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  استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عموميارزيابي دروني بر مبناي 
  ارزشيابی: ۷حوزه 

  همكاران گرامي،

 ۱-۳-۱ استانداردهاي پايه آمـوزش پزشـكي عمـومي و بنـد             ۷-۳با عنايت به بند     

آئين نامه اجرائي پياده سازي استانداردهاي مذكور، بررسي وضعيت موجـود بـا اجـراي        

دوره آموزش پزشكي عمومي بايد قبل از هر اقدامي         ) ارزيابي دروني (برنامه خودارزيابي   

توسط كميته پياده سازي استانداردهاي پايه آموزش پزشـكي عمـومي و بـا پـشتيباني                

مقتضي است ضمن طرح مفاد استانداردهاي حـوزه در         . مديريت عالي دانشگاه انجام گيرد    

ــ  شكده در رابطــه بــا كميتــه، بررســي وضــعيت آمــوزش دوره پزشــكي عمــومي آن دان

 .مربوطه انجام گيرداستانداردها ومطابق نشانگرها و راهنماي 

 
   ١ارزشيابی: ۷حوزه 

 آموزش پزشكي فرايند برنامه دورهبه منظور تضمين كيفيت و زمينه سازي براي بهبود مستمر   

       عمومي، دانشكده پزشكي موظف است با مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده 

و گزارش  اجرا ،برنامه هاي جامع و معتبر ارزشيابي در سطوح برنامه، هيات علمي و دانشجو را تدوين

 آموزش پزشكي عمومي بايد در  و عملكرد اعضاي هيات علمي فعال در دوره گزارش ارزشيابي دوره .نمايد

س دانشگاه به هيات امنا نه رئيگزارش ساالنه رئيس دانشكده پزشكي به رئيس دانشگاه و گزارش ساال

  .دانشگاه منعكس گردد

  

   دانشجويان ٢ارزيابي -۱-۷

ارزيابي دانشجويان را مشخص  فرايند دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي  -۱-۱-۷

 . به اجرا بگذاردو  و اعالم نموده

    دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي نظارت و ارزشيابي دوره اي  -۲-۱-۷

به دست اندركاران   نتايج آنها را مستند نموده و،دهاي خود داشته باش سنجش

                                                 
1 - Evaluation 
2 - Assessment 
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        ، روايي٣محتوااين برنامه شامل بررسي روايي  .دهد برنامه بازخورد

  . باشدمي ها   سنجش٦و بررسي پايايي ٥ روايي سازه  ، ٤پيشگويي كننده

 مناسب براي اصالح و رفع هاي تكويني با بازخورد آزمون دانشكده پزشكي بايد -۳-۱-۷

 . كندبرگزار  برنامه آموزشي صنواق
 

هاي  هاي ارزيابي به كار رفته در آزمون دانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه روش -۴-۱-۷

  و نگرشي تعريف شده ،دانشكده با اهداف آموزشي در حيطه هاي دانشي، مهارتي

 .دربرمي گيرد و سطوح باالتر يادگيري را نيز  است  متناسب 
 
شاخص هاي اخالقي و شئون دانشجوئي را تعريف ضوابط و دانشكده پزشكي بايد  -۵-۱-۷

نشان دهد كه عملكرد اخالقي دانشجويان را به نحو  و در اين رابطه ،و اعالم نمايد

 . و ادامه تحصيل آنان لحاظ مي نمايد موثر در ارزيابي ، ارتقاء

           

  ارزشيابي هيأت علمي -۲-۷

   با،يتهاي اعضاي هيأت علمي رالادانشکده پزشکي بايد برنامه جامع  ارزشيابي مستمر فع

با مشاركت دفتر يا هسته توسعه و  )هيات علمي (٣درنظر گرفتن كليه مفاد استانداردهاي حوزه 

 و ،صالحيت هاي اخالقي، رفتار حرفه اي بنحوي كه ، تدوين و اجرانمايد،آموزش پزشكي دانشكده

 ،بودهژوهش و خدمات برخوردار  از ارزش مناسب دركنار پ اعضاي هيات علميفعاليتهاي آموزشي

  .در ارتقاء و ادامه فعاليت آنان موثر باشد

  

   ارزشيابي دوره -۳-۷

دانشكده پزشكي بايد دوره آموزش پزشكي عمومي  و اجراي برنامه درسي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان 

د استانداردهاي با در نظر گرفتن كليه مفا ، و مستند،مدون، مكتوب) ٧ارزيابي دروني(را مطابق يك برنامه 

 يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده  مشاركت دفتر  و)برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي (٢حوزه 

 با لحاظ  نمايد وگزارش را  به طور مستمر پايش كرده، نتايج آن، استفاده از روشهاي پايا و معتبرهمچنين و 

.را اصالح نمايدمي دانشكده   برنامه آموزش پزشكي عمو، نمودن بازخوردها  

 
 
 
 

                                                 
3 - Content Validity 
4 - Predictive Validity 
5 - Construct Validity 
6 - Reliability 
7 - Internal evaluation 
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  همكار گرامي
          به منظور ارزشيابي دروني آموزش پزشكي عمومي دانشگاه الزم است وضعيت نشانگرهاي مرتبط بـا هـر يـك از اسـتاندارد هـاي پايـه                          

بـا قيـد   (صورت مستند آموزش پزشكي عمومي  را در دانشكده پزشكي محل خدمت خود با استفاده از مناسبترين منابع معتبرقابل دسترس و ب 
  مورد ارزيابي قرار داده نتيجه را بـا قيـد كـد منـدرج در راهنمـا در                    reliable و پايا    validبه روشهاي معتبر    ) منبع مورد استفاده در جدول      

  .جدول زير مشخص فرماييد 
  :راهنما

  . وضعيت باالتر از حد استاندارد پايه  ارزيابي شد-1كد 
  .د پايه  ارزيابي شد وضعيت در حد استاندار-2كد 
پـيش بينـي شـده    )سـال /مـاه ( مطابق برنامه مدون و مكتوب مصوب دانشگاه تحقق استاندارد مربوطه تا تاريخ مشخص شده      -3كد 

  .است
  . برنامه مدون مكتوب و مصوب براي پياده سازي استاندارد وجود ندارد-4كد 
 . شناخته نشده مرتبط با استاندارد پايه مربوطنشانگر مطابق مطالعات انجام شده در اين دانشگاه  -5كد 
  .. قابل اجرا شناخته نشدبا عنايت به شرايط دانشگاه و دانشكده پزشكي  استاندارد مربوط به اين نشانگر -6كد 

  نتيجه ارزيابي

شماره   3كد
  استاندارد

  نشانگر

  2كد  1كد
  سال/ ماه 

  6كد  5كد  4كد

منبع كسب 
  اطالعات

روش 
بررسي و 
گردآوري 
  اطالعات

وجود برنامه جامع وآئين نامه اجرائي ارزشيابي برنامه،هيات   7
           /      علمي و دانشجويان دوره پزشكي عمومي 

توسعه آموزش پزشكي در ) هاي(مشاركت مركز،دفتروياهسته  7
           /      تدوين برنامه جامع ارزشيابي دوره 

           /      انجام ارزشيابي برنامه آموزش پزشكي عمومي  7

           /      انجام ارزشيابي هيات علمي فعال در آموزش پزشكي عمومي  7

           /      انجام ارزشيابي دانشجويان دوره پزشكي عمومي  7

توسعه آموزش پزشكي در ) هاي(مشاركت مركز،دفتروياهسته  7
           /      اجراي برنامه جامع ارزشيابي دوره

ه آموزش پزشكي در توسع) هاي(مشاركت مركز،دفتروياهسته  7
           /      گزارش نتايج اجراي برنامه جامع ارزشيابي دوره

7  
نتايج اجراي برنامه جامع ارزشيابي گزارش ساالنه 

رئيس دانشكده پزشكي به رئيس توسط  دوره
  دانشگاه 

    /           

           /    نتايج اجراي برنامه جامع ارزشيابي گزارش ساالنه   7
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  نا دانشگاهرئيس دانشگاه به هيات امتوسط  دوره

وجود قوانين جهت ضمانت اجرايي ارزشيابي مانند روش   
           /      تشويق و تنبيه و دخالت در ارتقاء عمودي وافقي

وجود ابزارسنجش ارزشيابي جامع برنامه،هيئت علمي و   
           /      دانشجويان دوره پزشكي عمومي

ختلف دوره پزشكي   وجود برنامه ارزيابي دانشجويان در مقاطع م        1-1-7
           /      عمومي 

اعالم برنامه ارزيابي به دانـشجويان در هـر گـروه و بخـش و در                 1-1-7
           /      ابتداي دوره پزشكي عمومي

           /      مستندات اجراي برنامه ارزيابي دانشجويان پزشكي عمومي  1-1-7

           /      ارزيابي دوره اي آزمونهاي پزشكي عمومي   2-1-7

           /      )تعداد از كل (ميزان پوشش ارزيابي دوره اي آزمونها  2-1-7

ميزان پوشش ارزيابي آزمونهـاي عملـي پايـان دوره در مرحلـه               2-1-7
           /      )تعداد از كل( علوم پايه

ميزان پوشش ارزيابي آزمونهـاي كتبـي پايـان دوره در مرحلـه               2-1-7
           /      )تعداد از كل(فيزيوپات

 ميزان پوشش ارزيابي آزمونهاي كتبي دوره در مرحله كارآموزي      2-1-7
           /       )تعداد از كل(

ميزان پوشش ارزيابي آزمونهاي كتبي دوره در مرحله كـارورزي          2-1-7
           /      )تعداد از كل(

ميزان پوشش ارزيابي آزمونهاي مهـارتي پايـان دوره در مقطـع              2-1-7
           /      )تعداد از كل(كارآموزي 

ميزان پوشش ارزيابي آزمونهاي مهـارتي پايـان دوره در مقطـع              2-1-7
           /       )تعداد از كل(كارورزي

ميزان پوشش ارزيابي آزمونهاي شـفاهي پايـان دوره در مقطـع              2-1-7
           /       )تعداد از كل(كارآموزي

ميزان پوشش ارزيابي آزمونهاي شـفاهي پايـان دوره در مقطـع              2-1-7
           /      )عداد از كلت(كارورزي 

تعـداد از   (ارزشيابي شده انـد     ميزان آزمونهايي كه از نظر روايي       2-1-7
  )كل

    /           

ميزان بازخورد نتايج ارزشيابي آزمونهـا بـه گروههـاي مربوطـه              2-1-7
           /      )تعداد از كل(

تعـداد از   ( ميزان آزمونهايي كه از نظر روايي قابل قبول هـستند           2-1-7
           /      )كل

تعـداد از   ( درصد آزمونهايي كه از نظر پايايي قابل قبول هستند          2-1-7
           /      )كل
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وجود دستورالعمل مشخص براي برگـزاري آزمونهـاي تكـويني            3-1-7
           /      توسط گروههاي آموزشي 

تعداد گروههاي آموزشي كه در طول دوره آموزشـي آزمونهـاي             3-1-7
           /      ه برگزار مي كنند تكويني در مرحله علوم پاي

تعداد گروههاي آموزشي كه درمراحل آموزش باليني آزمونهاي          3-1-7
           /      تكويني برگزار مي كنند

           /      انجام بازخورد به دانشجو پس از هر آزمون تكويني   3-1-7

           /      انجام بازخورد به دانشكده پس از هر آزمون تكويني   3-1-7

هد تغيير در توانايي آزمون سازي توسط اسـاتيد بـر اسـاس        شوا  3-1-7
 بازخوردهاي آزمون هاي تكويني

    /           

           /      ايجاد تغيير در روند تدريس اساتيد به دنبال انجام آزمون   3-1-7

مشخص بودن اهداف آموزشي عيني دانشي مدون و مكتوب در            4-1-7
           /      ي شده گروه براي هر عنوان درسي به صورت طبقه بند

مشخص بودن اهداف آموزشي عيني مهـارتي مـدون و مكتـوب        4-1-7
           /      در گروه براي هر عنوان درسي به صورت طبقه بندي شده

مشخص بودن اهداف آموزشي عيني نگرشي مـدون و مكتـوب              4-1-7
           /      در گروه براي هر عنوان درسي به صورت طبقه بندي شده

ابق محتواي آزمونها با اهداف آموزشي تعيين شده در         ميزان تط   4-1-7
           /      حيطه دانشي 

ميزان تطابق محتواي آزمونها با اهداف آموزشي تعيين شده در            4-1-7
           /      حيطه مهارتي

وجود كميته انضباطي بـا آئـين نامـه و مقـررات تـدوين شـده                  5-1-7
           /      مشخص 

ت كميته انضباطي به كليه دانشجويان و اعالم آئين نامه و مقررا    5-1-7
           /      دست اندر كاران مربوطه 

كارنامـه عملكـرد اخـالق دانـشجويان بـه          / تدوين ابزار ارزيـابي     5-1-7
           /      صورت پورت فوليو و تأثير در ارزيابي پايان دوره 

تدوين منـشور اخالقـي و رفتـاري دانـشجويان توسـط كميتـه                5-1-7
           /      افراد صاحب نظرو هماهنگي دانشكده پزشكي انضباطي بانظر 

وجود آئين نامه و دستورالعمل مشخص براي ارزيـابي آموزشـي             2-7
           /      اعضاي هيئت علمي

           /      وجود مستندات ارزيابي ساالنه فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي  2-7

           /      وجود برنامه و سيستم اجرايي ارزيابي فعاليت آموزشي   2-7

           /      وجود برنامه و سيستم اجرايي ارزيابي فعاليت پژوهشي   2-7

ميزان تناسب فعاليتهاي آموزشي، پژوهـشي، خـدمات سـالمت            2-7
           /      ومديريتي اعضاي هيات علمي
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           /      ارزيابي الگوهاي تربيتي، كمال گرايي و رفتار حرفه اي   2-7

دريس اساتيد نظـري از ديـدگاه       وجود سيستم ارزشيابي روش ت      2-7
           /      دانشجويان 

وجود سيستم ارزيابي روش تـدريس اسـاتيد نظـري از ديـدگاه               2-7
  peer evaluationهمكاران 

    /           

وجود سيستم ارزيابي روش تـدريس اسـاتيد نظـري از ديـدگاه               2-7
           /      مدير گروه 

ديدگاه مـديران   وجود سيستم ارزشيابي روش تدريس نظري از          2-7
           /      آموزشي 

وجود سيستم ارزشيابي روش تدريس نظري از ديدگاه دانشكده           2-7
           /      پزشكي 

وجود سيستم ارزشيابي روش تدريس عملي و باليني از ديدگاه            2-7
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