
 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
 معاونت آموزشي و امور دانشجويي
  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي

  دانشجو: ۶ حوزه- آموزش پزشكي عمومي دورهاستانداردهاي پايه ارزشيابي بر مبناي    آموزش پزشكي عموميشوراي نشست وميند

- ١ -                

 
  

  

  استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عموميارزيابي دروني بر مبناي 
  دانشجو: ۶حوزه 

  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         ) زيابي دروني ار(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    

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

 .مربوطه انجام گيرداستانداردها ومطابق نشانگرها و راهنماي 

 
  

  دانشجو: ۶حوزه 

بايد عالوه بر كسب حد نصاب قبولي براي ورود به دوره عمومي دانشجوي پزشكي  -٦-١

 .آموزش پزشكي عمومي طبق آزمون هاي مصوب ، داراي شرايط و ويژگيهاي زير باشد

 اسالمي و مقررات كشوري، آئين نامه هاي دانشگاه، –ل الهيمتعهد به رعايت اصو -٦-١-١

 موازين اخالقي و جوانب مختلف شئون دانشجوئي

  رواني متناسب با حرفه پزشكي  و سالمت جسمي -٦-١-٢

 گرايش به كسب شايستگي و پيشرفت مداوم در آموزش پزشكي -٦-١-٢
 
كل دانشجوي ) عدادحداقل و حداكثر ت( دانشكده پزشكي بايد در هر سال ظرفيت پذيرش  -٦-٢

 .ورودي را متناسب با شرايط دانشكده تعيين و به شوراي آموزش دانشگاه پيشنهاد نمايد
 
و شكوفائي استعدادهاي دانشجويان  دانشكده پزشكي بايد برنامه هاي مناسبي براي تشويق -٦-٣

  .در زمينه هاي زير تهيه و اجرا نمايد

 تعالي اعتقادي و اخالقي -٦-٣-١
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 ت مليرشد احساس مسئولي -٦-٣-٢

 رشد علمي  -٦-٣-٣

 رشد فرهنگي  -٦-٣-٤

 رشد شخصيت و مسئوليت حرفه اي -٦-٣-٥
 

دانشجويان پزشكي براي دانشكده پزشكي بايد حداقل شرايط مطلوب حمايت هاي رفاهي  -٦-٤

   زير تعيين كند و به كمك مسئولين دانشگاه در تامين آنها در مواردعمومي خود را 

 .برنامه ريزي نمايد

 خوابگاههاي دانشجوئي -٦-٤-١

 وئيوام دانشج -٦-٤-٢

 تغذيه -٦-٤-٣

 بيمه سالمت -٦-٤-٤

 امكانات و فضاهاي تفريحي و  ورزشي -٦-٤-٥

 تمهيدات فوق برنامه و كار دانشجوئي -٦-٤-٦

 تمهيدات الزم جهت تردد و اقامت دانشجويان و اساتيد در عرصه ها -٦-٤-٧
 

رواني، پيشگيري و اخالقي  دانشكده پزشكي بايد برنامه مناسبي براي تامين امنيت اجتماعي -٦-٥

 تحصيلي و رواني  دانشجويان پزشكي در زمينه هاي و حمايت مشاوره اي ،از آسيب هاي اجتماعي

  .عمومي داشته باشد و نيازهاي مشاوره اي ايشان شناسائي شده به آنها پاسخ داده شود

  

دانشكده پزشكي بايد ضمن اطالع رساني كامل و مستمر در خصوص مقررات آموزشي و  -٦-٦

 و ،دانشجويان را در برنامه ريزي، اجرابرنامه هاي حمايتي و رفاهي ، زمينه مشاركت 

 . فراهم نمايدرفاهيارزشيابي برنامه هاي 
 
 دانشكده پزشكي بايد مقررات آموزشي وانضباطي و  نيز وظايف حرفه اي دانشجويان  -٦-٧

 مختلف تحصيلي با رعايت ضوابط و مقررات دوره آموزش پزشكي مراحلپزشكي را در 

 و به نحو مناسب از اجراي آنها  عالم نموده به افراد ذيربط ا كرده، مشخصعمومي

 .اطمينان حاصل نمايد
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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                       

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

  .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 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 نشدبا 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

1-1-6  
ــدي     ــنايي و پايبن ــت آش ــوجيهي جه ــاي ت ــه ه ــراي برنام اج
دانشجويان پزشكي با موازين اخالق حرفه اي پزشكي، مقررات     

  كشوري و شئون دانشجوئي 
    /           

وجــود مجموعــه اي از مقــررات كــشوري و آئــين نامــه هــاي    
           /      نشگاه بصورت مدون و نحوه ابالغ آن به دانشجوياندا

اجراي برنامه هاي فرهنگي جهت آشنايي دانشجويان پزشـكي           2-1-6
           /      اسالمي و موازين اخالقي در پزشكي-با اصول الهي

ــئون      ــصاديق ش ــي و م ــوازين اخالق ــه اي از م ــود مجموع وج
           /      دانشجويي بصورت مدون

 برنامه هاي تشويقي جهت جلب همكـاري دانـشجويان          اجراي  3-1-6
           /      پزشكي  در ارتقاء آموزش پزشكي

2-6  
در خــصوص حــداقل و )  ســالجاري(وجــود اطالعــات بــه روز 

حــداكثر ظرفيتهــاي پــذيرش و آمــوزش دانــشجوي پزشــكي  
  عمومي متناسب با  امكانات دانشكده پزشكي 

    /           
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3-6  
ــي ، فعا  ــه آموزش ــود برنام ــيابي  وج ــي و ارزش ــاي فرهنگ ليته

دانشجويان بر اساس شاخص هاي عملكردي مـدون در جهـت       
  شكوفائي استعدادهاي دانشجويان 

    /           

وجود برنامه اي براي ترويج موازين اخالقي و فرهنـگ سـازي              
           /      براي نهادينه كردن آنها

           /      وجود سازوكاري براي آموزش كارآفريني   

ــود برنا   ــتعدادهاي   وج ــكوفايي اس ــشويق و ش ــراي ت ــه اي ب م
           /      دانشجويان در زمينه هاي فوق

  در كوريكولـوم آموزشـي    mentoringوجود برنامه عملياتي   
           /      جهت پرورش شايستگي و نخبگي

ــداد       4-6 ــه تع ــاه ب ــي خوابگ ــل متقاض ــشجويان متأه ــسبت دان ن
           /      خوابگاههاي متأهلين

ــشج   4-6 ــسبت دان ــداد    ن ــه تع ــاه ب ــي خوابگ ــرد متقاض ويان مج
           /      خوابگاههاي مجردي

           /      وجود برنامه هاي براي تغذيه دانشجويان   4-6

وجود سـازكارهاي بـراي ارزيـابي سـالمت جـسماني و روانـي                4-6
           /      ورودي ها و دانشجويان در طول دوره 

4-6  
و مكتبـي و  وجود برنامه اي براي تـرويج موضـوعات اعتقـادي          

اخالقي ، مسئوليت پذيري اجتماعي ، رشد علمي و فرهنگي و           
 مسئوليت حرفه اي با مصاديق عملي تعريف شده و الگو سازي 

    /           

           /      وجود كميته رفاهي دانشجويان با مشاركت خود آنها   4-6

4-6  

وجود حداقل شرايط مطلوب تعريف شـده درزمينـه خوابگـاه ،          
، تغذيــه ، بهداشــت جــسماني و روانــي بيمــه وام دانــشجويي 

تفريحـي ، كـار    خدمات درمـاني ، امكانـات و فـضاي ورزشـي ،     
  دانشجويي و اقدامات فوق برنامه 

    /           

           /      وجود برنامه اجرايي براي تحقق حداقل هاي فوق   4-6

ــشاوره و     4-6 ــر م ــاتيد در ام ــوزش اس ــراي آم ــه اي ب وجــود برنام
           /      راهنمايي 

           /      تعداد استاد راهنما و مشاور به تعداد دانشجو   4-6

           /      وجود برنامه اي مدون براي راهنمايي و مشاوره دانشجو  4-6

 


