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  استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عموميارزيابي دروني بر مبناي 
  رسالت و اهداف: ۱حوزه 

  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 (ي  برنامه خودارزياب 

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    

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

  .مربوطه انجام گيرداستانداردها ومطابق نشانگرها و راهنماي 

  

  ١رسالت و اهداف: ۱حوزه 

  ،دانشکده پزشکی بايد رسالت و اهـداف خـود را در مـورد  دوره  آمـوزش پزشـكي عمـومي                      -١-١

       ضمن رعايـت برنامـه هـاي مـصوب، مقـررات نـاظر بـر آمـوزش پزشـكي  و كـسب نظـر                        

 هر برنامه توسـعه   طول   و حداقل يكبار در      ، صاحبنظران و ذينفعان تدوين     اران،دست اندرك 

 . بازنگري نمايدملي كشور

دانشکده پزشـکی و دانـشگاه متبـوع آن بايـد مجـوز تأسـيس از وزارت                   .تبصره

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته باشد

 
 بايد دربر گيرنـده مـوارد       ،پزشكيدوره پزشكي عمومي  هر دانشكده         ٢بيانية رسالت و اهداف    -١-٢

 .زير باشد

  های حاکم بر دوره ارزش  -١-٢-١

  اهداف كالن برنامه آموزشي  -١-٢-٢

  آموختگان دانش٤هايمندي و توان٣هانقش -١-٢-٣

 هاي اصلی براي دستيابي به اين اهداف فعاليت -١-٢-٤

 
                                                 
1 - Mission and Goals 
2 - Statement of  mission and objectives 
3 - Roles 
4 - Capabilities 
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  همكار گرامي
عيت نشانگرهاي مرتبط با هر يك از استاندارد هاي پايه آمـوزش                      به منظور ارزشيابي دروني آموزش پزشكي عمومي دانشگاه الزم است وض          

با قيد منبع مـورد  (پزشكي عمومي  را در دانشكده پزشكي محل خدمت خود با استفاده از مناسبترين منابع معتبرقابل دسترس و بصورت مستند          
داده نتيجـه را بـا قيـد كـد منـدرج در راهنمـا در جـدول زيـر                      مورد ارزيابي قرار      reliable و پايا    validبه روشهاي معتبر    ) استفاده در جدول    
  .مشخص 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 و مكتوب 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 
  . قابل اجرا شناخته نشد اين نشانگربا عنايت به شرايط دانشگاه و دانشكده پزشكي  استاندارد مربوط به -6كد 

  نتيجه ارزيابي
  3كد

شماره 
  استاندارد

  نشانگر

  2كد  1كد
  سال/ماه

  6كد  5كد  4كد

منبع 
كسب 
  اطالعات

روش بررسي 
و گردآوري 
  اطالعات

           /      وجود اهداف و رسالت مكتوب برنامه پزشكي عمومي  1-1

           /       هاي مصوب و مقرراتانطباق رسالت واهداف با برنامه  1-1

آگــاهي اعــضاي هيئــت علمي،دانــشجويان و كاركنــان از رســالت   1-1
           /      اطالع رساني در سايت دانشكده يا توزيع بين ذينفعان(دانشكده

مشاركت متناسب گروههاي منتخب هيئت علمي، دانـشجويان و           1-1
           /      كاركنان در تدوين رسالت و اهداف برنامه آموزشي

1-1  
ــب     ــاي منتخ ــشاراكت گروهه ــراي م ــدون ب ــهاي م ــود روش وج
دانشجويان اعضاء هيأت علمي و كاركنان در تدوين بيانيه رسالت          

  )در دانشكده (و اهداف برنامه پزشكي عمومي 
    /           

           /      بازنگري برنامه حداقل يكبار در طول برنامه توسعه ملي  1-1

           /      نشگاه از وزارت بهداشتمجوز تاسيس دانشكده و دا  تبصره

           /      وجود بيانيه اهداف و رسالت بصورت مكتوب و مصوب  2-1

           /      وجود ارزشهاي حاكم بر دوره در بيانيه رسالت و اهداف  1-2-1

تدوين اهداف كالن به تفكيك در حوزه هاي آمـوزش، پـژوهش و            2-2-1
           /      ارائه خدمات
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3-2-1  
(  توانمنديهاي دانش آموختگـان در بيانيـه رسـالت         وجود نقشها و  

           /      ⎧) ستاره5براساس هدف پزشك 

وجود نظام بررسي  عملكرد  كيفي دانـش آموختگـان دوره هـاي               3-2-1
           /      قبل در ايفاي نقش هاي مورد نظر

رعايت تناسب اهداف با نيـاز هـاي  سـالمت در بيانيـه اهـداف و                   4-2-1
           /      رسالت

وجود گزارش هايي مبني بر ميزان دستيابي به اهـداف در بيانيـه               4-2-1
           /      اهداف و رسالت

           /      استفاده از روش هاي نوين آموزش در بيانيه اهداف و رسالت  4-2-1

وجود نظام بررسي شايستگي دانشجويان ورودي در بيانيه اهـداف     4-2-1
           /      و رسالت

           /      رتي دقيق به منظور اجراي مقررات آموزشيوجود نظام نظا  4-2-1

وجود اهداف بلند مدت و كوتاه مدت مكتوب براي برنامه پزشكي             4-2-1
           /      عمومي در بيانيه اهداف و رسالت

در ) دانشكده  (مشخص بودن مسئوليتهاي برنامه پزشكي عمومي         4-2-1
           /      قبال جامعه در بيانيه اهداف و رسالت

4-2-1  
تناسب اهداف برنامه پزشكي عمومي در دانشكده با برنامـه هـاي            

در بيانيه اهداف   ) دانشكده(توسعه كشور و منابع در اختيار برنامه        
  و رسالت 

    /           

           /      )با تأكيد بر منطقه (آموزش مبتني بر جامعه هدف   4-2-1

4-2-1  
) تيشخـصي /عمـل  (پي گيري و نظـارت مـستمر بـر توانـايي هـا            
           /       پره انترني –دانشجويان پزشكي پس از امتحان علوم پايه 

           /      به روزآوري برنامه دوره پزشكي عمومي در تناسب با نيازها  4-2-1

           /      دقيق مقررات آموزشي –مستند سازي قوانين و مقررات آموزشي   4-2-1

يـق مقـررات    طراحي سيستم نظارتي دقيق به منظـور اجـراي دق           4-2-1
           /      آموزشي 

انتخاب مـديران دانـشكده پزشـكي بـر اسـاس ضـوابط مـشخص                 4-2-1
           /      شايستگي و مقررات


