني باشد و گامي در جهت استفاده از روشهاي نوين آموزشي قلمداد شود. رشته پزشكي به عنوان ي

مدت كه دانشجويان در آن يك دوره هفت ساله متشكل از چهار مقطع علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، كارآموزي و كارورزي 

گذرانند تا با مدرك پزشكي عمومي فارغ التحصيل شوند، نيازمند بازنگري در سـنجش، ارزشـيابي و اثـر بخشـي     را مي

ده هاي پزشكي براي ايفاي نقش خود جهت تربيت پزشكاني با تمامي خصوصيات فوق دانشك آموزشي اين دوره را دارد.

، نياز به بازنگري مداوم در ابعاد مختلف آموزشي دارند . براي ايجاد چنين حركتي ، با رعايت ارزشها و با توجه به چشم 

 ي اعتبـار بخشـي تـدوين مـي گـردد.     انداز مورد نظر ، استانداردهاي پايه برنامه آموزش پزشكي عمومي بعنوان معيارها

  آموزش پزشكي عمومي در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ، بر اصول و مباني زير استوار است . 

ارزش هاي متعالي دين مبين اسالم در زمينه كسب رضايت الهي ، حفظ كرامت انساني ، شرافت خـدمت بـه    •

مت و كيفيت زندگي ، عدالت در سالمت ، اهميـت  انسان ها ، ضرورت حفظ حيات و احياء نفوس ، ارتقاء سال

تسكين آالم دردمندان ، مراعات احكام الهي و شئون انساني ، التزام به اخـالق پزشـكي ، احتـرام و مراعـات     

  حقوق انساني .

طلب علم ، كفافي بودن وجوب حرفه طب ، توجه و التزام به وصاياي حضرت امام راحل (ره ) از جمله تاكيـد   •

نوشت ساز دانشگاه ها و دانشگاهيان بطور عام و حرفه پزشـكي بطـور خـاص ، تحقـق و تضـمين      برنقش سر

 منشور علمي نظام مقدس جمهوري اسالمي در بيانات مقام معظم رهبري و مصاديق آن در آموزش پزشكي .

تامين و تضمين اولويت ها و ضروريات تشخيص داده شده و اعالم شـده از طـرف نظـام خـدمات سـالمت و       •

 داشتن انعطاف الزم براي رعايت التزامات فقهي و طراحي و تدريس مسائل مستحدثه در دنياي پزشكي .



انتظار مي رود برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در جمهوري اسالمي ايـران بـه نحـوي طراحـي و اجـرا شـود كـه        

ته بين المللي فراهم آورده ، تـداوم آنـرا   موجبات ارتقاء اين حيطه از علوم پزشكي را به سطح اول منطقه و جايگاه شايس

تضمين نمايد و انسانهايي كه در اين نظام پرورش مي يابند معتقد به ارزشها ، اصول و آموزه هاي دين مبين اسـالم در  

خصوص كرامت انساني و شرافت خدمت به انسانها ، آگاه به كليه ضروريات تامين ، حفظ و ارتقاء سالمت ، عـدالت در  

هدف عمده آموزش پزشكي ارتقاي سالمت همه مـردم  كيفيت زندگي انسانها و عامل به اين آموزه ها باشد.  سالمت و

 فدراسـيون باشـد.  هم مي (WFME) پزشكي است. اين موضوع هدف اصلي شوراي اجرايي فدراسيون جهاني آموزش

و موسسـات آمـوزش پزشـكي را دارد،    اش، به عنوان يك نهاد بين المللي كه نماينـدگي كليـه اسـاتيد    مطابق اساسنامه

پيشرفت در راستاي بهترين استانداردهاي علمي و اخالقي در آموزش پزشـكي، ابـداع روشـهاي جديـد آمـوزش، ابـزار       

  گيرد.تشكيالتي جديد و مديريت نوين آموزش پزشكي را به عهده مي

ون استانداردهاي آموزشي و بـه منظـور   استانداردهاي آموزش پزشكي عمومي به عنوان  اهرمي براي تغيير و اصالح در

حصول اطمينان از صالحيتهاي آن دسته از پزشكاني كه در سطح جهاني كارآيي داشته باشند، ضرورت دارند و كتابچـه  

مستندات قابل دسترسي آسان و شفاف از سطوح كيفيت موسسات آموزشي و برنامـه    WFMEاستاندارد سازي جهاني 

 -2اسـتانداردهاي پايـه بـا حـداقل ضـوابط       -1: اسـت ابي در دو سطح مختلف تدوين شـده هاي آنها براي تعيين دستي

  .استانداردهايي جهت ارتقاي كيفيت

 WHO)در زمينه استانداردهاي بين المللي آموزش پزشـكي كـه توسـط سـازمان بهداشـت جهـاني (       WFMEپروژه 

گيرد: آموزش پزشكي زشكي را در بر ميپيشنهاد شده است هر سه مرحله آموزش پ (WMA)وانجمن جهاني پزشكي 

  عمومي، آموزش پزشكي بعداز فارغ التحصيلي ( تحصيالت تكميلي) و توسعه حرفه اي مداوم .

  اين پروژه سه هدف را دنبال مي كند: 

 هاي بين الملليهاي پزشكي براي تنظيم طرح هاي خود براي تغيير و ارتقاي كيفيت مطابق توصيهترغيب دانشكده - 1

هاي پزشـكي بـه منظـور تضـمين حـداقل      ت يك سيستم ملي و بين المللي ارزشيابي و اعتبار بخشي دانشكدهتثبي - 2

 هاي پزشكياستانداردهاي كيفيت در برنامه هاي دانشكده

حمايت علمي از حرفه پزشكي و نيروهاي انساني متخصص، نزديك شدن به معيارهاي استاندارد بين المللي كـامال   - 3

 ش پزشكي باشد.تعريف شده در آموز

در همين راستا دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي به عنوان متولي ارائه طرحهاي تحقيقات آموزشـي در حـوزه علـوم    

به بررسي و ارزيابي وضعيت موجود آمـوزش پزشـكي    WFMEپزشكي بر آن شد تا با استفاده از كتابچه استانداردهاي 

  اروميه به تفصيل بپردازد.  عمومي در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي



  :مرحله نخست طرح هدف و اهداف اختصاصي

  هدف كلي:

تعيين وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي دردانشگاه علوم پزشكي اروميه بر اساس استانداردهاي فدراسيون جهاني 

  آموزش پزشكي

  اهداف اختصاصي:

در سـه   WFMEبر اساس اسـتانداردهاي   تعيين وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي در حوزه رسالت و اهداف - 1

  ، هيئت علمي و دانشجويان)يگروه مخاطب(مسئولين و كادر آموزش

در سـه   WFMEتعيين وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي در حوزه برنامه آموزشي بر اسـاس اسـتانداردهاي    - 2

  ، هيئت علمي و دانشجويان)يگروه مخاطب(مسئولين و كادر آموزش

در  WFMEموزش پزشكي عمومي در حوزه سنجش دانشجويان بر اسـاس اسـتانداردهاي   تعيين وضعيت موجود آ - 3

  سه گروه مخاطب(مسئولين و كادر آموزش، هيئت علمي و دانشجويان)

در سه گـروه   WFMEتعيين وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي در حوزه دانشجويان بر اساس استانداردهاي  - 4

  ي و دانشجويان)، هيئت علميمخاطب(مسئولين و كادر آموزش

تعيين وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي در حوزه كـادر دانشـكده/ هيئـت علمـي بـر اسـاس اسـتانداردهاي         - 5

WFME هيئت علمي و دانشجويان)يدر سه گروه مخاطب(مسئولين و كادر آموزش ،  

ر سـه  د WFMEتعيين وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي در حوزه منابع آموزشي بـر اسـاس اسـتانداردهاي     - 6

  ، هيئت علمي و دانشجويان)يگروه مخاطب(مسئولين و كادر آموزش

در سـه   WFMEتعيين وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي در حوزه ارزشيابي برنامه بر اساس اسـتانداردهاي   - 7

  ، هيئت علمي و دانشجويان)يگروه مخاطب(مسئولين و كادر آموزش

 WFMEديريت عالي و اجرائي بر اساس اسـتانداردهاي  تعيين وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي در حوزه م - 8

  ، هيئت علمي و دانشجويان)يدر سه گروه مخاطب(مسئولين و كادر آموزش

در سـه   WFMEتعيين وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي در حوزه تازه سازي مداوم بر اساس استانداردهاي  - 9

  )، هيئت علمي و دانشجويانيگروه مخاطب(مسئولين و كادر آموزش

 9گروه مخاطب به تفكيك حوزه هاي  3پزشكي اروميه در  دانشگاه علوممقايسه وضعيت آموزش پزشكي عمومي  -10

  گانه



  روش اجرا:

مطالعه وضعيت موجود دانشگاه علـوم پزشـكي اروميـه از نظـر آمـوزش رشـته پزشـكي عمـومي منطبـق بـا           

) تشـكيل كميتـه اسـتاندارد    1در چهار مرحله  1392در مدت زمان هجده ماه از مرداد ماه سال WFMEاستانداردهاي 

) جمـع  4) نظر سنجي از گروههاي مخاطب سه گانـه  3) مطالعه و طراحي سواالت سنجش آموزش WFME 2سازي 

  ها، آناليز، تفسير و تهيه گزارش جامع انجام گرفت.آوري داده

ص بررسي وضعيت آموزشي در مرحله نخست لزوم يك كميته يا كار گروه براي تدوين يك پروتكل در خصو

موجب شد كه به عنوان گام اول اعضاء شوراي عمـومي دفتـر    WFMEدانشگاه و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني 

منتشـر شـده توسـط معاونـت      WFMEبا راهنمـاي اسـتانداردهاي    EDO) (MEDتوسعه آموزش دانشكده پزشكي 

در طول  متشكل از اعضاء دفتر توسعه آموزش پزشكي نمايندآموزشي وزارت متبوع اقدام به تشكيل كميته اي منتخب، 

اعضاء منتخب كميته با همفكري، به تهيه و تنظيم يك پروتكل اجرايي كه شامل اسـتخراج دسـتورات و    فرآيند اجراي

آناليز هاي نظر سنجي، آوري دادهگانه و جمعسنجي از گروههاي مخاطب سهقوانين پايه استاندارد، طراحي سؤاالت نظر

گردد، اقدام نمودند. بر اساس تصميمات مأخوذه، از دو مرجع براي پيشبرد اهداف استفاده آماري و ارائه نتايج و تفسير مي

 اقدامات انجام شده قبلي توسط معاونت آموزشي دانشكده پزشكي. -WFME   2كتابچه استاندارد-1گرديد: 

برنامه آموزشـي   -2رسالت و اهداف -1، شامل:   WFMEن نامه حوزه هاي عملكرد اين مطالعه بر اساس كتابچه آئي

 -8ارزشـيابي برنامـه     -7منـابع آموزشـي     -6كادر آموزشـي دانشـكده     -5دانشجويان   -4سنجش دانشجويان  -3

  باشند.تازه سازي مداوم مي -9مديريت عالي و اجرائي و 

  

 :WFMEتعاريف حوزه هاي عملكردي استانداردهاي

واهداف شامل بيان رسالت و اهداف، مشاركت در تنظيم رسالت و اهـداف، اسـتقالل آموزشـي و    حوزه رسالت  - 1

 مي باشد.  پيامد آموزشي 

حوزه برنامه آموزشي الگوهاي برنامه درسي و روشهاي تعليم، روش علمي، علوم زيست پزشـكي پايـه، علـوم     - 2

سول دوره برنامه درسي، مديريت برنامه محتوا و -اخالق پزشكي، مهارتهاي باليني، ساختار-اجتماعي-رفتاري

 را شامل ميشود.و ارتباط برنامه آموزشي با طبابت و سيستم مراقبت و سالمت 

 گيرد.حوزه سنجش دانشجويان موارد روشهاي سنجش و ارتباط بين سنجش و يادگيري را در بر مي - 3

مايـت و ارائـه مشـاوره بـه     حوزه دانشجويان مربوط به سياست پذيرش و انتخاب دانشجو، جـذب دانشـجو، ح   - 4

 باشد.دانشجو ونمايندگي دانشجويان مي



 حوزه هيأت علمي شامل سياست گزينش، سياستگذاري و توسعه كادر است. - 5

حوزه منابع آموزشي شامل تسهيالت فيزيكي، منابع مهارت آموزي باليني، تكنولوژي اطالع رساني و تحقيق و  - 6

 باشد.ميپژوهش، كارشناس آموزشي و تبادالت آموزشي 

 دانشجو.-حوزه ارزشيابي برنامه عبارتست از مكانيسم هاي ارزشيابي برنامه و باز خورد استاد - 7

حوزه مديريت عالي و اجرائي مبين مديريت عالي، رياست علمي، بودجه آموزشي و تخصيص منابع، كادر اداري  - 8

 و مديريت و تعامل با بخش سالمت است.

رويه هايي براي بررسـي مـنظم و روز آمـد كـردن تشـكيالت و وظـايف        حوزه تازه سازي مداوم تبيين كننده - 9

  مي باشد.  آموزشي دانشگاه 

بخش استاندارد پايه و ارتقاء  در هر حوزه شامل چند حيطه، در دو WFMEبا توجه به اينكه دستورات اجرائي آئين نامه 

رت جمالت مستقل استخراج گرديد. سپس كيفيت بيان شده اند. لذا دستورات در هر حوزه و حيطه در هر بخش به صو

سـؤال و بـه    154براي تبديل فرمت دستوري اين آئين نامه به فرمت قابل سنجش، سـؤاالت كوتـاه و قابـل فهـم در     

سؤال طراحي گرديد. در  117 يو مسئولين و كادر آموزش 63، دانشجويان 127تفكيك گروههاي مخاطب هيأت علمي 

پرسشنامه هاي تهيه شده به شكل تصادفي در اختيار سه گـروه مخاطـب: دانشـجويان،    نسخه از  520مرحله بعد تعداد 

  اعضاء هيأت علمي و مسئولين و كادر آموزش قرار گرفت. 

  روش طراحي سواالت نظر سنجي به ترتيب زير مي باشد: 

  

  حوزه رسالت و اهداف  - ١

  نموده است:در چهار زمينه مختلف استاندارد پايه و شيوه ارتقاء کيفيت را مشخص 

 بيان رسالت و اهداف -١

 مشارکت در تنظيم رسالت و اهداف -٢

 استقالل آموزشی -٣

 پايه آموزشی -٤

  بر اين اساس سؤاالت سنجش به شکل زير طراحی شدند:

  د؟نفرآيند آموزشی منجر به پزشک اليق را در سيستم سالمت شرح می ده يک  نتيجه ،آيا رسالت و اهداف -1

  د؟نليت پذيری اجتماعی فارغ التحصيالن رشته پزشکی را در بر می گيرمسئو، آيا رسالت و اهداف  -2

  د؟ندستيابی به پژوهش را در بر می گير، آيا رسالت و اهداف  -3

  د؟نمشارکت اجتماعی را در بر می گير، آيا رسالت و اهداف  -4



  د؟نيرآيا رسالت و اهداف آمادگی برای مهارت آموزی پس از فارغ التحصيلی را در بر ميگ -5

آيا افراد ذينفع اصلی در تدوين بيانيه رسالت و اهداف شامل رئيس ، معاونين آموزشی و اعضا شورای آموزشی  - 6

  دانشکده مشارکت داشتند؟

آيا گروههای منتخب هيئت علمی، دانشجويان و کارکنان در تدوين رسالت و اهداف برنامه آموزشی مشارکت  -7

  متناسب داشته اند؟

هيئت علمی و کارمندان آموزش دانشکده پزشکی که عهده دار مسئوليتهای آموزشی هستند، برای طراحی آيا کادر  -8

  برنامه درسی و معرفی منابع آموزشی الزم، آزادی عمل داشته اند؟

  است؟ بيان شدهآيا سهم مشارکت همه کادر آموزشی در راستای برنامه درسی  -9

  ؟ندزهای آموزشی توزيع شده اآيا منابع آموزشی در ارتباط با نيا -10

توانائيهای دانشجويان در زمان فارغ التحصيلی در ارتباط با مهارت آموزی بعدی و  ،آيا تعريف رسالت و اهداف -11

  ؟را در بر می گيردنقش آينده شان در سيستم سالمت 

و بعد از فراغت از تحصيل  بين خالقيت وتوانايی دانشجويان در مهارت آموزی قبل یآيا ارتباط منطقی ومستقيم -12

  وجود دارد؟

آيا سنجشها يا ارزشيابی هايی در خصوص صالحيت وتوانايی های فارغ التحصيالن انجام ميشود تا به عنوان  -13

  بازخوردی در جهت توسعه برنامه آموزشی بکار رود؟

  

  

  حوزه برنامه آموزشی - ٢

  مينمايد:در هشت حيطه استانداردهای پايه و ارتقاء کيفيت را معرفی 

 الگوی برنامه درسی و روشهای تعليم -١

 روش علمی -٢

 علوم زيست پزشکی پايه -٣

 علوم رفتاری و اجتماعی و اخالق پزشکی -٤

 علوم و مهارتهای بالينی -٥

 ساختار، محتوا و طول برنامه درسی -٦

 مديريت برنامه -٧

 ارتباط برنامه آموزشی با طبابت و سيستم مراقبت سالمت -٨

  سؤاالت حوزه برنامه آموزشی

  آيا دانشکده پزشکی الگوهای برنامه درسی و روشهای تعليم را تعريف کرده است؟ -1

  خود تضمين مينمايد؟ )فرآيند يادگيری(آيا روشهای برنامه درسی مسئوليت پذيری دانشجويان را در برابر -2



  د؟مدار آماده مينماي- آيا روشهای برنامه درسی دانشجويان را برای يادگيری مادام العمر و خود-3

  آيا دانشکده پزشکی در سراسر برنامه درسی اصول علمی رشته مربوطه را به شکل تحليلی پوشش ميدهد؟ -4

) را به شکل evidence base learningآيا دانشکده پزشکی در سراسر برنامه درسی طب مبتنی بر شواهد ( -5

  تحليلی پوشش می دهد؟

  مينه تفکر علمی و روشهای تحقيق را شامل ميشود؟آيا برنامه درسی مهارت آموزی دانشجويان در ز - 6

  آيا دانشکده پزشکی سهم قسمتهای مختلف علوم پايه پزشکی را شناسائی و در برنامه درسی لحاظ می نمايد؟ -7

آيا سهم علوم پايه در برنامه درسی با پيشرفت علمی و تکنولوژی، علوم بالينی و با نيازهای سالمت جامعه انطباق  -8

  يشود؟داده م

آيا برنامه درسی در دانشکده پزشکی شامل علوم رفتاری و پزشکی قانونی ميشود تا منجر به برقراری ارتباط موثر  -9

  در تصميم گيری بالينی و عملکرد اخالقی شود؟

  آيا در برنامه درسی ، علوم رفتاری و اجتماعی و اخالق پزشکی با پيشرفتهای علمی انطباق داده ميشوند؟ -10

  آيا در برنامه درسی ، علوم رفتاری و اجتماعی و اخالق پزشکی با نيازهای سالمت جامعه انطباق داده ميشوند؟ -11

آيا دانشکده پزشکی تضمين مينمايد که دانشجويان با بيمار تماس داشته و دانش بالينی و مهارتهای کافی پس از  -12

  فارغ التحصيلی را کسب نمايند؟

  زود هنگام با بيمار را که منجر به مشارکت وی در مراقبت از بيمار شود ، دارد؟ آيا هر دانشجو تماس -13

  آيا ساختار اجزای مختلف آموزشی مهارتهای بالينی مطابق با مرحله برنامه تحصيل ميباشد؟ -14

  آيا دانشکده پزشکی محتوا، حدود و توالی دوره ها را در برنامه درسی شرح می دهد؟ -15

پزشکی تعادلی بين بخش اصلی و اختياری محتوی و نقش طب پيشگيری را در برنامه درسی لحاظ  آيا دانشکده - 16

  ميکند؟

  آيا در برنامه درسی ادغام افقی بين علوم پايه انجام شده است؟ -17

  آيا در برنامه درسی ادغام افقی بين علوم بالينی انجام شده است؟ -18

  علوم پايه و بالينی انجام شده است؟ آيا در برنامه درسی ادغام عمودی بين -19

آيا در دانشکده پزشکی يک کميته برنامه درسی با مسئوليت و اختيارات برای طراحی واجرای برنامه درسی وجود  -20

  دارد؟

آيا کميته برنامه درسی برای طراحی واجرای روشهای ياددهی، يادگيری، سنجش دانشجو، ارزشيابی دوره و نو  -21

  نامه درسی از نظر منابع تجهيز شده است؟آوريها در بر



  آيا نماينده اعضاء هيات علمی ، دانشجويان وساير افراد ذينفع در کميته برنامه درسی حضور دارند؟ -22

  آيا ارتباط عملی بين برنامه آموزش دوره تحصيل و  بعداز فراغت از تحصيل وجود دارد؟ -23

  بازخورد از نيازهای محيطی که دانش آموختگان در آن کار ميکنند ميباشد؟آيا کميته برنامه درسی بدنبال دريافت  -24

  آيا کميته برنامه درسی پس از دريافت بازخورد تغيير و اصالح در برنامه را انجام ميدهد؟ -25

  

  حوزه سنجش دانشجويان - ٣

  شامل حيطه های

 روشهای سنجش -١

 ارتباط بين سنجش و يادگيری ميگردد. -٢

  و ارتقاء کيفيت آنها با سواالت ذيل سنجيده ميشود. که استاندارد های پايه

آيbbا دانشbbکده پزشbbکی روشbbهای بbbه کbbار رفتbbه در سbbنجش دانشbbجويان خbbود، شbbامل معيbbار قبbbولی در امتحانbbات را  -١

 تعريف و تبيين کرده است؟

 آيا روايی و پايايی روشهای سنجش مستند و ارزشيابی ميشوند؟ -٢

 بکار گيری ممتحنين خارجی در نظر گرفته شده است؟آيا روشهای سنجش جديد شامل  -٣

 استفاده ميشود؟  OSCEآيا از روشهای خاص نظير آزمون  -٤

 آيا در سنجش دانشجويان از سنجش تکوينی استفاده ميشود؟ -٥

  تعداد امتحانات وآزمونها در سنجش کافی است؟ -٦

  آيا تعادل بين بخش شفاهی و کتبی و سنجشها رعايت ميشود؟ -٧

  آيا از قضاوتهای هنجار مرجع و معيار مرجع در سنجش استفاده ميشود؟ -٨

  ايا تعادلی بين سنجش تکوينی و پايانی وجود دارد؟ -٩

  آيا اصول، روشها و عملکردهای سنجش به وضوح مطابق با اهداف رفتاری و آموزشی ميباشد؟ -١٠

  آيا اين روشها يادگيری را ارتقا می دهند؟ -١١

ورت يادگيری بيش از حد اطالعات کاسته شده و از انباشته شدن و تراکم بيش از حbد برنامbه درسbی آيا از ضر -١٢

  اجتناب ميشود؟

  آيا تعداد و ماهيت امتحانات به وسيله ادغام سنجش های اجزای برنامه درسی مختلف تنظيم ميشود؟ -١٣



  حوزه دانشجويان - ٤

  چهار حيطه زير در نظر گرفته ميشود:

 انتخابسياست پذيرش و  -١

 جذب -٢

 حمايت و ارائه مشاوره -٣

 نمايندگان دانشجو -٤

  و بر اساس محتوا سؤاالت زير فراهم شد.

  آيا دانشکده پزشکی سياست واضحی درباره فرآيند پذيرش و انتخاب دانشجويان دارد؟ -1

  آيا سياست پذيرش با مسئوليتهای اجتماعی محيط کار ونيازهای سالمت جامعه واجتماع مطابقت دارد؟ -2

  آيا سياستهای پذيرش به صورت متناوب مورد بررسی قرار ميگيرد؟ -3

  آيا بين پذيرش دانشجويان، برنامه آموزشی و کيفيتهای مطلوب حرفه ای فارغ التحصيالن ارتباطی وجود دارد؟ -4

  آيا تعداد جذب دانشجو با ظرفيت دانشکده پزشکی در تمام مراحل آموزش ومهارت آموزی متناسب ميباشد؟ -5

  در زمان پذيرش دانشجو در نظر گرفته ميشوند؟) سن ، جنس و بومی بودن ( آيا مالکهای پذيرش دانشجو  -6

  آيا افراد برنامه ريز مالکهای پذيرش دانشجو را با در نظر گرفتن نيازهای جامعه اصالح مينمايند؟ -7

  ن ارائه می کند؟آيا دانشکده پزشکی برنامه ای چون مشاوره را جهت حمايت از دانشجويا -8

  آيا ارائه مشاوره بر مبنای نظارت و پيشرفت دانشجو  می باشد؟ -9

پشbتيبانی علمbbی، راهنمbايی شbغلی ، مشbbکالت ( آيbا ارائbه مشbاوره بbbر مبنbای نيازهbای اجتمbbاعی و فbردی دانشbجويان  -10

  می باشد؟) سالمت و موضوعات مالی 

يت و ارزشbbbيابی برنامbbbه درسbbbی وسbbbاير موضbbbوعات مربbbbوط بbbbه آيbbbا نماينbbbده دانشbbbکده پزشbbbکی در طراحbbbی، مbbbدير -11

  دانشجويان دخالت دارد؟

آيbا دانشbجويان در طراحbی، مbbديريت و ارزشbيابی برنامbه درسbbی وسbاير موضbوعات مربbbوط بbه دانشbجويان دخالbbت  -12

  دارد؟

موزشbbی و سbbاير نهادهbbای خbbود گردانbbی دانشbbجويی، نماينbbدگی کميتbbه هbbای آ( آيbbا فعاليتهbbا و سbbازمان هbbای دانشbbجويی  -13

  مورد تشويق قرار می گيرند؟) مرتبط 

  آيا تسهيالتی برای فعاليتها و سازمانهای دانشجويی فوق الذکر فراهم می شود؟ -14

  

  



  حوزه کادر دانشکده / هيات علمی در دو بخش اهميت داشته است - ٥

  

 سياست گزينش

 سياست گذاری و توسعه کادر

خصی برای گزينش کادر آموزش دارد که در آن نوع، مسئوليتها و توازن کbادر شbرح آيا دانشکده پزشکی سياست مش -1

  داده شده باشد؟

در صورتيکه سياست فوق موجود باشد آيا توازن بين کادر پزشکی و غير پزشکی دانشکده و مسئوليتهايی که بايbد بbه  -2

  وضوح مشخص ونظارت شود را در بر ميگيرد؟

جود باشد آيا توازن بين کادر تمام وقت و پاره وقbت دانشbکده و مسbئوليتهايی کbه بايbد بbه در صورتيکه سياست فوق مو -3

  وضوح مشخص ونظارت شود را در بر ميگيرد؟

  آيا سياستهای معيار انتخاب کادر شامل صالحيتهای علمی ، آموزشی و بالينی در ارتباط با رسالت موسسه می باشد؟ -4

  در شامل مالحضات اقتصادی می باشد؟آيا سياستهای معيار انتخاب کا -5

را در ) جنسيت، نbژاد ، مbذهب ، زبbان و سbاير مbوارد( آيا سياستهای معيار انتخاب کادر شامل موضوعات مهم محلی  -6

  بر ميگيرد؟

آيا دانشکده پزشکی سياستی در خصوص انتخاب و صالحيت کادر دارد که در آن توازن بين ظرفيت تدريس، تحقيbق  -7

  و کارهای خدماتی را تبيين نمايد؟و پژوهش 

  در صورتيکه سياست فوق موجود باشد آيا با تاکيد مناسب بر آن نيل به سمت تحقيق و پژوهش را تضمين ميکند؟ -8

در صورتيکه سياست فوق موجود باشد آيا با تاکيد مناسب بر آن شرايط و صالحيتهای الزم بbرای تbدريس را تضbمين  -9

  مينمايد؟

يکه سياسbت فbوق موجbود باشbد آيbا بbا تاکيbد مناسbب بbر آن شناسbايی فعاليتهbای علمbی بbا ارزش را تضbمين در صورت -10

  مينمايد؟

  آيا در سياستگذاری انتخاب کادر شامل مهارت آموزش استاد و پيشرفت و ارزيابی استاد در نظر گرفته ميشود؟ -11

  متناسب با اجزای مختلف برنامه درسی را لحاظ مينمايد؟آيا سياستگذاری انتخاب کادر نسبتهای استاد به دانشجو  -12

  )امتياز محسوب ميشود(سياستگذاری انتخاب کادر تا چه ميزان نمايندگی استاد در نهادهای مرتبط به حساب می آيد؟ -13

  

  

  



  حوزه منابع آموزشی - ٦

  در شش حوزه مورد بررسی قرار گرفت:

 تسهيالت فيزيکی -١

 منابع مهارت آموزی بالينی -٢

 لوژی اطالع رسانیتکنو -٣

 تحقيق و پژوهش -٤

 کارشناس آموزش -٥

 تبادالت آموزشی -٦

  که با مالحظات استانداردهای پايه و ارتقاء کيفيت موارد فوق سؤاالت سنجش به ترتيب ذيل طراحی گرديد.

  برای تضمين ارائه مناسب برنامه درسی جهت کادر آموزشی دارد؟  آيا دانشکده پزشکی تسهيالت فيزيکی کافی -١

   برای تضمين ارائه مناسب برنامه درسی جهت دانشجويان  دارد؟  آيا دانشکده پزشکی تسهيالت فيزيکی کافی -٢

آيا محيط يادگيری دانشجويان از نظر گسترش منظم تسهيالت، به منظور هbم طbرازی بbا پيشbرفتهای بوجbود آمbده  -٣

  در زمينه روشهای آموزشی نوين روز آمد شده است؟

  پزشکی تسهيالت فيزيکی شامل موارد زير را دارد؟آيا دانشکده  -٤

  سالن های سخنرانی -

  کالسهای درس علمی -

  آزمايشگاهها -

  کتابخانه ها -

  تسهيالت تکنولوژی اطالع رسانی -

  تسهيالت تفريحی -

  آيا دانشکده پزشکی تجربه بالينی کافی را دارد؟ -٥

  بيماران در دسترس دارد؟آيا دانشکده پزشکی منابع ضروری شامل تعداد کافی  -٦

آيا دانشکده پزشکی تسهيالت مهارت آموزی بالينی شامل بيمارستانها، خدمات سbرپايی، مراکbز مراقبbت سbالمت  -٧

  و آزمايشگاههای مهارتهای بالينی را دارد؟

٨- bايی مربوطbه جغرافيbت در منطقbای جمعيbاس نيازهbر اسbکی بbکده پزشbالينی دانشbوزی بbه آيا تسهيالت مهارت آم

  بصورت کافی توسعه يافته است؟



آيا دانشکده پزشکی سياستی اتخاذ نموده است که در آن ارزشيابی و کbاربرد مbوثر تکنbو لbوژی اطbالع رسbانی و  -٩

  برقراری ارتباط در برنامه آموزشی مطرح گردد؟

آمbوزی، دسbتيابی -خbود آيا اساتيد توانايی استفاده از تکنولوژی اطالع رسانی و برقراری ارتبbاط را بbه منظbور -١٠

  به اطالعات، اداره بيماران و کار در سيستم های مراقبت سالمت را دارند؟

آمbbوزی، -آيbbا دانشbbجويان توانbbايی اسbbتفاده از تکنولbbوژی اطbbالع رسbbانی و برقbbراری ارتبbbاط را بbbه منظbbور خbbود -١١

  ارند؟دستيابی به اطالعات، اداره بيماران و کار در سيستم های مراقبت سالمت را د

  آيا دانشکده پزشکی سياستی اتخاذ نموده است که ارتباط بين پژوهش وآموزش را تشويق نمايد؟ -١٢

  آيا تسهيالت پژوهش و حوزه های اولويت دار پژوهش در موسسه به روشنی شرح داده شده است؟ -١٣

  آيا تعاملی بين فعاليتهای پژوهشی و آموزشی در برنامه درسی منعکس شده است؟ -١٤

آيا اين تعامل بر تدريس جاری تاثير گذاشته و دانشجويان را بbرای درگيbر شbدن در پbژوهش و توسbعه پزشbکی  -١٥

  ترغيب و آماده مينمايد؟

آيا دانشکده پزشکی سياستی راجع به استفاده از کارشناسی آموزشی در طراحی آموزش پزشbکی  اتخbاذ نمbوده  -١٦

  است؟

به استفاده از کارشناسی آموزشی در توسعه و پيشرفت در روشbهای تbدريس  آيا دانشکده پزشکی سياستی راجع -١٧

  اتخاذ نموده است؟

آيا دسترسی به کارشناسان آموزشی بbه منظbور توسbعه کbادر و تحقيbق و پbژوهش در رشbته آمbوزش پزشbکی و  -١٨

  باشد؟شواهدی مستند مبنی بر استفاده از چنين کارشناسی در سياستهای دانشکده پزشکی موجود می 

آيا دانشکده پزشکی سياستی برای همکاری با ساير موسسات آموزشی و انتقال واحدهای درسی آموزشی اتخاذ  -١٩

  نموده است؟

آيا دانشکده پزشکی به مبادله کادر و دانشجويان در سطوح منطقه ای و بين المللی اقدام نموده و با تدارک منbابع -٢٠

  مناسب اين موارد را تسهيل کرده است؟

  

  حوزه ارزشيابی برنامه - ٧

  استانداردهای پايه و ارتقاء کيفيت حيطه های مختلف اين حوزه شامل:

 مکانيزم های ارزشيابی برنامه -١

 بازخورد استاد و دانشجو -٢

 عملکرد دانشجو -٣

 دخيل کردن افراد ذينفع -٤



  مطالعه شده و سؤاالت سنجش زير بدست آمد.

برنامه ، يک مکانيزم نظارتی بر برنامه ی درسی و پيشbرفت دانشbجو  آيا دانشکده پزشکی به منظور تثبيت ارزشيابی -1

  فراهم نموده است؟

  آيا دانشکده پزشکی تضمين مينمايد که دغدغه های آموزشی را شناسايی و آنها را مطرح کند؟ -2

را تبيbين )  سbازماندهی، منbابع، محbيط و فرهنbگ آموزشbی( آيا ارزشيابی برنامه آموزشی ، زمينbه ی فرآينbد آموزشbی -3

  مينمايد؟

  آيا ارزشيابی برنامه ، اجزای خاص برنامه درسی را در بر ميگيرد؟ -4

  آيا ارزشيابی برنامه ، اندازه گيری عملکرد بعد از فارغ التحصيلی را شامل ميشود؟ -5

  آيا بازخورد عملکرد استاد بطور مدون،  جستجو و تحليل و پاسخ داده ميشود؟ -6

  شجويان بطور منظم جستجو و تحليل و پاسخ داده ميشود؟آيا يادگيری دان -7

  آيا اساتيد در طراحی ارزشيابی برنامه و کاربرد نتايج آن دخالت داده ميشوند؟ -8

  آيا دانشجويان در طراحی ارزشيابی برنامه وکاربرد نتايج آن دخالت داده ميشوند؟ -9

  و تحليل ميشود؟ آيا عملکرد دانشجو در ارتباط با برنامه درسی تجزيه -10

  آيا عملکرد دانشجو در ارتباط با رسالت و اهداف دانشکده پزشکی تجزيه و تحليل ميشود؟ -11

 بbه دانشbکده پزشbکی  آيا عملکbرد دانشbجو در ارتبbاط بbا زمينbه ی قبلbی دانشbجو، شbرايط و صbالحيتهای هنگbام ورود -12

  تجزيه و تحليل ميشود؟

  ای مسئول انتخاب دانشجو، طراحی برنامه درسی و مشاوره بازخورد داده ميشود؟آيا عملکرد دانشجو به کميته ه -13

  آيا ارزشيابی برنامه ، مديران عالی و اجرايی دانشکده پزشکی را دخيل مينمايد؟ -14

  آيا ارزشيابی برنامه ، کادر دانشکده پزشکی را دخيل مينمايد؟ -15

  زشکی را دخيل مينمايد؟آيا ارزشيابی برنامه ، دانشجويان دانشکده پ -16

آيا متوليان آموزش و مراقبت سالمت ، نمايندگان جامعه ، سbازمانهای حرفbه ای و افراديکbه مسbئول آمbوزش بعbد از  -17

  هستند، به نتايج ارزشيابی دوره وبرنامه درسی دسترسی دارند؟) تحصيالت تکميلی ( فارغ التحصيلی 

  وص مناسبت، تدوين و توسعه ی برنامه درسی در نظر گرفته ميشوند؟آيا نقطه نظرات افراد فوق الذکر درخص -18

  

  



  حوزه مديريت عالی و اجرائی - ٨

  بخش می باشد: ٥شامل 

  مديريت عالی  -١

  رياست علمی -٢

  بودجه آموزش و تخصيص منابع -٣

  کادر اداری و مديريت -٤

  تعامل با بخش سالمت -٥

  تقاء هر بخش به شکل زير تدوين شد.سؤاالت نظر سنجی مرتبط با استاندارد پايه و ار

آيا تشکيالت و عملکرد مديريت عالی و اجرائی دانشکده پزشکی ازجمله ارتباطات داخbل دانشbگاهی بbه روشbنی  -١

  بيان شده اند؟

آيbbا يbbک کميتbbه برنامbbه درسbbی بbbا اختيbbار طراحbbی و اداره برنامbbه درسbbی زيbbر نظbbر تشbbکيالت مbbديريت عbbالی در  -٢

  ه است؟دانشکده ايجاد شد

اگbbر چنbbين اسbbت آيbbا ايbbن کميتbbه بbbه عنbbوان نماينbbده کbbادر آمbbوزش ، دانشbbجويان و سbbاير بخشbbهای آمbbوزش عbbالی و  -٣

  سالمت و عموم مردم عمل ميکند؟(هرمورد يک امتياز)

آيا مسئوليتها و وظbايف  رياسbت علمbی دانشbکده پزشbکی در قبbال برنامbه آمbوزش پزشbکی بbه وضbوح بيbان شbده  -٤

  است؟

  ا رياست علمی دانشکده پزشکی بطور مدون از جنبه دستيابی به رسالت و اهداف دانشکده ارزشيابی ميشود؟آي -٥

  آيا دانشکده پزشکی در مقابل برنامه ريزی درسی رشته پزشکی از مسئوليت و اختيار برخوردار است؟ -٦

  موزشی اختصاصی را داراست؟آيا دانشکده پزشکی اختيار کامل در مديريت منابع مالی خود شامل بودجه ا -٧

  آيا استقالل کافی در دانشکده پزشکی برای هدايت منابع شامل پرداخت حق التدريس کادر آموزشی وجود دارد؟ -٨

  آيا کادر اداری دانشکده پزشکی در خصوص پشتيبانی اجرايی از برنامه آموزشی و ساير فعاليتها مناسب است؟ -٩

  ی متناسب با تضمين مديريت صحيح و به کار گيری منابع فعاليت ميکند؟آيا کادر اداری دانشکده پزشک -١٠

  آيا مديريت عالی و اجرائی متضمن يک برنامه با کيفيت می باشد؟ -١١

  آيا مديريت عالی و اجرائی مسئوليت خود را مورد محک و ارزشيابی منظم قرار می دهد؟ -١٢

  المت و جامعه برقرار نموده است؟آيا دانشکده پزشکی تعامل سازنده با بخش های س -١٣

  آيا دانشکده پزشکی با بخش های ديگر دولتی تعامل سازنده دارد؟ -١٤



آيا همکاری دانشbکده پزشbکی بbا شbرکای بخbش سbالمت شbامل دسbتگاههای مراقbب سbالمت رسbما تعريbف شbده  -١٥

  است؟

  

  حوزه تازه سازی مداوم - ٩

روزآمد کردن تشکيالت و فعاليت مستقيم و برطرف کردن کمبودهای مستند با مفهوم ايجاد رويه هايی  برای بررسی منظم و  
شده مورد مطالعه قرار گرفت و سؤاالت نظر سنجی مخاطبان در خصوص وضعيت اين استاندارد پايه و چگونگی ارتقاء کيفيت 

  آن سؤاالت سنجش زير طراحی شد.

  وظايف خود پايه گذاری کرده است؟ آيا دانشکده پزشکی روشهايی برای ارزشيابی مدون تشکيالت و-١

  آيا دانشکده پزشکی روشهايی برای روزآمد کردن تشکيالت و وظايف خود دارد؟ -٢

  در صورت وجود اين سياستها کمبودهای مشخص شده دانشکده پزشکی برطرف شده اند؟ -٣

  نا شده است؟آيا فرآيند تازه سازی مداوم بر پايه مطالعات و تجزيه و تحليل های آينده نگر ب -٤

  آيا در فرآيند تازه سازی مداوم موارد زير در نظر گرفته شده است؟ -٥

اقتصادی و فرهنگی جامعه.(هرمورد يک  –انطباق رسالت و اهداف دانشکده پزشکی با پيشرفت علمی، اجتماعی  -

  امتياز)

نظيbر مهارتهbای بbالينی و  تناسب صالحيت و توانbايی هbای دانشbجويان فbارغ التحصbيل بbا نيازهbای مسbتند محيطbی -

  مهارت آموزی سالمت. (هرمورد يک امتياز)

  انطباق الگوی برنامه درسی با روشهای تعليمی.  -

تنظbbيم دقيbbق عناصbbر برنامbbه درسbbی بbbا پيشbbرفتهای علbbوم زيسbbت پزشbbکی، علbbوم رفتbbاری، علbbوم اجتمbbاعی و علbbوم  -

  بالينی. (هرمورد يک امتياز)

  رسی با تغييرات در نمودار جمعيتی و الگوی سالمت. (هرمورد يک امتياز)تنظيم دقيق عناصر برنامه د -

اجتمbاعی و فرهنگbی. (هرمbورد يbک  –تنظيم دقيق عناصر برنامbه درسbی بbا بيمbاری جمعيbت و شbرايط اقتصbادی  -

  امتياز)

شbbهای بهينbbه سbbازی روشbbهای سbbنجش و تعbbداد بbbر پايbbه تغييbbرات در اهbbداف رفتbbارِی آموزشbbی واهbbداف کلbbی و رو -

  يادگيری. (هرمورد يک امتياز)

  مطابقت سياست گزينش دانشجو با تغيير انتظارات و نيازهای منابع انسانی. -

  مطابقت سياست گزينش دانشجو با تغييرات در سيستم آموزش پزشکی و ضوابط برنامه آموزشی. -



  پزشکی. مطابقت ضوابط و سياست استخدام کادر علمی بر اساس تغيير نيازهای دانشکده -

روزآمد کردن منابع آموزشی مطbابق بbا تغييbر نيازهbای دانشbکده پزشbکی همچbون جbذب دانشbجو، تعbداد و نمbودار  -

  کادر آموزشی، برنامه آموزشی و اصول آموزشی مقارن. (هرمورد يک امتياز)

  اصالح فرآيند نظارت و ارزشيابی برنامه. -

  اس مقتضيات و نيازهای در حال تغيير دانشکده پزشکی.بهينه سازی تشکيالت سازمانی و مديريتی بر اس -

   

گذاري پاسخ ها بر مبناي ها، آناليز آماري بر روي داده هاي پاسخ نامه اعمال گرديد. ارزشپس از جمع آوري پرسشنامه

ي هاانتخاب شده كه بر اين اساس ميانگين داده "خيلي ضعيف، ضعيف، متوسط، خوب و عالي "درجات ليكرت به شكل

  حيطه ها و بخش ها محاسبه شد.  هر درجه براي كل يك حوزه،

   

  روش آماري:

 -tو  ANOVAبراي آناليز استفاده گرديد. آزمـون    graph pad 6.0 prismها از نرم افزار آوري دادهبعد از جمع

test  و سطح معني داريp<0/05 .براي انجام آناليزها به كار برده شد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :و بحث نتايج

-در گروه دانشجويان مبين درجه ضعيف تا متوسطي براي اين حوزه مي "رسالت و اهداف "نتيجه نظر سنجي در حوزه 

باشد، به اين معنا كه اكثريت دانشجويان به وضعيت موجود در اين حوزه راي ضعيف تا متوسط دادنـد و بـين وضـعيت    

ا متوسطي وجود دارد. اين نتيجه گيري حاصل گـروه  انطباق ضعيف ت WFMEموجود در حوزه مذكور و استانداردهاي 

ارزشيابي "و  "برنامه آموزشي "بندي نتايج نظر سنجي بر مبناي درجات ليكرت مي باشد. به همين ترتيب، درحوزه هاي

و  "منـابع آموزشـي  "، "سنجش دانشـجويان "، "دانشجويان "حداكثر آرا حاكي از درجه متوسط و درحوزه هاي "برنامه

باشد ، به ايـن معنـا كـه بـين وضـعيت      حاكي از درجه ضعيف براي وضعيت اين حوزه ها مي "عالي واجرائيمديريت "

  انطباق ضعيفي وجود دارد.  WFMEموجود در حوزه هاي مذكور و استانداردهاي 

، " ارزشـيابي برنامـه  "بر اساس نظر سنجي از اعضاء هيات علمي دانشگاه ، به بيشتر حوزه هاي مورد بررسـي شـامل:   

تـازه سـازي   "و  "مديريت عالي و اجرائي "، "منابع آموزشي"،  "سنجش دانشجويان "، "كادر دانشكده/هيأت علمي"

به وضعيتي مشابه (خيلي ضعيف تا ضـعيف) و در   "برنامه آموزشي"، راي خيلي ضعيف داده شده است. در حوزه "مداوم

تنها حوزه اي كـه بـاالترين راي اعضـاء هيـات علمـي      راي به وضعيت متوسط تعلق گرفت.   "رسالت و اهداف"حوزه 

باشد. بدين معني كه از نظر اعضاء هيات علمي مي "حوزه دانشجويان "دانشگاه را با درجه خوب به خود اختصاص داد 

  باشد !. نسبتا خوب مي WFMEوضعيت در اين حوزه از آموزش پزشكي عمومي در مقايسه با استاندارد هاي آموزشي 

از مسئولين و كادر آموزشي دانشگاه ، نشان دهنده انطباق خيلي ضعيف  WFMEگانه  9ظر سنجي حوزه هاي نتيجه ن

با استاندارد هاي جهاني اين حوزه است. همچنـين حـوزه هـاي     "تازه سازي مداوم"وضعيت آموزش دانشگاه در حوزه 

ـ "،  "سـنجش دانشـجويان  "، "كادر دانشكده/هيأت علمي"، "برنامه آموزشي" مـديريت عـالي و   "و  "ابع آموزشـي من

 "و  "دانشـجويان  "، "ارزشيابي برنامـه "راي ضعيف اين گروه را كسب كردند. به همين ترتيب به حوزه هاي  "اجرائي

 9باالترين راي به درجه متوسط داده شد. از نظر مسئولين آموزشي دانشگاه، هيچ يك از حوزه هـاي   "رسالت و اهداف

حتي در درجه خوب از ضرايب ليكرت قرار  WFMEي در مقايسه با استاندارد هاي جهاني گانه آموزشي پزشكي عموم

  گيرند!. نمي

 

 



   

 دانشجويان هيات علمي  كادر و مسوولين

 

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه به تفكيك سه گروه مخاطب. : وضعيت موجود آموزش پزشكي عمومي در 1نمودار شماره 
-نمودار هاي فوق نشانگر نتايج مربوط به ميانگين نظر سنجي تمامي حوزه هاي مورد بررسي از سه گروه مخاطب مـي 

  باشد.

  

  

نمودار فوق مبين اين است كه اكثريت نظر گروه مخاطبين نسبت به وضعيت موجـود در آمـوزش پزشـكي عمـومي در     

ميزان انطباق وضعيت موجود دوره آمـوزش پزشـكي    2نمودار شماره  باشد.نشگاه بر اساس ضرايب ليكرت ضعيف ميدا

 دهد.بر اساس نظر سنجي از گروه مخاطبين نشان مي WFMEعمومي در دانشكده پزشكي اروميه را با استانداردهاي 

دانشجويان، ارزشـيابي برنامـه و   "حوزه ي 3گر درگروه مخاطب با همدي 3ميزان انطباق نظر سنجي در 3نمودار شماره 

بيانگر اختالف  3دهد. نتايج آناليز نظرسنجي ها بر اساس مندرجات نمودار شمارهرا نمايش مي "مديريت عالي و اجرائي

). در حوزه مديريت عالي و (P< 0,0144باشد نظر بين گروه مخاطب دانشجويان و هيأت علمي در حوزه دانشجويان مي

). همچنين بين نتـايج  (P< 0,0043يي نتايج نظر سنجي بين هيات علمي و كارمند اختالف معني داري وجود دارد اجرا

). در حوزه ارزشيابي برنامه نيز نتايج نظر (P< 0,0064نظر سنجي هيات علمي ودانشجو اختالف محسوسي وجود دارد 

  ).(P< 0,037باشد نشجو ميسنجي مبين اختالف محسوسي بين دو گروه مخاطب هيات علمي و دا

  

  



  
  

  : عالي5: خوب     4: متوسط     3: ضعيف    2:خيلي ضعيف   1                                                          

: ميزان انطباق وضعيت موجود دوره آموزش پزشكي عمومي در دانشكده پزشكي اروميه با استانداردهاي 2نمودار شماره 

WFME بـر اسـاس سـؤاالت مسـتخرج از      حـوزه  9 هايبررسي  مبين نمودار اساس نظر سنجي از گروه مخاطب. بر

باشد. هر ستون دانشجويان، هيأت علمي و مسئولين و كادر آموزشي مي مخاطب در گروههاي WFMEاستانداردهاي 

   باشد.مورد بررسي مينشان دهنده ميزان رضايت گروه مخاطب بر اساس ضرايب ليكرت در هر يك از حوزه هاي 

  

  

  

  

  

  

  

 

. در ايـن نمـودار   يناختالف معنـي دار بـين نظـرات مخـاطب    با  در سه حوزه  : ميزان انطباق نظر سنجي3نمودار شماره 

  باشد.درجات يك تا پنج نشانگر ضرايب ليكرت مي

  



هيـأت   ه مخاطب دانشجويان وگروبيانگر اختالف نظر بين  3ها بر اساس مندرجات نمودار شمارهنتايج آناليز نظرسنجي

در حوزه مديريت عالي و اجرايي نتايج نظر سنجي بين هيات علمـي و   ).(P< 0,0144 علمي در حوزه دانشجويان است

. همچنين بين نتايج نظر سنجي هيات علمـي ودانشـجو اخـتالف    )(P< 0,0043 وجود دارد يمعني دار اختالف كارمند

نتايج نظر سنجي مبين اخـتالف محسوسـي بـين دو    نيز حوزه ارزشيابي برنامه ). در (P< 0,0064محسوسي وجود دارد 

  ).(P< 0,037 باشدميگروه مخاطب هيات علمي و دانشجو 

گانه آموزش پزشكي عمومي در دانشگاه  9با جمع بندي نتايج سنجش سه گروه مخاطب در مورد حوزه هاي 

است، تعداد موارد ارزش گذاري ضعيف و خيلي ضعيف در  مشخص شده 1 علوم پزشكي اروميه، چنانكه در جدول شماره

ها بسيار بيشتر از موارد متوسط به باالست. اگر به مـوارد مربـوط بـه هـر گـروه مخاطـب توجـه شـود در         مجموع حوزه

گانه در گروه اعضاء هيات علمي بيشتر بـوده و پـس از آن    9اينصورت تعداد آراي ضعيف و خيلي ضعيف به حوزه هاي 

گيري با توجه به ميزان اطالع بيشتر اعضاء هيات علمـي و مسـئولين از   گيرند. البته اين نتيجهن و كادر قرار ميمسئولي

جزئيات مربوط به استاندارد هاي آموزشي و همچنين التفات و توجه بيشتر اين گروه ها به بهينه سازي وضعيت موجـود  

دهد كه حوزه هـاي  لي ضعيف در حوزه هاي مختلف، نشان مياز طرفي مقايسه موارد ضعيف و خي توجيه منطقي دارد. 

) در صدر نمرات منفي (ضعيف و خيلي ضعيف) قرار دارند، در "مديريت"و  "منابع آموزشي  "،  "سنجش دانشجويان"(

كمترين راي ضعيف وجود داشته و حتي يك راي خـوب را بـه خـود اختصـاص داده      "دانشجويان"صورتيكه در حوزه 

  است. 

بايست در رابطه با حوزه ين صورت آنچه كه از نتايج اين مطالعه بر مي آيد اين است كه متوليان آموزش دانشگاه ميدر ا

يك تحول اساسي را در سر لوحه كار قرار دهنـد، همچنـين در حـوزه هـاي      WFMEهاي تعريف شده استانداردهاي 

تغييرات وبهبود وضعيت ضروريسـت. در حـوزه    "داومتازه سازي م"و  "ارزشيابي برنامه آموزشي"،  "رسالت و اهداف"

گردنـد و  دانشجويان هرچند راي خوب در مجموعه وجود دارد اما به همين تعداد آراي ضعيف و متوسط نيز مشاهده مي

  بديهي است كه اين حوزه هم تالش زيادي را براي رسيدن به وضعيت مطلوب مي طلبد. 

  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:ازچالشها و مشكالت در اجراي اين طرح 

كه منجر به ايجاد اختالف نظر و عدم توافق در فهم بندهاي  WFMEالف) گويا و شفاف نبودن نسخه ترجمه كتابچه 

  شد.مورد اشاره مي

ب) عدم دسترسي به امكانات دفاتر توسعه آموزش پزشكي مستقر در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه متبوع كه 

  فرآيند در نظر گرفته شدند. ي اصلي جمع آوري داده اينپايگاهها

  ج) عدم اهتمام بخشي از شركت كنندگان در نظر سنجي

  د) عدم اطمينان از اجرايي شدن نتايج اين فرآيند در دانشگاه و كشور

 



  

 كميته استاندارد سازي آموزش پزشكي عمومي

 دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي اروميه 

ف
دي

ر
 

 امتياز سواالت ارزشيابي  آموزش پزشكي عمومي       (مسئولين و كادر)               

 حوزه رسالت و اهداف
خيلي 

 ضعيف
 خوب متوسط ضعيف

  21,77 35,77 21,52 3,05 نتيجه نظر سنجي بر اساس رسالت و اهداف 1

  6,79 41,50 35,71 9,50 نتيجه نظر سنجي بر اساس مشاركت در تنظيم رسالت و اهداف 2

3 
نتيجه نظر سنجي بر اساس استقالل آموزشي (آزادي عمل در طراحي برنامه 

 درسي و اختصاص منابع الزم براي اجرا)
12,61 44,78 30,37 7,01  

  11,86 35,88 34,00 8,39 ميانگين درصد حوزه رسالت و اهداف

 حوزه برنامه آموزشي

  7,14 14,30 50,06 0,00 جي بر اساس الگوهاي برنامه درسي و روشهاي تعليمنتيجه نظر سن 4

  14,29 40,96 26,87 9,52 نتيجه نظر سنجي بر اساس ساختار، محتوا و طول برنامه درسي 5

6 
نتيجه نظر سنجي بر اساس مديريت برنامه(حضور يك كميته طراحي و اجراي 

 برنامه درسي)
11,92 34,84 32.65 11,12  

  9,50 38,70 24,68 16,03 نتيجه نظر سنجي بر اساس برنامه آموزشي با طبابت و سيستم مراقبت سالمت 7

  10,51 31,65 34,11 9,37 ميانگين درصد حوزه برنامه آموزشي

 حوزه ارزشيابي برنامه

8 
ظور نظارت بر نتيجه نظر سنجي بر اساس مكانيسم هاي ارزشيابي برنامه(به من

 برنامه درسي و پيشرفت دانشجو)
23,44 24,46 18,33 24,62  

9 
نتيجه نظر سنجي بر اساس بازخورد استاد و دانشجو(بكارگيري نظرات اساتيد 

 و دانشجويان در طراحي ارزشيابي برنامه درسي)
18,99 22,81 38,12 11,08  

10 
موفقيت دانشجو در امتحانات، نتيجه نظر سنجي بر اساس عملكرد دانشجو (

 متوسط نمرات، مدت مطالعه و ميزان موفقيت)
25,63 29,02 24,02 15,84  

11 
نتيجه نظر سنجي بر اساس دخيل كردن افراد ذينفع(رؤساي آموزشي و مراقبت 

 سالمت و سازمانهاي حرفه اي و مسئوالن آموزش تحصيالت تكميلي)
10,48 35,52 40,59 12,82  

  16,09 30,27 27,95 19,63 يانگين درصد حوزه ارزشيابي برنامهم

 حوزه دانشجويان

  19,09 33,98 32,71 10,03 نتيجه نظر سنجي بر اساس سياست پذيرش و انتخاب دانشجو 12

  16,43 26,28 38,96 16,90نتيجه نظر سنجي بر اساس جذب دانشجو(ظرفيت پذيرش دانشكده براي  13



 جذب دانشجويان)

  12,15 43,86 31,54 11,16 نتيجه نظر سنجي بر اساس حمايت و ارائه مشاوره به دانشجويان 14

15 
نتيجه نظر سنجي بر اساس نمايندگي دانشجو(استفاده از مشاركت مناسب 

 دانشجويان در طراحي، مديريت و ارزشيابي برنامه درسي)
6,77 33,23 41,59 16,80  

  16,12 36,43 34,11 11,21 ن درصد حوزه دانشجويانميانگي

 حوزه كادر دانشكده / هيات علمي

16 
نتيجه نظر سنجي بر اساس سياست گزينش(بر اساس طالحيتهاي علمي، 

 آموزشي و باليني)
10,73 32,53 41,29 12,58  

17 
در نتيجه نظر سنجي بر اساس سياستگذاري و توسعه كادر(هيئت عامي و كا

 آموزشي)
15,39 41,94 24,03 16,46  

  14,52 32,66 37,24 13,06 ميانگين درصد حوزه كادر دانشكده / هيات علمي

 حوزه سنجش دانشجويان

18 
نتيجه نظر سنجي بر اساس روشهاي سنجش(روشهاي سنجش دانشجويان 

 شامل معيار قبولي در امتحانات)
21,99 27,08 26,63 16,24  

 وزه منابع آموزشيح

19 
نتيجه نظر سنجي بر اساس تسهيالت فيزيكي( سالن هاي سخنراني، 

 كالسهاي درس عملي ، آزمايشگاه و كتابخانه و...)
7,12 29,04 43,46 16,00  

20 
نتيجه نظر سنجي بر اساس منابع مهارت آموزي باليني( بيمارستانها، كلينيكهاو 

skill lab (...و 
13,95 33,79 40,30 2,71  

21 
نتيجه نظر سنجي بر اساس تكنولوژي اطالع رساني( اطالع رساني از طريق 

 كامپيوتر، شبكه هاي داخلي و خارجي و ابزار ديگر)
13,82 32,11 29,34 16,68  

  27,33 21,92 22,35 17,49 نتيجه نظر سنجي بر اساس تحقيق و پژوهش 22

23 
اس كارشناسي آموزش(فرآيندها، روشهاي آموزش نتيجه نظر سنجي بر اس

 پزشكي و رسيدگي به مشكالت)
21,85 42,56 18,65 9,96  

24 
نتيجه نظر سنجي بر اساس تبادالت آموزشي(تبادل كادر و دانشجويان در 

 سطوح منطقه اي و بين المللي)
25,55 46,47 21,36 6,63  

  13,22 29,17 34,39 16,63 ميانگين درصد حوزه منابع آموزشي

 حوزه مديريت عالي و اجرائي

25 
نتيجه نظر سنجي بر اساس مديريت عالي( كه ساختار كميته آموزشي را بنا 

 نهاده اند)
0,00 55,25 36,13 8,62  

  4,64 23,13 42,10 30,14 نتيجه نظر سنجي بر اساس رياست علمي ( معاونين آموزشي و پژوهشي) 26

  12,64 31,31 34,25 20,11 نتيجه نظر سنجي بر اساس بودجه آموزش و تخصيص منابع 27



  23,90 24,28 34,26 14,14 نتيجه نظر سنجي بر اساس كادر اداري و مديريت 28

29 
نتيجه نظر سنجي بر اساس تعامل با بخش سالمت(همكاري و تعامل سازنده 

 مراكز بهداشتي)
31,29 30,02 30,20 0.00  

  9,96 29,01 39,18 19,14 ميانگين درصد حوزه مديريت عالي و اجرائي

 حوزه تازه سازي مداوم

30 
نتيجه نظر سنجي بر اساس تازه سازي مداوم(انطباق رسالت و اهداف با 

 توسعه و پيشرفت علمي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و برنامه درسي)
30,69 24,29 18,94 16,79  

 


