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  كليات

  مقدمه

حمد و سپاس ايزديكتا و پروردگار جهانيان را كه منت نهاده، با نور اسالمو به رهبري بنيانگذار جمهوري اسالمي، حضرت امام 

انش و تربيت نيروي انساني ، ملت ايران را از بندهاي اسارت فرهنگي رهانيد و شكوفايي توان علمي براي بالندگي د)ره(خميني 

  .عالم و متعهد را هموار كرد

. دغدغه جستجوي حقيقت و حس همدردي و تالش براي رفع درد ديگران سبب ظهور دانش پزشكي و آموزش مداوم آن شده است

فزايش شيوع همراه با دگرگوني هاي جمعيتي، ا –چه در وسعت و چه در عمق  –در دهه هاي اخير افزايش انتظار از علم پزشكي 

بيماري هاي مزمن و بروز بيماريهاي نوپديد، تاكيد بر ارتقاي سالمت و پيشگيري، هزينه هاي رو به افزايش مراقبت هاي سالمت و 

  .عدالت در سالمت سبب دگرگوني در تقاضا براي ارائه خدمات پزشكي شده است

رضاي خالق، ضمن تالش براي ارتقاي سالمت جامعه و افراد، در عصر حاضر پزشكان بايد با توكل به ذات اليزال الهي و جهت كسب 

پيشگيري از بيماري ها، ارائه مراقبت هاي اوليه و درمان بيماري ها؛ مديراني موثر در گروه هاي بهداشتي درماني، حامي بيماران و 

مبتني بر تعهد و اخالق تسكين دهند، در  جامعه؛ متفكراني منتقد و معلمان و مربياني ورزيده باشند كه آالم بيماران را دلسوزانه و

  .استفاده از اطالعات مهارت داشته و از انگيزه هاي دروني براي يادگيري مستمر برخوردار باشند

دانشكده هاي پزشكي براي ايفاي نقش خود جهت تربيت پزشكاني با تمامي خصوصيات فوق، نياز به بازنگري مداوم در ابعاد 

اي ايجاد چنين حركتي، با رعايت ارزشها و باتوجه به چشم اندازمورد نظر، استانداردهاي پايه برنامه بر. مختلف آموزشي دارند

  .آموزشي پزشكي عمومي بعنوان معيار هاي اعتبار بخشي تدوين مي گردد

  [30]ارزشها

  .وزش پزشكي عمومي در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، بر اصول و مباني زير استوار استآم

انسان، شرافت خدمت به انسان ها، ضرورت  ارزش هاي متعالي دين مبين اسالم در زمينه كسب رضايت الهي، حفظ كرامت – 1

اهميت تسكين آالم دردمندان، مراعات احكام الهي و حفظ حيات و احياء نفوس، ارتقاء سالمت و كيفيت زندگي، عدالت در سالمت، 

  .شئون انساني، التزام به اخالق پزشكي، احترام و مراعات حقوق انساني

طلب علم، كفائي بودن وجوب حرفه طب، توجه و التزام به وصاياي حضرت امام حل ره از جمله تاكيد بر نقش سرنوشت ساز  – 2

حرفه پزشك بطور خاص، تحقق و تضمين منشور علمي نظام مقدس جمهوري اسالمي در  دانشگاه ها و دانشگاهيان بطور عام و

  .بيانات مقام معظم رهبري و مصاديق آن در آموزش پزشكي

تامين و تضمين اولويت ها و ضروريات تشخيص داده شده و اعالم شده از طرف نظام خدمات سالمت و داشتن انعطاف الزم  – 3

  .و طراحي و تدريس مسائل مستحدثه در دنياي پزشكي براي رعايت التزامات فقهي



  [31]چشم انداز

ء اين انتظار مي رود برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در جمهوري اسالمي ايران به نحوي طراحي و اجرا شود كه موجبات ارتقا

حيطه از علوم پزشكي را به سطح اول منطقه و جايگاه شايسته بين المللي فراهم آورده، تداوم آنرا تضمين نمايد و انسانهائي كه در 

اين نظام پرورش مي يابند معتقد به ارزشها، اصول و آموزه هاي دين مبين اسالم در خصوص كرامت انسان و شرافت خدمت به 

ضروريات تامين، حفظ و ارتقاء سالمت، عدالت در سالمت و كيفيت زندگي انسانها و عامل به اين آموزه ها  انسانها؛ آگاه به كليه

  .باشد

   

  حوزه هاي استاندارد

  [32]رسالت واهداف: 1حوزه 

بايد رسالت و اهداف خود را در مورد دوره آموزش پزشكي عمومي، ضمن رعايت برنامه هاي مصوب، دانشكده پزشكي  - 1 – 1

مقررات ناظر بر آموزش پزشكي و كسب نظر دست اندركاران، صاحبنظران و ذينفعان، تدوين و حداقل يكبار در طول هر برنامه 

  .توسعه ملي كشور بازنگري نمايد

  .متبوع آن بايد مجوز تأسيس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را داشته باشددانشكده پزشكي و دانشگاه . تبصره

  .باشددوره پزشكي عمومي هر دانشكده پزشكي، بايد دربرگيرنده موارد زير [33]بيانية رسالت و اهداف - 1 – 2

  ارزش هاي حاكم بر دوره -1 - 2 – 1

  اهداف كالن برنامه آموزشي – 1 - 2 – 2

  دانش آموختگان[35]و توانمنديهاي[34]نقش ها - 1 – 2 – 3

  فعاليت هاي اصلي براي دستيابي به اين اهداف -1 - 2 – 4

   

  پزشكي عمومي[36]برنامه آموزشي دوره: 2حوزه 

دوره آموزش پزشكي عمومي ابالغ شده از طرف وزارت بهداشت، [37]مراعات برنامه درسي دانشكده پزشكي بايد ضمن - 2 – 1

  .درمان و آموزش پزشكي، برنامه آموزشي موردنظر خود را تدوين، مصوب و بصورت مكتوب ارائه كند

برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي بايد به گونه اي تنظيم و اجرا شود كه دانش آموختگان، ضمن شناخت جايگاه حرفه  - 2 – 2

  .اي خود، واجد ويژگي ها، توانمندي ها و رفتارهاي زير باشند



  اسالمي، مقررات كشوري و موازين اخالق حرفه اي در همه موارد –اعتقاد و تعهد به رعايت اصول الهي * 

  مراعات مجموعه ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سالمت افراد در انجام وظيفه حرفه اي باتوجه به مباني و شواهد علمي* 

  مسئوليت پذيري در قبال سالمت جامعه و افراد به عنوان هدف اصلي و مهمترين وظيفه حرفه اي* 

  طقه خدمتي تحت پوشش در زمينه سالمتآشنائي كامل با اولويت هاي سالمت در كشور و نيازهاي من* 

  درماني منطقه و جهان –آشنائي با اولويت ها و مسائل بهداشتي * 

  همكاري گروهي و مديريت شايسته در شبكه هاي بهداشتي، درماني كشور و ساير عرصه هاي نظام سالمت* 

بيماريها و [41]و درمان[40]، تشخيص[39]، پيشگيري[38]ارتقاي سالمت(ارائه طيف گسترده و كامل خدمات سالمت * 

  [43]فرد در راستاي عدالت در سالمتبه جامعه، خانواده و ) در معلوليت ها[42]بازتواني

ارائه سطح اول خدمات سالمت به عموم مراجعين، بيماران و گروه هاي آسيب پذير جامعه و ارجاع آنان به ساير سطوح ارائه * 

  مخدمات سالمت در موارد لزو

رعايت الزامات، اولويت ها و محدوديت هاي منابع جامعه و نظام سالمت، و درنظر گرفتن شرايط فردي، خانوادگي، اجتماعي و * 

  فرهنگي افراد تحت مراقبت

  آموزش به آحاد افراد جامعه و تبادل تجارب مربوط به روشهاي ارائه خدمات سالمت با دانش پژوهان سطوح ديگر* 

  ه راه هاي گسترش سالمت و گرايش به عدالت در سالمتتالش براي ارائ* 

مانند ادغام علوم پايه و باليني، ادغام آموزش و ارائه خدمات سالمت، (استفاده از راهبردهاي نوين در آموزش پزشكي  -2 – 6 – 2

حرفه اي، و جامعه  انتخابي بودن دروس، آموزش در جهت نيازهاي آموزشي دانشجو، يادگيري مبتني بر مساله، آموزش رفتار

  .طبق مصوبات مراجع ذيصالح قانوني) محوري

  .استفاده از روش هاي آموزشي متنوع و مناسب براي تحقق انواع اهداف آموزشي تعيين شده در برنامه درسي -2 – 6 – 3

جويان، نظارت مستقيم و مستمر اعضاي هيات علمي و مشاركت دستياران دوره هاي تخصصي در آموزش دانش - 2 -6 – 4

  .كارآموزان و كارورزان

  .تدوين برنامه مشخص در زمينه هدايت و حمايت پايان نامه ها، پژوهشهاي آموزشي، و پژوهش در پزشكي عمومي -2 – 6 – 5

  هيات علمي: 3حوزه 



رابطه با نقش  دانشكده پزشكي بايد باتوجه به رسالت دانشگاه و برنامه هاي دانشكده، شرح وظايف هيات علمي خود را در - 3 – 1

پژوهشي، معنوي، نظريه پردازي علمي و اجتماعي، ارائه خدمات حرفه اي، تصدي مسئوليتهاي مديريتي و اجرايي،  –هاي آموزشي 

  .مشاوره و راهنمايي فرهنگي و تحصيلي دانشجويان دوره پزشكي عمومي مشخص و اعالم كند

ين، حفظ و ارتقاء سالمت افراد و جامعه، و عدالت در سالمت به نحوي برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي بايد براي تام - 3 – 2

  .اجرا گردد كه الگوهاي شايستگي هيات علمي را بشرح زير تامين نمايد

اعم از آموزشهاي استاندارد پزشكي، پژوهشهاي موظف، و فراتر از آن آموزش مداوم . پژوهشي –الگوهاي آموزشي  -3 - 2 – 1

  [44]اي مرتبط با نظام ارائه خدمات سالمتجامعه پزشكي و پژوهشه

ايفاي نقش شاخص در زمينه هاي اخالق حرفه اي، پايبندي به اصول و ارزشهاي ديني، رفتار شايسته . الگوهاي تربيتي -3 - 2 – 2

  جهت معرفي سالمت بعنوان محور توسعه پايدار، و ترويج شيوه ايثار و فداكاري اجتماعي، تالش در

گرايش به تعالي در روابط اجتماعي، پايبندي به روزآمدي علمي، تالش در جهت ارتقاء سطح . الگوهاي كمال گرائي -3 - 2 – 3

ي، هدايت، حمايت و ترويج شيوه نخبگي بينش دانشجويان، ارتقاء سطح دانش، رشد و توسعه دانشگاه؛ ايفاي نقش در شناسائ

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

انجام وظايف حرفه اي با رفتار انساندوستانه بر اساس وجدان كاري، رعايت امانتداري، رازداري، . الگوهاي رفتار حرفه اي -3 - 2 – 4

توام با خالقيت، سخاوت در انتقال تجربيات به دانشجويان، احترام به ديگران، و پايبندي به كيفيت پرهيز از تبعيض، رفتار علمي 

  ارائه خدمات

صالحيت هاي فردي الزم براي ايفاي نقشهاي ضروري در برنامه آموزش پزشكي عمومي و تامين الگوهاي مورد انتظار از  -3-  3

  .اعضاي هيات علمي به شرح زير مي باشند

  صالحيت هاي معنوي و اخالقي، به استناد موارد فوق در چارچوب ارزشها -3 - 3 – 1

  صالحيت هاي علمي، طبق ضوابط مصوب مراجع ذيصالح قانوني -3 - 3 – 2

صالحيتهاي آموزشي و تدريس در عرصه هاي نظري، علمي، آزمايشگاهي، جامعه و باليني سرپائي و بستري حسب  -3 - 3 – 3

  مورد

  هاي پژوهشي در زمينه هاي طراحي، ارائه، هدايت، اجرا، نگارش، و گزارش نتايج حاصلهصالحيت -3 - 3 – 4

  صالحيتهاي حرفه اي در زمينه هاي تخصصي، طبق بهترين الگوها و استانداردها – 3- 3 – 5

  صالحيت هاي مديريتي در سلسله مراتب مديريت آموزشي و اجرائي دانشگاه - 3 -3 – 6



تباطي در زمينه مشاوره علمي و فرهنگي دانشجويان و تعامل با ديگر اعضاي هيات علمي همكار، صالحيت هاي ار -3 - 3 – 7

  گروههاي آموزشي، عموم مردم، سازمانهاي اجرائي، و نهادهاي مردمي و اجتماعي

وره آموزش دانشكده پزشكي بايد به تعداد كافي اعضاي هيات علمي واجد صالحيت، متناسب با نيازهاي برنامه مصوب د - 3 – 4

  .پزشكي عمومي، و رعايت سرانه هاي هيات علمي مصوب در اختيار داشته باشد

دانشكده پزشكي بايد برنامه اي جامع براي آموزش و رشد اعضاي هيئت علمي ترتيب دهد كه آنها را در كسب توانايي هاي  - 3 – 5

  .الزم براي اجراي مطلوب برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي ياري كند

  آموزشي و پژوهشي[45]منابع: 4وزه ح

به منظور ارائه آموزشهاي معتبر پزشكي عمومي، دانشكده پزشكي بايد ضمن داشتن اختيارات و حاكميت كافي از تسهيالت 

موزش در جامعه، علوم پايه و باليني و منابع پژوهشي متنوع، روزآمد و با كيفيت بشرح زير فيزيكي، فناوري اطالعات، منابع آ

برخوردار باشد و عالوه بر آن، با ايجاد دفتر يا هسته توسعه آموزش، اجراي برنامه هاي توسعه آموزش پزشكي، همكاري و مبادالت 

  .پزشكي عمومي را تضمين نمايدبا ساير مراكز آموزش عالي، تحقق اهداف برنامه آموزشي دوره 

  آشنائي ويژه با فوريت هاي پزشكي، حوادث غير مترقبه و مديريت بحران        ·

  نگرش و مهارت پژوهش، خودآموزي و ارتقاء مستمر حرفه اي        ·

دانشكده پزشكي بايد شرح وظايف مجريان و فراگيران و اهداف آموزشي را به تفكيك مراحل و چرخش  -2-  3

  .مشخص و در ابتداي هر مرحله و چرخش در اختيار ايشان قرار دهد[48]و كارورزي[47]كارآموزي[46]هاي

  [49]محتواي برنامه -2–4

ن ايجاد دانش و درك كافي از مفاهيم و روشها در علوم پايه، زيربناي محتواي برنامه آموزش علوم پايه پزشكي بايد ضم -2 - 4 – 1

  .مناسبي براي كسب و به كارگيري علوم باليني مرتبط با دانش پايه پزشكي عمومي را فراهم نمايد

ان پزشك محتواي برنامه آموزش علوم باليني بايد زيربناي مناسبي براي طبابت مستقل پس از دانش آموختگي به عنو -2 - 4 – 2

عمومي فراهم نمايد و جنبه هاي مهم تامين، حفظ و ارتقاي سالمت، عدالت در سالمت، طب پيشگيري، مراقبت حاد و مزمن، 

  .تجويز منطقي داروها، نوتواني و بازتواني را دربرگيرد

اوري اطالعات، مباني پژوهش با محتواي برنامه بايد آموزش الزم در ساير علوم مرتبط شامل زبان انگليسي، رايانه و فن -2 - 4 – 3

  .روش علمي، پزشكي مبتني بر شواهد و مديريت نظام سالمت را فراهم آورد

برنامه آموزشي عرصه هاي عملي دوره پزشكي عمومي شامل كارآموزي و كارورزي باليني، بايد دربرگيرنده كسب تجربه و  - 2 – 5

، زنان و زايمان و ساير حيطه )شامل بيهوشي عمومي(جراحي عمومي  مهارت عملي الزم در بخش هاي اصلي طب داخلي، كودكان،

بوده؛ توام با آموزش همزمان آسيب شناسي، ) براساس برنامه مصوب(هاي علوم باليني، از جمله روانپزشكي و پزشكي اجتماعي 



سالمت جامعه، بهداشت، پيشگيري،  ، و با تاكيد بر ارتقاء سالمت، مسائل)طبق مصوبات(پاراكلينيك، راديولوژي و عرصه هاي نوين 

  .موارد شايع سرپايي و اورژانس باشد

  .دانشكده پزشكي بايد برنامه مصوب دوره پزشكي عمومي خود را، با رعايت موارد زير بطور كامل اجرا كند -2 – 6

  متآموزش سازمان يافته در خصوص اخالق پزشكي، مهارت هاي برقراري ارتباط و عدالت در سال -2 – 6 – 1

  [50]تسهيالت فيزيكي -4–1

دانشكده پزشكي بايد فضاها، تسهيالت فيزيكي، تجهيزات و ابزارهاي آموزشي معتبر و متناسب با نيازهاي برنامه آموزشي دوره 

  .ز اطالع رساني جامع و مجهز بشرح زير در اختيار داشته باشد، و يا بتواند استفاده كندپزشكي عمومي در دانشكده و مرك

عرصه هاي آموزش علوم پايه و باليني، شامل كالسهاي درس، تاالر سخنراني، فضاي تدريس در گروه هاي كوچك؛  – 4 - 1 – 1

، آزمايشگاه هاي [51]گاه تشخيص اوليه تجربه بالينيكتابخانه هاي عمومي و اختصاصي؛ آزمايشگاه هاي دروس علوم پايه، آزمايش

  مهارت باليني؛ جايگاه هاي آموزش باليني جامعه، سرپائي و بستري و جايگاه هاي پژوهشي

ظام سالمت جامعه، شامل تعداد و تركيب متناسبي از مراكز بهداشتي درماني، گستره وسيع عرصه هاي آموزشي در ن -4 - 1 – 2

خانه هاي بهداشت؛ واحدهاي ديگر بهداشتي درماني مراقبت هاي اوليه سالمت در زمينه بهداشت خانواده، بهداشت مدارس، 

ن، مراكز نگهداري معلوالن جسمي و بهداشت حرفه اي و بهداشت رواني؛ مراكز مراقبت هاي بيماريهاي مزمن، خانه هاي سالمندا

  ذهني، خانه بيماران؛ مراكز ورزشي و ساير مراكز مجاز و معتبر برحسب نياز

آزمايشگاهي و باليني، شامل كليه ابزار و تسهيالت مورد نياز آموزش در عرصه هاي مختلف  –ابزار آموزش نظري  – 4 - 1 – 3

شكي عمومي در دانشكده، اعم از تجهيزات آزمايشگاهي، فناوري اطالعات، سمعي و فوق، متناسب با نيازهاي برنامه آموزشي دوره پز

  بصري و ابزار كمك آموزشي

كتابخانه و مركز جامع اطالع رساني مجهز به نظام علمي و معتبر كتابداري و مدارك پزشكي، كتب مرجع، مجالت  – 4 - 1 – 4

و دانشجويان پزشكي عمومي، با امكانات كافي و روزآمد و دسترسي علمي، داراي فضاي فيزيكي مورد نياز اعضاي هيات علمي 

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

سرانه فضاي فيزيكي براي سالن مطالعه به ازاي استاد و دانشجو، و سرانه كتب مرجع و ضروري به ازاي دانشجويان در هر . 1تبصره 

  .توسط دانشكده محاسبه و تامين شود سال تحصيلي از دوره بايد

رعايت اصول منطبق با ارزشهاي اسالمي، ضوابط ايمني، مقررات حفاظتي بهداشتي و رفاهي و امكانات متناسب با شرايط . 2تبصره 

  .افراد معلول، در كليه فضاها و اماكن فيزيكي دانشكده پزشكي همواره الزامي است

  [52]منابع آموزش باليني -4–2



دانشكده پزشكي بايد منابع الزم براي ارائه آموزشهاي درون جامعه، پايه و باليني سرپائي و بستري در عرصه هاي متناسب با برنامه 

اين منابع بايد داراي تنوع و كيفيت الزم براي تحقق . راهم كندآموزشي دوره پزشكي عمومي، به دانشجويان پزشكي عمومي را ف

اهداف آموزش در نظام سالمت باشند به نحوي كه فراگيران به نمونه مناسبي از افراد جامعه، گروه هاي آسيب پذير و بيماران از 

  .داشته باشندنظر تعداد، تنوع، تركيب، الگوهاي بيماري، سن، جنس و امكانات فيزيكي بشرح زير دسترسي 

جمعيت و منطقه معين، شامل بخشي از جمعيت مناطق شهري و روستائي با خانواده هاي تحت پوشش شبكه  -4 – 2-  1

  بهداشتي

مطابق (مراكز و بخش هاي عمومي، شامل خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشتي درماني، كلينيك ها، مطب هاي پزشكان  -4 - 2 – 2

، مراكز اورژانس، درمانگاه هاي عمومي )يته برنامه ريزي درسي دوره پزشكي عمومي در دانشكدهبا شرايط تعيين شده توسط كم

  بيمارستانها، بخش هاي عمومي و تخصصي بستري و ساير مراكز مجاز و معتبر مراقبتهاي سالمت

  [53]فناوري اطالعات - 4–3

دانشكده پزشكي بايد برنامه هاي مناسب كارآمد و روزآمد براي استفاده از تسهيالت فناوري اطالعات توسط دانشجويان و اعضاي 

  .هيأت علمي در برنامه آموزش دوره پزشكي عمومي را فراهم و اجرا نمايد

  [54]توسعه آموزش -4–4

سازوكارهاي توسعه آموزش در طراحي، اجرا، ارزشيابي و دانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه به طور مستمر و مطلوب از منابع و 

فعاليت هاي توسعه آموزش بايد به تناسب گستردگي فعاليتهاي دانشكده پزشكي؛ از . ارتقاي برنامه آموزشي استفاده مي نمايد

اير عرصه هاي طريق ايجاد دفاتر يا هسته هاي توسعه آموزش توسط دانشكده پزشكي در دانشكده، مراكز آموزش باليني و س

آموزش؛ با بكارگيري كارشناسان و صاحبنظران رشته هاي مختلف، روشهاي متنوع توسعه آموزش، راهكارهاي ارتقاء كيفيت آموزش 

  .و مراعات جنبه هاي مختلف جامعه نگري و سالمت محوري انجام گيرد

  [55]همكاري و مبادالت آموزشي -4–5

بمنظور گسترش توانمنديها، افزايش اعتبار علمي و ارائه خدمات آموزشي، فناوري، پژوهشي و سالمت، برقراري همكاريها و تعامالت 

  دانشكده پزشكي با ساير دانشكده ها و مراكز آموزش عالي

  :اركان مديريت آموزشي دوره پزشكي عمومي عبارتند از. مومياركان مديريت آموزشي دوره پزشكي ع -5–2

  رئيس دانشكده پزشكي -5 - 2 – 1

  مسئول آموزش دوره پزشكي عمومي – 5 - 2 – 2

  مسئول آموزش علوم پايه پزشكي براي دوره پزشكي عمومي -5 - 2 – 3



  دوره پزشكي عموميبراي ) سرپائي، بستري و عرصه هاي جامعه(مسئول آموزش علوم باليني  -5 - 2 – 4

  كميته برنامه ريزي درسي دوره پزشكي عمومي در دانشكده -5 - 2 – 5

  مديران گروه هاي آموزشي – 5 -2 – 6

  )اعم از علوم پايه و باليني(شوراهاي آموزشي گروهها  -5 - 2 – 7

  )اعم ازعلوم پايه و باليني(روساي بخشهاي آموزشي  -5 - 2 – 8

  اي آموزشيروساي بيمارستان ه -5 - 2 – 9

  معاونين آموزش باليني بيمارستان هاي آموزشي – 5 – 2 – 10

دانشكده پزشكي بايد ساختار مناسب و بودجه كافي و مستقل براي . اركان مديريت اجرائي دوره پزشكي عمومي -5–3

تسري وظايف مديريتي كليه تفويض اختيارات مالي و اداري مورد نياز براي تحقق و . تحقق اهداف دوره پزشكي عمومي داشته باشد

  .استانداردهيا پايه دوره آموزش پزشكي عمومي الزامي است - 5 -2سطوح مندرج در بند 

  دانشجو: 6حوزه 

دانشجوي پزشكي عمومي بايد عالوه بر كسب حد نصاب قبولي براي ورود به دوره آموزش پزشكي عمومي طبق آزمون  -6 – 1

  .ر باشدهاي مصوب، داراي شرايط و ويژگيهاي زي

اسالمي و مقررات كشوري، آئين نامه هاي دانشگاه، موازين اخالقي و جوانب مختلف  –متعهد به رعايت اصول الهي  – 6 - 1 – 1

  شئون دانشجوئي

  سالمت كامل جسمي و رواني متناسب با حرفه پزشكي – 6 - 1 – 2

  گرايش به كسب شايستگي و پيشرفت مداوم در آموزش پزشكي – 6 – 1-  2

كل دانشجوي ورودي را متناسب با شرايط ) حداقل و حداكثر تعداد(دانشكده پزشكي بايد در هر سال ظرفيت پذيرش  -6 – 2

  .دانشكده تعيين و به شوراي آموزش دانشگاه پيشنهاد نمايد

رنامه هاي آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعم از مبادله استاد، اجراي ب

  .، انجام تحقيقات مشترك، و استفاده مشترك از منابع و امكانات و فناوري با رعايت جميع مقررات توصيه مي شود[56]مشترك

  [57]پژوهش - 4–6



دانشكده پزشكي بايد برنامه راهبردي پژوهش در علوم پزشكي شامل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، اركان،  -4 – 6 – 1

ي اساتيد ودانشجويان و برنامه ويژه روش ها، جايگاه هاي پژوهش، ارزشيابي، انتشار نتايج و دستاوردها؛ برنامه حمايت از پژوهشها

  .حمايت و هدايت پژوهشهاي دانشجويي و استعدادهاي درخشان را تدوين و اجرا كند

  .برنامه اجرايي پژوهش در علوم پزشكي بايد تامين كننده موارد زير باشد -4 – 6 – 2

  رعايت موازين اخالق پزشكي در پژوهش* 

: ترتيب اولويتهاي پژوهشي كاربردي عبارتست از(وهشي كاربردي مبتني بر نيازها تضمين و رعايت ترتيب اولويت هاي پژ* 

  )پژوهشهاي نظام سالمت، اپيدميولوژي، كارآزمايي هاي باليني و تحقيقات پايه

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

  ا مسائل و روشهاي پژوهش درحيطه پزشكي عموميارتقاء ديدگاه دانشجويان و آشنائي آنان ب* 

  ارتقاء كيفيت پايان نامه هاي دانشجوئي و سوق دادن آنها به سمت اولويتهاي پژوهشي* 

  [58]مديريت عالي و اجرايي: 5حوزه 

تحقق و پيشبرد اهداف دوره پزشكي عمومي، دانشكده پزشكي بايد از اختيارات، مسئوليت ها، ساختار، ارتباطات  به منظور - 5 – 1

اركان و فرآيندهاي مديريت دوره پزشكي عمومي با مراعات بندهاي مشروحه زير براساس آئين . و بودجه مناسب برخوردار باشد

  .تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط در دانشگاه متبوع رسيده باشدنامه اي خواهد بود كه بايد توسط دانشكده پزشكي 

طراحي ساختار مديريت آموزشي و اجرائي دوره آموزش پزشكي عمومي برحسب الگوي دانشگاه و شرايط و مقررات معتبر و .تبصره

  .مصوب در هر زمان انجام مي گيرد

شكوفائي استعدادهاي دانشجويان در زمينه هاي زير تهيه و اجرا دانشكده پزشكي بايد برنامه هاي مناسبي براي تشويق و  -6 – 3

  .نمايد

  تعالي اعتقادي و اخالقي – 6 – 3 – 1

  رشد احساس مسئوليت ملي -6 – 3 – 2

  رشد علمي – 6 – 3-  3

  رشد فرهنگي-  - 6 – 3-  4

  رشد شخصيت و مسئوليت حرفه اي - 6 – 3-  5



حمايت هاي رفاهي براي دانشجويان پزشكي عمومي خود را درموارد زير  دانشكده پزشكي بايد حداقل شرايط مطلوب -6 – 4

  .تعيين كند و به كمك مسئولين دانشگاه و درتامين آنها برنامه ريزي نمايد

  خوابگاه هاي دانشجوئي - 6 - 4 – 1

  وام دانشجوئي – 6 - 4 – 2

  تغذيه -6 -4-  3

  بيمه سالمت – 6 - 4 – 4

  ي و ورزشيامكانات و فضاهاي تفريح - 6 – 4-  5

  تمهيدات فوق برنامه و كار دانشجوئي - 6 – 4 – 6

  تمهيدات الزم جهت تردد و اقامت دانشجويان و اساتيد در عرصه ها – 6 - 4 – 7

دانشكده پزشكي بايد برنامه مناسبي براي تامين امنيت اجتماعي اخالقي و رواني، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، و  -6 – 5

زمينه هاي تحصيلي و رواني دانشجويان پزشكي عمومي داشته باشد و نيازهاي مشاوره اي ايشان شناسائي  حمايت مشاوره اي در

  .شده به آنها پاسخ داده شود

دانشكده پزشكي بايد ضمن اطالع رساني كامل و مستمر درخصوص مقررات آموزشي و برنامه هاي حمايتي و رفاهي، زمينه  - 6 – 6

  .نامه ريزي، اجرا، و ارزشيابي برنامه هاي رفاهي فراهم نمايدمشاركت دانشجويان را در بر

دانشكده پزشكي بايد مقررات آموزشي و انضباطي و نيز وظايف حرفه اي دانشجويان پزشكي را در مراحل مختلف تحصيلي  -6 – 7

به نحو مناسب از اجراي آنها با رعايت ضوابط و مقررات دوره آموزش پزشكي عمومي مشخص كرده، به افراد ذيربط اعالم نموده و 

  .اطمينان حاصل نمايد

  [59]ارزشيابي: 7حوزه 

ي موظف به منظور تضمين كيفيت و زمينه سازي براي بهبود مستمر فرآيند برنامه دوره آموزش پزشكي عمومي، دانشكده پزشك

است با مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده برنامه هاي جامع و معتبر ارزشيابي در سطوح برنامه، هيات علمي و 

گزارش ارزشيابي دوره و عملكرد اعضاي هيات علمي فعال در دوره آموزش پزشكي عمومي . دانشجو را تدوين، اجرا و گزارش نمايد

ئيس دانشكده پزشكي به رئيس دانشگاه و گزارش ساالنه رئيس دانشگاه به هيات امنا دانشگاه منعكس بايد در گزارش ساالنه ر

  .گردد

  دانشجويان[60]ارزيابي - 7–1

  .فرآيند ارزيابي دانشجويان را مشخص و اعالم نموده و به اجرا بگذارد دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي – 7 - 1 – 1



دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي نظارت و ارزشيابي دوره اي سنجش هاي خود داشته باشد، نتايج آنها را  – 7 - 1 – 2

، [62]، روايي پيشگويي كننده[61]محتوا اين برنامه شامل بررسي روايي. مستند نموده و به دست اندركاران برنامه بازخورد دهد

  .سنجش ها مي باشد[64]و بررسي پايايي[63]روايي سازه

  .فع نواقص برنامه آموزشي برگزار كنددانشكده پزشكي بايد آزمون هاي تكويني با بازخورد مناسب براي اصالح و ر – 7 -1 -  3

دانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه روش هاي ارزيابي به كار رفته در آزمون هاي دانشكده با اهداف آموزشي در  – 7 - 1 – 4

  .حيطه هاي دانشي، مهارتي، و نگرشي تعريف شده متناسب است و سطوح باالتر يادگيري را نيز دربر مي گيرد

كده پزشكي بايد ضوابط و شاخص هاي اخالقي و شئون دانشجويي را تعريف و اعالم نمايد، و در اين رابطه نشان دانش – 7 – 1-  5

  .دهد كه عملكرد اخالقي دانشجويان را به نحو موثر در ارزيابي، ارتقاء و ادامه تحصيل آنان لحاظ مي نمايد

  ارزشيابي هيأت علمي–7–2

يابي مستمر فعاليتهاي اعضاي هيأت علمي را، با درنظر گرفتن كليه مفاد استانداردهاي دانشكده پزشكي بايد برنامه جامع ارزش

و با مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده، تدوين و اجرا نمايد، بنحوي كه صالحيت هاي ) هيات علمي( 3حوزه 

مناسب در كنار پژوهش و خدمات برخوردار بوده، در اخالقي، رفتار حرفه اي، و فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي از ارزش 

  .ارتقاء و ادامه فعاليت آنان موثر باشد

  ارزشيابي دوره–7–3

دانشكده پزشكي بايد دوره آموزش پزشكي عمومي و اجراي برنامه درسي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان را مطابق يك برنامه 

برنامه آموزشي دوره پزشكي ( 2مدون، مكتوب، و مستند، با درنظر گرفتن كليه مفاد استانداردهاي حوزه ) [65]ارزيابي دروني(

مستمر و مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده و همچنين استفاده از روشهاي پايا و معتبر، به طور ) عمومي

  .پايش كرده، نتايج آن را گزارش نمايد و با لحاظ نمودن بازخوردها، برنامه آموزش پزشكي عمومي دانشكده را اصالح نمايد

 ]1[Magnetic Resonance Imaging  

 ]2[Cardio Plumonary Resuscitation  

 ]3[Arterial Blood Gas  

]4[Pure Protein Drivatives  

 ]5[Electro Cardio Graphy  

]6[Fetal Heart Rate  

 ]7[Intra Uterine Device  



 ]8[Lumbar Puncture  

 ]9[Student-Centered  

 ]10[Community – based Learning  

 ]11[Active involvement  

 ]12[ Learning by doing  

 ]13[Problem Solving  

  )پرسنل، فضاي فيزيكي، تجهيزات، جمعيت تحت پوشش(  [14] 

 ]15[Individual interview  

 ]16[Observation  

 ]17[Community interview  

 ]18[Focus group discussion  

 ]19[Community based learning activity  

 ]20[Problem based Learning cavity  

 ]21[Task based  

 ]22[Active Particaption  

 ]23[ Simulation  

 ]24[Demonstation  

 ]25[Role Playing  

 ]26[Refreshment  

]27[Demonstation  



 ]28[Objective Satractured Field Examination  

 ]29[Basic Standards  

 ]30[Values  

 ]31[Perspective  

 ]32[ Mission and Goals  

 ]33[Statement of mission and objectives  

 ]34[Roles  

 ]35[ Capabilities  

 ]36[Educational course plan (strategy(  

 ]37[Curriculum  

 ]38[ Health promotion  

 ]39[Prevention  

 ]40[ Diagnosis  

 ]41[Treatment  

 ]42[Rehabilitation  

 ]43[Health equity  

 ]44[Health System Research = HSR  

 45[ Resources  

 ]46[ Rotations)بخش ها(  

 ]47[Externship  



 ]48[Internship  

 ]49[ Program Content  

 ]50[Physical Facilities  

 ]51[ Clinical Experience Initial Diagnosis Laboratory  

   ]52[Clinical Training Resources  

 ]53[Information Technology= IT  

 ]54[Educational Development  

 ]55[Academic Exchange  

 ]56[Joint Program  

 ]57[Research  

 ]58[Governance and Administration  

   ]59[Evaluation  

 ]60[Assessment  

 ]61[Content Validity  

 ]62[Predictive Validity  

   ]63[Construct Validity  

 ]64[ Reliability  

   ]65[Internal evaluation  

     

 


