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  استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عموميارزيابي دروني بر مبناي 
  هيات علمي: ۳حوزه 

  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    

نــشكده در رابطــه بــا كميتــه، بررســي وضــعيت آمــوزش دوره پزشــكي عمــومي آن دا 

 .مربوطه انجام گيرداستانداردها ومطابق نشانگرها و راهنماي 

  

  هيات علمي: ۳حوزه 

دانشكده پزشكي بايد با توجه به رسالت دانشگاه و برنامه هاي دانشكده، شرح وظايف  -٣-١

، نظريه پردازي علمي پژوهشي، معنوي-هيات علمي خود را در رابطه با نقش هاي آموزشي

 مشاوره و، اجراييي و مديريت، تصدي مسئوليتهاي خدمات حرفه اي ارائه،و اجتماعي

 .مشخص و اعالم كنددوره پزشكي عمومي دانشجويان فرهنگي و تحصيلي راهنمايي 
 
 تامين، حفظ و ارتقاء سالمت افراد و بايد براي پزشكي عمومي ي دورهبرنامه آموزش  -٣-٢

ه الگوهاي شايستگي هيات علمي را    و عدالت در سالمت به نحوي اجرا گردد ك،جامعه

 .بشرح زير تامين نمايد

   پزشكي،اعم از آموزشهاي استاندارد.  پژوهشي–الگوهاي آموزشي -٣-٢-١

  و فراتر از آن آموزش مداوم جامعه پزشكي و پژوهشهاي،پژوهشهاي موظف

  ١ نظام ارائه خدمات سالمتمرتبط با 

                                                 
1 - Health System Research = HSR 
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پايبندي به  حرفه اي،اخالق   ايفاي نقش شاخص در زمينه هاي. الگوهاي تربيتي -٣-٢-٢

اصول و ارزشهاي ديني، رفتار شايسته اجتماعي، تالش در جهت معرفي سالمت 

  ار و فداكاريايث  و ترويج شيوه ،بعنوان محور توسعه پايدار

 روزآمدي  پايبندي به ،گرايش به تعالي در روابط اجتماعي. الگوهاي كمال گرائي -٣-٢-٣

و  رشد ، ارتقاء سطح دانش، دانشجويان سطح بينش تالش در جهت ارتقاء ،علمي

و ترويج شيوه نخبگي  حمايت هدايت، درشناسائي، نقش ايفاي؛ دانشگاهتوسعه 

 و تقويت روحيه آرمانگرائي  و عدالتخواهي در ،استعدادهاي درخشان و برتر

 سالمت

 رفتار انساندوستانه  بر   انجام وظايف حرفه اي با.الگوهاي رفتار حرفه اي -٣-٢-٤

 ي رفتار علم؛رعايت امانتداري، رازداري، پرهيز از تبعيض، ن كارياساس وجدا

 و ، در انتقال تجربيات به دانشجويان، احترام به ديگرانتوام با خالقيت ،  سخاوت 

 پايبندي به كيفيت ارائه خدمات
 

صالحيت هاي فردي الزم براي ايفاي نقشهاي ضروري در برنامه آموزش پزشكي عمومي   -۳-۳

  .ي مورد انتظار از اعضاي هيات علمي به شرح زير مي باشندو تامين الگوها

  به استناد موارد فوق در چارچوب ارزشها ،صالحيت هاي معنوي و اخالقي -۱-۳-۳

   مراجع ذيصالح قانوني طبق ضوابط مصوب،صالحيت هاي علمي -۲-۳-۳

 صالحيتهاي آموزشي و تدريس در عرصه هاي نظري، عملي، آزمايشگاهي، -۳-۳-۳

 رپائي و بستري حسب موردجامعه و باليني س

 و ،صالحيتهاي پژوهشي در زمينه هاي طراحي، ارائه، هدايت، اجرا، نگارش -۴-۳-۳

 گزارش نتايج حاصله

  طبق بهترين الگوها و استانداردها ،صالحيتهاي حرفه اي درزمينه هاي تخصصي -۵-۳-۳

 صالحيت هاي مديريتي در سلسله مراتب مديريت آموزشي و اجرائي دانشگاه -۶-۳-۳

باطي در زمينه مشاوره علمي و فرهنگي دانشجويان و تعامل صالحيت هاي ارت -۷-۳-۳

همكار، گروههاي آموزشي، عموم مردم، سازمانهاي  با ديگر اعضاي هيات علمي

 و اجتماعي نهادهاي مردمي ، واجرائي

متناسب با  ،كافي اعضاي هيات علمي واجد صالحيت دانشكده پزشكي بايد به تعداد -۴-۳

 و رعايت سرانه هاي هيات علمي  ،پزشكي عمومي شآموزدوره مصوب نيازهاي برنامه 

 .در اختيار داشته باشدمصوب 

دانشكده پزشكي بايد برنامه اي جامع براي آموزش و رشد اعضاي هيئت علمي ترتيب دهد                -٣-٥

پزشـکي  دوره هاي الزم براي اجراي مطلوب برنامـه آموزشـي    ييكه آنها را در كسب توانا   

 .عمومي ياري كند
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  همكار گرامي
پزشكي عمومي دانشگاه الزم است وضعيت نشانگرهاي مرتبط با هر يك از استاندارد هاي پايـه آمـوزش                            به منظور ارزشيابي دروني آموزش      

با قيد منبـع مـورد   (پزشكي عمومي  را در دانشكده پزشكي محل خدمت خود با استفاده از مناسبترين منابع معتبرقابل دسترس و بصورت مستند                  
  مورد ارزيابي قرار داده نتيجه را با قيد كد مندرج در راهنما در جدول زير مـشخص  reliableيا  و پا  validبه روشهاي معتبر    ) استفاده در جدول    

  .فرماييد 
  :راهنما

  . وضعيت باالتر از حد استاندارد پايه  ارزيابي شد-1كد 
  . وضعيت در حد استاندارد پايه  ارزيابي شد-2كد 
  .پيش بيني شده است)سال/ماه(ندارد مربوطه تا تاريخ مشخص شده  مطابق برنامه مدون و مكتوب مصوب دانشگاه تحقق استا-3كد 
  . برنامه مدون مكتوب و مصوب براي پياده سازي استاندارد وجود ندارد-4كد 
 . شناخته نشد مربوطه مرتبط با استاندارد پايهنشانگر مطابق مطالعات انجام شده در اين دانشگاه  -5كد 
 . قابل اجرا شناخته نشدنشكده پزشكي  استاندارد مربوط به اين نشانگربا عنايت به شرايط دانشگاه و دا -6كد 

  
  نتيجه ارزيابي

  3كد
شماره 
 استاندارد

  نشانگر

  2كد  1كد
  سال/ ماه 

  6كد  5كد  4كد

منبع كسب 
  اطالعات

روش بررسي 
و گردآوري 
  اطالعات

وجود شرح وظايف اعضا هيئت علمي در اجراي برنامـه آمـوزش              1-3
           /      زشك عمومي دانشكده به صورت مكتوب پ

 و 1-3
3-3  

وجود ارتباط بين شرح و ظايف با نفـش هـاي  در نظـر گرفتـه                 
 –شده بـراي هيئـت علمـي در حـوزه هـاي مختلـف آموزشـي                 

نظريه پردازي علمي و اجتماعي، ارائه خدمات حرفـه         –پژوهشي  
مـائي  اي، تصدي مسئوليتهاي مديريتي و اجرائي، مشاوره و راهن   

  )دانشجويان

    /           

1-2-3 
-3-3و 
-4 و 3

3-3   

حجم و تركيب متناسب فعاليتهاي  اعضاي هيات علمـي فعـال            
در برنامه آموزش پزشكي عمومي، آموزش مداوم جامعه پزشك         (

عمومي، پژوهش در آموزش پزشكي عمومي، پژوهش در زمينـه          
پزشكي عمومي، و پـژوهش در ارتبـاط بـا نظـام ارائـه خـدمات                

  پژوهشي-به عنوان الگوي شايسته آموزشي) متسال

    /           

2-2-3 
-3-1و  

حجم و تركيب متناسـب فعاليتهـاي اجتمـاعي  اعـضاي هيـات              
           /    در زمينــه هـاي اخـالق حرفــه اي، پايبنـدي بــه    (علمـي فعـال   
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-7 و 3
3-3  

ارزشهاي معنوي، تقويت ديدگاه سالمت نگري و توسعه پايدار ،          
به عنـوان الگـوي     ) ي در دانشجويان    و ترويج شيوه ايٍار و فداكار     

  شايسته تربيتي

3-2-3  

حجم و تركيب متناسب فعاليتهاي علمي فـوق برنامـه  اعـضاي             
در زمينه هاي هدايت و حمايت استعدادهاي       (هيات علمي فعال    

درخشان و برتر دانشجويان، رشد و توسعه سطح علمي دانشگاه          
واهي در سـالمت در سـطح       ، تقويت روحيه آرمانگرائي و عدالتخ     

  به عنوان الگوي كمال گرائي) جامعه و روزآمدي علمي خود

    /           

4-2-3 
-3-5و  

3  

وجود اعضاي هيـات علمـي فعـال در برنامـه آمـوزش پزشـكي               
عمومي دانشكده با شهرت شناخته شده به عنوان الگـوي رفتـار            

ــا در ســطح ملــي ( حرفــه اي  ــا رفتــار ) در ســطح دانــشگاه ي ب
ستانه بر اساس وجدان كاري، رعايت امانتـداري، رازداري      انساندو

  و پرهيز از تبعيض در انجام وظيفه حرفه اي

    /           

4-2-3 
-3-5و 

3  

وجود اعضاي هيـات علمـي فعـال در برنامـه آمـوزش پزشـكي               
عمومي دانشكده با شهرت شناخته شده به عنوان الگـوي رفتـار            

 بـا فعاليتهـاي   )در سطح دانشگاه يـا در سـطح ملـي       ( حرفه اي   
علمي توام با خالقيت، سخاوت در انتقال دانـش و تجربيـات بـه      
دانشجويان، احتـرام بـه ديگـران و پايبنـدي بـه كيفيـت ارائـه                

  خدمات سالمت در انجام وظايف حرفه اي

    /           

تناسب تعداد و سـرانه  اعـضاي هيـأت علمـي فعـال در برنامـه                   4-3
           /      هاي آموزشي برنامهآموزش پزشكي عمومي دانشكده با نياز

وجود برنامه ارزيابي نيازهاي هيات علمي براي اجـراي مطلـوب             5-3
           /      برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي دانشگاه

وجود برنامه جامع براي آمـوزش و رشـد اعـضاي هيـأت علمـي           5-3
           /      فعال در آموزش پزشكي عمومي دانشگاه

ي هيأت علمـي فعـال در آمـوزش پزشـكي           ميزان استفاده اعضا    5-3
           /      عمومي دانشگاه متناسب با نيازهاي برنامه

 


