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  پزشكي عموميدبيرخانه شوراي آموزش 
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  استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عموميارزيابي دروني بر مبناي 
   عالي و اجراييمديريت: ٥حوزه 

  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 

  

  ١ عالي و اجراييمديريت: ٥حوزه 

 دانشكده پزشكي بايد از اختيارات،  به منظور تحقق و پيشبرد اهداف دوره پزشكي عمومي، -٥-١

ركان و فرايندهاي ا. ارتباطات و بودجه مناسب برخوردار باشد مسئوليت ها، ساختار،

مديريت دوره پزشكي عمومي با مراعات بندهاي مشروحه زير بر اساس آئين نامه اي 

خواهد بود كه بايد توسط دانشكده پزشكي تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط در دانشگاه  

 .متبوع رسيده باشد

 طراحي ساختار مديريت آموزشي و اجرائي دوره آموزش پزشكي .تبصره    

 حسب الگوي دانشگاه و شرايط و مقررات معتبر و مصوب در هر زمان انجام عمومي بر

  .مي گيرد

 
اركان مديريت آموزشي دوره پزشكي . اركان مديريت آموزشي دوره پزشكي عمومي -٥-٢

 : عبارتند از عمومي

 رئيس دانشكده پزشكي -٥-٢-١

 مسئول آموزش دوره پزشكي عمومي ٥-٢-٢
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 عموميمسئول آموزش علوم پايه پزشكي براي دوره پزشكي  -٥-٢-٣

 براي دوره )سرپائي، بستري و عرصه هاي جامعه(مسئول آموزش علوم باليني -٥-٢-٤

  پزشكي عمومي

  در دانشكدهدوره پزشكي عموميدرسي كميته برنامه ريزي  -٥-٢-٥

 مديران گروههاي آموزشي  -٥-٢-٦

 )اعم از علوم پايه و باليني( شوراهاي آموزشي گروهها  -٥-٢-٧

 )اعم از علوم پايه و باليني( روساي بخشهاي آموزشي  -٥-٢-٨

  آموزشي هاي  بيمارستانايسور -٥-٢-٩

   هاي آموزشي آموزش باليني بيمارستانينمعاون -٥-٢-١٠

 
 دانشكده پزشكي بايد ساختار مناسب و .اركان مديريت اجرائي دوره پزشكي عمومي -٥-٣

تفويض اختيارات . داشته باشدبودجه كافي و مستقل براي تحقق اهداف دوره پزشكي عمومي 

 ٥-٢راي تحقق و تسري وظايف مديريتي كليه سطوح مندرج در بند مالي و اداري مورد نياز ب

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

با قيد منبـع مـورد   (پزشكي عمومي  را در دانشكده پزشكي محل خدمت خود با استفاده از مناسبترين منابع معتبرقابل دسترس و بصورت مستند          
ل زير مشخص     مورد ارزيابي قرار داده نتيجه را با قيد كد مندرج در راهنما در جدو               reliable و پايا    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( 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 مطابق مطالعات انجام شده در اين دانشگاه  -5كد 
  .د قابل اجرا شناخته نشبا عنايت به شرايط دانشگاه و دانشكده پزشكي  استاندارد مربوط به اين نشانگر -6كد 

  نتيجه ارزيابي
  3كد

شماره 
  استاندارد

  نشانگر

  2كد  1كد
  سال/ ماه 

  6كد  5كد  4كد

منبع كسب 
  اطالعات

روش بررسي و 
گردآوري 
  اطالعات

1-5  
وجود ساختار مشخص براي دانشكده پزشكي با در نظر 

گرفتن جايگاه مسوول آموزش دوره و كميته برنامه ريزي 
  درسي

    /           

جود آئين نامه مصوب مديريت آموزشي و اجرايي و  1-5
           /      پزشكي عمومي

تطابق شرايط هر يك از اركان مـديريتي برنامـه آمـوزش         تبصره
           /      پزشكي عمومي با شرايط و مقررات مصوب مربوطه 

تطابق ساختار مديريت برنامه آموزش پزشكي عمومي بـا           تبصره
           /      دانشگاه) تيپ(الگوي 

وجود بودجه مستقل براي پيشبرد اهداف برنامه آموزش   1-5
           /      پزشكي عمومي 

سرانه بودجه مصوب برنامه پزشكي عمومي به ازاي تعداد   1-5
           /      )ورودي كل(فراگيران پزشكي عمومي 

هزينه شدن بودجه مصوب براي دستيابي به اهداف   1-5
           /      برنامه آموزش پزشكي عمومي 
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وجود فرد حقيقي مشخصي به عنوان مسوول آموزش   2-2-5
           /      دوره پزشكي عمومي

           /      اعطاي اختيارات به مسوول آموزش دوره پزشكي عمومي  

وجود فرد حقيقي مشخصي به عنوان مسوول آموزش   3-2-5
           /      علوم پايه دوره پزشكي عمومي

 آموزش وجود فرد حقيقي مشخصي به عنوان مسوول  4-2-5
           /      علوم باليني دوره پزشكي عمومي

           /      وجود كميته برنامه ريزي درسي دوره پزشكي عمومي   5-2-5

فعال بـودن كميتـه برنامـه ريـزي درسـي دوره پزشـكي                
           /      عمومي 

اختيارات كميته برنامه ريزي درسي در كنترل طرح دوره         3-5
           /      (course plan)ها 

ختيارات كميته برنامه ريزي در اعطاي مجوز آموزش بـه   ا  3-5
           /      بخش هاي آموزش باليني 

تطابق شرايط هر يك از اركان مـديريتي برنامـه آمـوزش         تبصره
           /      پزشكي عمومي با شرايط و مقررات مصوب مربوطه 

تطابق ساختار مديريت برنامه آموزش پزشكي عمومي بـا           تبصره
           /      نشگاهدا) تيپ(الگوي 

  
وجــود كميتــه تــضمين و ارتقــاي كيفيــت آموزشــي بــا  
مسئوليتهاي مـدون بـه عنـوان يكـي از اركـان مـديريت          

  آموزشي
    /           

 


