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  استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عموميارزيابي دروني بر مبناي 
   آموزشي وپژوهشي١منابع: ۴حوزه 

  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 ( خودارزيابي   برنامه

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    

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

 .مربوطه انجام گيرداستانداردها ومطابق نشانگرها و راهنماي 

  

   آموزشي وپژوهشي٢منابع: ۴حوزه 

به منظور ارائه آموزشهاي معتبر پزشكي عمومي ، دانشكده پزشكي بايد ضمن داشتن 

آموزش در جامعه، علوم وري اطالعات، منابع ااختيارات و حاكميت كافي از تسهيالت فيزيكي، فنّ

 عالوه بر  و روزآمد و با كيفيت بشرح زير برخوردار باشد،ومنابع پژوهشي متنوع پايه وباليني

  همكاري ، اجراي  برنامه هاي توسعه آموزش پزشكي،يا هسته توسعه آموزش  با ايجاد دفتر،آن

 پزشكي عمومي را ي دوره تحقق اهداف برنامه آموزش،و مبادالت با ساير مراكز آموزش عالي

  .تضمين نمايد

 
  ٣تسهيالت فيزيكي -٤-١

  و، تجهيزات و ابزارهاي آموزشي معتبرتسهيالت فيزيکيفضاها، دانشكده پزشكي بايد   

 ومركز اطالع رساني  جامع   دوره پزشكي عمومي در دانشكدهيمتناسب با نيازهاي برنامه آموزش

 .ند استفاده كند و يا بتوا،و مجهز بشرح زير در اختيار داشته باشد
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 شامل  كالسهاي درس، تاالر سخنراني، ،عرصه هاي آموزش علوم پايه و باليني -٤-١-١

 ؛اختصاصيعمومي و  كتابخانه هاي ؛فضاي تدريس در گروههاي كوچك

، ٤آزمايشگاههاي دروس علوم پايه، آزمايشگاه تشخيص اوليه تجربه باليني

  ني جامعه، سرپائي و بستري جايگاههاي آموزش بالي؛آزمايشگاههاي مهارت باليني

 وجايگاههاي پژوهشي

 شامل  تعداد و تركيب ،گستره وسيع عرصه هاي آموزشي در نظام سالمت جامعه -٤-١-٢

 واحدهاي ديگر بهداشتي ؛متناسبي از مراكز بهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت

درماني مراقبت هاي اوليه سالمت  در زمينه بهداشت خانواده، بهداشت مدارس، 

 مراكز  مراقبت هاي بيماريهاي مزمن، خانه هاي ؛اشت حرفه اي و بهداشت روانيبهد

مراكز ورزشي  و  ؛سالمندان، مراكز نگهداري معلوالن جسمي و ذهني، خانه بيماران

 ساير مراكز مجاز و معتبر  بر حسب نياز

ياز بزار و تسهيالت مورد ن شامل كليه اَ،  آزمايشگاهي و باليني-بزار آموزش نظرياَ -٤-١-٣

 دوره ي متناسب با نيازهاي برنامه آموزش،آموزش در عرصه هاي مختلف فوق

وري اطالعات، سمعي ا اعم از تجهيزات آزمايشگاهي، فنّ،پزشكي عمومي در دانشكده

  ابزار كمك آموزشي  وو بصري 

كتابخانه و مركز جامع اطالع رساني مجهز به نظام علمي و معتبر كتابداري و  -٤-١-٤

 فضاي فيزيكي مورد نياز دارايتب مرجع ، مجالت علمي ، مدارك پزشكي ، ك

 با امكانات كافي و روزآمد  و ،اعضاي هيات علمي و دانشجويان پزشكي عمومي

 دسترسي مناسب دائمي به آن در محل كتابخانه  و يا از طريق الكترونيك

سرانه  و ، به ازاي استاد و دانشجوسالن مطالعه سرانه فضاي فيزيكي براي . ١تبصره 

 بايد توسط دانشكده  از دورهكتب مرجع و ضروري به ازاي دانشجويان در هر سال تحصيلي

  .محاسبه و تامين شود

 رعايت اصول منطبق با ارزشهاي اسالمي، ضوابط ايمني، مقررات حفاظتي .٢تبصره

يكي  در كليه فضاها و اماكن فيز، ناسب با شرايط افراد معلولتبهداشتي و رفاهي و امكانات م

  .دانشكده پزشكي همواره الزامي است

 
 ٥منابع آموزش باليني -۲-۴

باليني درون جامعه ، پايه و آموزشهاي منابع الزم براي ارائه دانشكده پزشكي بايد 

 به  با برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي،عرصه هاي متناسب در بستريسرپائي و 

يد داراي تنوع و كيفيت الزم براي تحقق  بامنابعاين . كندفراهم  را دانشجويان پزشكي عمومي 
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، جامعهباشند به نحوي كه فراگيران به نمونه مناسبي از افراد  در نظام سالمت اهداف آموزش 

 جنس و ،، سنالگوهاي بيماري تنوع، تركيب، ، تعدادنظرگروههاي آسيب پذير و بيماران از 

 . دسترسي داشته باشند بشرح زيرامكانات فيزيكي

 شامل بخشي از جمعيت مناطق شهري و روستائي با ،نمعينطقه جمعيت و م -٤-٢-١

  شبكه بهداشتيتحت پوششخانواده هاي 

خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشتي درماني،  شامل  ،عموميمراكز و بخش هاي  -٤-٢-٢

 كميته  توسط  شرايط تعيين شده  مطابق با ( كلينيك ها، مطب هاي پزشكان

، مراكز اورژانس، )ي در دانشكدهريزي درسي دوره پزشكي عمومبرنامه 

 و  درمانگاههاي عمومي بيمارستانها، بخش هاي عمومي و تخصصي بستري

   ساير مراكز مجاز و معتبر مراقبتهاي سالمت

 
 ٦اوري اطالعات فنّ -۳-۴

  اوريفنّ از تسهيالت  برنامه هاي مناسب، كارآمد و روزآمد براي استفادهدانشكده پزشكي بايد 

 و  پزشکي عمومي را فراهم  دوره آموزشدر برنامهجويان و اعضاي هيأت علمي  دانشتوسطاطالعات 

  .نمايداجرا 

 
 ٧توسعه آموزش -۴-۴

 منابع و سازوكارهاي توسعهدانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه به طور مستمر و مطلوب از 

هاي توسعه   فعاليت . برنامه آموزشي استفاده مي نمايد و ارتقاي ارزشيابي،آموزش در طراحي، اجرا 

از طريق ايجاد دفاتر يا هسته هاي ؛ آموزش بايد به تناسب گستردگي فعاليتهاي دانشكده پزشكي

 مراكز آموزش باليني  و ساير عرصه هاي ،توسعه آموزش توسط دانشكده پزشكي  در دانشكده

، روشهاي متنوع توسعه آموزش، با بكارگيري كارشناسان وصاحبنظران رشته هاي مختلف  ؛آموزش

 سالمت محوري انجام  ومراعات جنبه هاي مختلف جامعه نگري و هاي ارتقاء كيفيت آموزشكارراه

  گيرد 

 
  ٨همكاري و مبادالت آموزشي -۵-۴

  و پژوهشي،اوري اعتبار علمي و ارائه خدمات آموزشي، فنّ، افزايشبمنظور گسترش توانمنديها

ساير دانشكده ها و مراكز آموزش عالي و  برقراري همكاريها و تعامالت  دانشكده پزشكي با  سالمت،

مبادله پژوهشي  داخل و خارج كشور مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعم از 
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 استفاده مشترك از منابع و  وتحقيقات مشترك،انجام ، ٩استاد، اجراي برنامه هاي آموزشي مشترك

  . شودتوصيه مي   با رعايت جميع مقرراتاوريامكانات و فنّ

 
  ١٠پژوهش  -۶-۴

 پژوهش در علوم پزشكي شامل رسالت، راهبردي دانشكده پزشكي بايد برنامه  -۱-۶-۴

چشم انداز، اهداف، محورها، اركان، روش ها، جايگاههاي پژوهش، ارزشيابي، انتشار نتايج و 

 برنامه حمايت از پژوهشهاي اساتيد  و دانشجويان و برنامه ويژه حمايت و ؛دستآوردها

  .كندو اجرا ي و استعدادهاي درخشان را تدوين ي پژوهشهاي دانشجوهدايت

  .ي پژوهش در علوم پزشكي بايد تامين كننده موارد  زير باشديبرنامه اجرا -۲-۶-۴

 رعايت موازين اخالق پزشكي در پژوهش •

ترتيب ( تضمين و رعايت ترتيب اولويت هاي پژوهشي كاربردي مبتني بر نيازها •

پژوهشهاي نظام سالمت، اپيدميولوژي،  :اربردي عبارتست از كاولويتهاي پژوهشي

 )هاي باليني و تحقيقات پايه ييكارآزما

 تعيين نقش و جايگاه مناسب دانشجويان در طرحهاي پژوهشي گروهها و دانشكده •

ارتقاء ديدگاه دانشجويان و آشنائي آنان با مسائل وروشهاي پژوهش در حيطه پزشكي  •

 عمومي

ان نامه هاي دانشجوئي و سوق دادن آنها به سمت اولويتهاي ارتقاء كيفيت پاي •

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

بـا قيـد منبـع      (ا استفاده از مناسبترين منابع معتبرقابل دسترس و بصورت مـستند            پزشكي عمومي  را در دانشكده پزشكي محل خدمت خود ب          
  مورد ارزيابي قرار داده نتيجه را با قيد كد مندرج در راهنما در جدول زيـر                  reliable و پايا    validبه روشهاي معتبر    ) مورد استفاده در جدول     

  .مشخص فرماييد 
  :راهنما

  .دارد پايه  ارزيابي شد وضعيت باالتر از حد استان-1كد 
  . وضعيت در حد استاندارد پايه  ارزيابي شد-2كد 
  .پيش بيني شده است)سال/ماه( مطابق برنامه مدون ومكتوب مصوب دانشگاه تحقق استاندارد مربوطه تا تاريخ مشخص شده -3كد 
  . برنامه مدون مكتوب و مصوب براي پياده سازي استاندارد وجود ندارد-4كد 
 . شناخته نشد مربوطه مرتبط با استاندارد پايهنشانگر مطالعات انجام شده در اين دانشگاه   مطابق-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 

وري گردآ
  اطالعات

داشــتن اختيــارات و حاكميــت كــافي جهــت برخــورداري  از    4
           /      تسهيالت فيزيكي براي اجراي برنامه آموزش پزشكي عمومي

داشــتن اختيــارات و حاكميــت كــافي جهــت برخــورداري  از    4
           /      وزش پزشكي عموميفنĤوري اطالعات براي اجراي برنامه آم

داشتن اختيارات و حاكميت كافي جهت برخورداري  از منـابع             4
           /      آموزش در جامعه براي اجراي برنامه آموزش پزشكي عمومي

داشتن اختيارات و حاكميت كافي جهت برخورداري  از منـابع             4
           /      آموزش علوم پايه براي اجراي برنامه آموزش پزشكي عمومي

داشتن اختيارات و حاكميت كافي جهت برخورداري  از منـابع             4
           /      آموزش علوم پاليني براي اجراي برنامه آموزش پزشكي عمومي

داشتن اختيارات و حاكميت كافي جهت برخورداري  از منـابع             4
           /      پژوهشي براي اجراي برنامه آموزش پزشكي عمومي

 در اختيار دانشكده پزشكي بـراي   تنوع منابع آموزشي پژوهشي     4
           /      آموزش پزشكي عمومي

روزآمدي منابع آموزشي پژوهشي در اختيار دانـشكده پزشـكي         4
           /      براي آموزش پزشكي عمومي

كيفيت منابع آموزشي پژوهشي در اختيـار دانـشكده پزشـكي             4
           /      براي آموزش پزشكي عمومي

           /      در دانشكده پزشكي)EDC(شكيوجود دفتر توسعه آموزش پز  4
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اجراي برنامه هاي توسعه آموزش پزشـكي در جهـت تـضمين              4
           /      نحقق اهداف برنامه آموزش پزشكي عمومي

همكاري و مبادالت بـا سـاير مراكـز آمـوزش عـالي در جهـت                  4
           /      تضمين نحقق اهداف برنامه آموزش پزشكي عمومي

صه هاي آموزش علوم پايه با نيازهاي برنامه        تناسب فضاها و عر     1-1-4
           /      آموزش پزشكي عمومي

تناسب فضاها و عرصه هاي آموزش علـوم بـاليني بـا نيازهـاي                1-1-4
           /      برنامه آموزش پزشكي عمومي

           /      فضاي كالسهاي درس متناسب با تعداد دانشجوي پزشكي  

           /      دانشجوي پزشكيفضاي تاالر سخنراني متناسب با تعداد   

ــداد       ــا تع ــاي كوچــك متناســب ب ــدريس در گروهه ــضاي ت ف
           /      دانشجوي پزشكي

           /      فضاي كتابخانه عمومي متناسب با تعداد دانشجوي پزشكي  

           /      كتابخانه هاي تخصصي   

آزمايــشگاههاي دروس علــوم پايــه مــورد اســتفاده در آمــوزش   
           /       تعداد دانشجوي پزشكيپزشكي عمومي متناسب با

 مورد اسـتفاده در آمـوزش   skill labآزمايشگاه مهارت باليني   
 پزشكي عمومي متناسب با تعداد دانشجوي پزشكي

    /           

فضا ي درمانگاه عمـومي مـورد اسـتفاده در آمـوزش پزشـكي                
           /      عمومي متناسب با تعداد دانشجوي پزشكي

تعــداد تخــت و تركيــب بخــشهاي بــستري مــورد اســتفاده در   
           /      آموزش پزشكي عمومي متناسب با تعداد دانشجوي پزشكي

تناسب تعداد عرصه هاي آموزشي در نظام سالمت با نيازهـاي             2-1-4
           /      برنامه آموزش پزشكي عمومي

ي تناسب تركيب عرصه هاي آموزشي در نظام سالمت با نيازها           2-1-4
           /      برنامه آموزش پزشكي عمومي

مراكز بهداشـتي درمـاني و خانـه بهداشـت مـورد اسـتفاده در                 
           /      آموزش پزشكي عمومي متناسب با تعداد دانشجوي پزشكي

تعدادواحدهاي مراقبت اوليه سالمت مورد استفاده در آمـوزش           
           /      پزشكي عمومي در زمينه بهداشت خانواده

حدهاي مراقبت اوليه سالمت مورد استفاده در آمـوزش         تعدادوا  
           /      پزشكي عمومي در زمينه بهداشت مدارس

تعدادواحدهاي مراقبت اوليه سالمت مورد استفاده در آمـوزش           
           /      پزشكي عمومي در زمينه بهداشت حرفه اي

تعدادواحدهاي مراقبت اوليه سالمت مورد استفاده در آمـوزش           
           /      مي در زمينه بهداشت سالمندانپزشكي عمو
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           /      تعداد مراكز ورزشي مورد استفاده در آموزش پزشكي عمومي   

تعداد مراكز نگهداري معلوالن جسمي و ذهني مـورد اسـتفاده             
           /      در آموزش پزشكي عمومي

تعدادواحدهاي مراقبت اوليه سالمت مورد استفاده در آمـوزش           
           /      ) ر ساير زمينه هاي بهداشتد(پزشكي عمومي 

تناسب ابزار آموزش نظري با نيازهاي برنامـه آمـوزش پزشـكي              3-1-4
           /      عمومي

تناسب ابزار آموزش آزمايـشگاهي بـا نيازهـاي برنامـه آمـوزش           3-1-4
           /      پزشكي عمومي

تناسب ابزار آموزش باليني با نيازهاي برنامـه آمـوزش پزشـكي       3-1-4
           /      ميعمو

تناسب كتابخانه و مركز اطالع رساني با نيازهاي اعضاي هيـات             4-1-4
           /      علمي برنامه آموزش پزشكي عمومي

تناسب كتابخانه و مركز اطالع رساني بـا نيازهـاي دانـشجويان              4-1-4
           /      دوره پزشكي عمومي

ابخانـه  روزآمدي منابع مورد نياز آموزش پزشكي عمومي در كت          4-1-4
           /      و مركز اطالع رساني 

امكان دسترسي دائم اعضاي هيات علمي به منـابع مـورد نيـاز                4-1-4
           /      آموزش پزشكي عمومي در كتابخانه يا از طريق الكترونيك

امكان دسترسي دائم دانشجويان دوره پزشكي عمومي به منابع           4-1-4
           /      ق الكترونيكآموزشي مورد نياز در كتابخانه يا از طري

  1تبصره 
محاسبه و تامين سرانه فضاي فيزيكي براي سـالن مطالعـه بـه             
ــه پزشــكي عمــومي در ســال   ــشجو در برنام ازاي اســتاد و دان

  تحصيلي جاري
    /           

ــه ازاي     1تبصره  ــب مرجــع و ضــروري ب ــامين ســرانه كت محاســبه و ت
           /      ريدانشجويان در برنامه پزشكي عمومي در سال تحصيلي جا

رعايت اصول منطبق با ارزشـهاي اسـالمي در فـضاها و امـاكن                2تبصره 
           /      فيزيكي دانشكده

رعايت ضـوابط كلـي ايمنـي، بهداشـتي و رفـاهي در فـضاها و                  2تبصره 
           /      اماكن فيزيكي دانشكده

رعايت شرايط و امكانات متناسب بـا شـرايط افـراد معلـول در                2تبصره 
           /      اماكن فيزيكي دانشكدهفضاها و 

تنوع و كيفيـت منـابع مـورد اسـتفاده در آمـوزش هـاي درون           2-4
           /      جامعه برنامه پزشكي عمومي در تناسب با اهداف برنامه

تانسب فضاي سالن تشريح مورد استفاده در برنامه آموزشي بـا             
           /      تعداد دانشجوي دوره پزشكي عمومي 

           /     مورد اسـتفاده در برنامـه آموزشـي بـا تعـدادتانسب جسدهاي   
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  دانشجوي دوره پزشكي عمومي

تنوع و كيفيت منابع آموزش باليني مـورد اسـتفاده در برنامـه               2-4
           /      پزشكي عمومي در تناسب با اهداف برنامه

تناسب منابع آموزش باليني سرپائي و بستري مورد استفاده در            2-4
           /      ومي در تناسب با اهداف برنامهبرنامه پزشكي عم

2-4  
دسترسي دانـشجويان پزشـكي بـه نمونـه مناسـبي از افـراد و               
خانواده ها در جمعيت و منطقه تحـت پوشـش بـراي مطالعـه              

  زمينه هاي حفظ و ارتقاء سالمت
    /           

2-4  
دسترسي دانـشجويان پزشـكي بـه نمونـه مناسـبي از افـراد و               

بـراي  ) بر حـسب سـن و جـنس       (ه  گورههاي آسيب پذيرجامع  
  آموزش انواع عوامل خطر در جمعيت و منطقه تحت پوشش

    /           

2-4  
دسترسي دانـشجويان پزشـكي بـه نمونـه مناسـبي از افـراد و               
گورههاي جامعه براي آموزش تعداد، تنوع و تركيب متناسب از      

  الگوهاي بيماريهاي شايع جمعيت تحت پوشش
    /           

           /      طقه تحت پوشش خدمات سالمتجمعيت و من  1-2-4

           /      تعداد خانواده هاي تحت پوشش خدمات سالمت  1-2-4

2-2-4  
تناسب زمان و چگونگي استفاده ازخانه هاي بهداشت و مراكـز           
بهداشتي درماني منطقه تحت پوشش به عنوان عرصه آمـوزش          

  ) پزشكي خانواده( پزشكي باليني در جامعه 
    /           

تناسب زمان و چگونگي استفاده از درمانگاه هاي عمومي بـراي     2-2-4
           /      آموزش باليني سرپائي به دانشجويان دوره پزشكي عمومي 

تناسب زمان و چگونگي استفاده از مراكز اورژانس براي آموزش     2-2-4
           /      فوريتهاي پزشكي به دانشجويان دوره پزشكي عمومي

نگي استفاده از مطب هاي پزشكان بـراي        تناسب شرايط و چگو     2-2-4
           /      آموزش سرپائي باليني به دانشجويان دوره پزشكي عمومي

2-2-4  

تناسب زمان و چگونگي استفاده از بخشهاي بيمارستاني بـراي          
آموزش باليني بستري بـه دانـشجويان دوره پزشـكي عمـومي            

گراندراند، گزارش صبحگاهي، گزارش بيمار، تخـت آموزشـي،         (
  ....) و CPCپرونده بيمار، 

    /           

تناســب و كارآمــدي برنامــه هــاي تكنولــوژي اطالعــاتي بــراي   3-4
           /      دانشجويان دوره پزشكي عمومي

تناسب و كارآمدي برنامه هاي تكنولوژي اطالعاتي براي اعضاي   3-4
           /      هيات علمي موظف دربرنامه آموزش پزشكي عمومي

متناسب براي دانشجويان وهيات علمـي  IT  روزآمدي خدمات  3-4
           /      دانشكده پزشكي 

 بـراي)پهنـاي بانـد(وجود مركز خدمات رايانه اي و اينترنتـي  
           /    استفاده اعضاي هيات علمي موظف دربرنامه آمـوزش پزشـكي          
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  عمومي

متناسـب بـراي دانـشجويان دوره پزشـكي     IT سرانه خـدمات    3-4
           /      ) وساعات اختصاصي استفاده از اينترنتامكانات رايانه(عمومي

3-4  
متناسب براي اعضاي هيـات علمـي موظـف    IT سرانه خدمات 

امكانـات رايانـه  و سـاعات       (دربرنامه آموزش پزشـكي عمـومي       
  ) اختصاصي استفاده از اينترنت

    /           

           /      وجود دفتر يا هسته هاي توسعه آموزش پزشكي  4-4

4-4  
ــ  ــتفاده م ــابع و   اس ــكي از من ــشكده پزش ــوب دان ستمر و مطل

سازوكارهاي توسعه آموزش در جهت ارتقـاي برنامـه آموزشـي           
  پزشكي عمومي

    /           

4-4  
تناسب فعاليتهاي توسعه آمـوزش بـا گـستردگي برنامـه هـاي             
دانشكده در آموزش پزشكي عمومي با ايجـاد مركـز يـا هـسته          

  توسعه آموزش
    /           

4-4  
آمـوزش پزشـكي،    (اسان رشته هـاي مختلـف       بكارگيري كارشن 

در برنامه هاي ارتقـاء كيفيـت       ) روانشناسي آموزش، روانسنجي  
  آموزش پزشكي عمومي

    /           

  
برگزاري و يا فراهم كردن امكان شركت اعضاي هيـات علمـي            
موظف برنامه آمـوزش پزشـكي عمـومي در كارگاههـاي روش            

  تدريس 
    /           

  
 امكان شركت اعضاي هيـات علمـي        برگزاري و يا فراهم كردن    

موظف برنامه آمـوزش پزشـكي عمـومي در كارگاههـاي طـرح             
  درس

    /           

برگزاري و يا فراهم كردن امكان شركت اعضاي هيـات علمـي              
           /      موظف برنامه آموزش پزشكي عمومي در برنامه هاي بازآموزي 

5-4  

هـاي و   اقدامات و وجود تعامالت هدف مند با سـاير دانـشكده            
مراكز آموزش عالي داخل و خـارج  كـشور در جهـت افـزايش               

اعتبـار  (اعتبار علمي برنامه آموزش پزشكي عمـومي دانـشكده          
  )بخشي برنامه يا واحدهاي آموزشي

    /           

5-4  

ارائه خدمات آموزشي، فنĤوري، پژوهـشي و سـالمت بـه سـاير             
دانشكده هاي و مراكز آموزش عالي داخل و خـارج  كـشور در              
جهت افزايش اعتبار علمـي برنامـه آمـوزش پزشـكي عمـومي             

  )اعتبار بخشي برنامه يا واحدهاي آموزشي(

    /           

5-4  
وجود تعامالت هدف مند با ساير دانشكده هاي و مراكز آموزش 
عالي داخل و خارج  كشور در جهـت گـسترش توانمنـديها ي              

  آموزشي در پزشكي عمومي 
    /           

اير مراكز آمـوزش عـالي در  جهـت افـزايش            مبادله استاد با س     
           /      اعتبار علمي برنامه آموزش پزشكي عمومي 

           /    انجام تحقيقات مشترك با سـاير مراكـز آمـوزش عـالي جهـت  
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  افزايش اعتبار علمي برنامه آموزش پزشكي عمومي

  
استفاده مشترك از منابع، امكانـات و فنـĤوري بـا سـاير مراكـز               

هت افزايش اعتبار علمي برنامه آموزش پزشكي       آموزش عالي ج  
  عمومي

    /           

ميزان توجـه بـه آمـوزش پزشـكي عمـومي  در اركـان برنامـه                   1-6-4
           /      راهبردي پژوهش دانشكده پزشكي

ميزان توجه به آموزش پزشكي عمـومي  در برنامـه حمايـت از                1-6-4
           /      پژوهشهاي اساتيد

           /      )پهناي باند(ه اي و اينترنتي وجود مركز خدمات رايان  

           /      وجود مركز تحقيقات دانشجويي در دانشكده پزشكي  1-6-4

ميزان توجه به آموزش پزشكي عمـومي  در برنامـه حمايـت از                
           /      پژوهشهاي دانشجويي

ميزان توجه به آموزش پزشكي عمـومي  در برنامـه حمايـت از                1-6-4
           /      ي درخشانپژوهشهاي استعدادها

  
تعداد كتاب ترجمه شده، مقاله و تأليف كتاب حاصل از انتـشار         
نتايج و دستĤوردهاي اجراي برنامه راهبردي پژوهش دانـشكده         

  پزشكي در ارتباط با علوم پزشكي
    /           

رعايت موازين اخالق پزشكي در برنامه هاي اجرائي پژوهش در   2-6-4
           /      علوم پزشكي

رعايت ترتيب و اولويتهاي پژوهشي كاربردي مبتني بـر نيازهـا             2-6-4
           /      در برنامه هاي اجرائي پژوهش در علوم پزشكي

           /      وجود مراكز پژوهش در عرصه هاي باليني  

مشخص بودن نقـش و جايگـاه مناسـب دانـشجويان پزشـكي               2-6-4
           /      عمومي در طرحهاي پژوهشي گروهها و دانشكده 

ارتقــاء ديــدگاه و آشــنائي دانــشجويان بــا مــسائل و روشــهاي    2-6-4
           /      پژوهش در حيطه پزشكي عمومي

شركت دانشجويان پزشكي عمومي در كارگاهها و سـمينارهاي           
           /      داخلي و خارجي

كيفيت پايان نامه هاي دانشجويان دوره پزشكي عمومي از نظر            2-6-4
           /      رعايت اصول روش تحقيق

توجه به اولويتهاي پژوهشي در پايـان نامـه هـاي دانـشجويان               2-6-4
           /      پزشكي عمومي

 


