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  استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عموميارزيابي دروني بر مبناي 
    پزشكي عمومي١ دوره برنامه آموزشي:۲حوزه 

  همكاران گرامي،

 ۱-۳-۱ استانداردهاي پايه آمـوزش پزشـكي عمـومي و بنـد             ۷-۳با عنايت به بند     

جـراي  آئين نامه اجرائي پياده سازي استانداردهاي مذكور، بررسي وضعيت موجـود بـا ا      

دوره آموزش پزشكي عمومي بايد قبل از هر اقدامي         ) ارزيابي دروني (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    

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

 .مربوطه انجام گيرداستانداردها ومطابق نشانگرها و راهنماي 

  

    پزشكي عمومي٢ دوره برنامه آموزشي:۲حوزه 

 دوره آمـوزش پزشـكي عمـومي ابـالغ          ٣دانشكده پزشكي بايد ضمن مراعات برنامه درسي       -۱-۲

ي، برنامه آموزشي مورد نظر خود      شده از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشك         

   . كند ارائه و بصورت مكتوب ،را تدوين ، مصوب

 كـه دانـش      برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي بايد بـه گونـه اي تنظـيم و اجـرا  شـود                    -٢-٢

  واجــد ويژگــي هــا ، توانمنــدي هــا و ، ضــمن شــناخت جايگــاه حرفــه اي خــود،آموختگــان

 .رفتارهاي  زير باشند

  مقـررات  كـشوري و مـوازين  اخـالق           ، اسـالمي  -ه رعايت اصول الهي   اعتقاد و تعهد ب    •

 حرفه اي  در همه  موارد

افـراد  در انجـام       سـالمت    مراعات  مجموعه ابعاد جسمي، رواني، اجتمـاعي و معنـوي             •

 وظيفه حرفه اي با توجه به مباني و شواهد علمي

                                                 
1 - Educational course plan (strategy) 
2 - Educational course plan (strategy) 
3 - Curriculum 
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ي و مهمتـرين   بـه عنـوان هـدف اصـل    افـراد  مسئوليت پذيري در قبال سالمت جامعه و     •

 وظيفه حرفه اي 

و نيازهـا ي منطقـه خـدمتي تحـت          ي سـالمت  در كـشور        با اولويـت هـا      كامل  آشنائي   •

 . در زمينه سالمتپوشش

 جهان  ومنطقه  درماني-آشنائي با اولويت ها و مسائل بهداشتي •

همكاري گروهي  و مديريت شايسته  در شبكه هاي بهداشتي درمـاني كـشور و سـاير              •

 م سالمتعرصه هاي نظا

 ٦، تـشخيص  ٥ ، پيشگيري  ٤ارتقاي سالمت  ( طيف گسترده و كامل خدمات سالمت          ارائه •

در راستاي  به جامعه، خانواده و فرد      )   در معلوليت ها      ٨ بيماريها  و بازتواني    ٧و درمان 

   ٩عدالت در سالمت

ارائه سطح اول خدمات سالمت  به عموم  مراجعين ، بيماران و گروه هاي آسيب پـذير                   •

  در موارد لزومارائه خدمات سالمت  و ارجاع آنان به ساير سطوح  امعهج

 و در ،رعايت الزامات ، اولويت ها  و محدوديت هـا ي  منـابع  جامعـه و نظـام سـالمت                   •

 نظر گرفتن شرايط فردي ، خانوادگي ، اجتماعي و فرهنگي  افراد تحت مراقبت

خـدمات   ارائـه    روشـهاي    بـه     مربـوط  تبـادل تجـارب      و  جامعه افراد   آحادبه  آموزش   •

 سالمت با  دانش پژوهان سطوح ديگر

  به عدالت در سالمتگرايشتالش براي  ارائه راه هاي گسترش سالمت و  •

  و مديريت بحران  حوادث غيرمترقبه،آشنائي ويژه با فوريت هاي پزشكي •

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

 و  مراحـل  شرح وظايف مجريان و فراگيران  و اهداف آموزشي را به تفكيك              دانشكده پزشكي بايد   -٢-٣

 در  چـرخش   و    مرحلـه  مـشخص  و در ابتـداي هـر           ١٢ و كـارورزي   ١١ كارآموزي ١٠چرخش هاي 

 .اختيار ايشان  قرار دهد

  

  

  

 
                                                 
4 - Health promotion 
5 - Prevention 
6 - Diagnosis 
7 - Treatment 
8 - Rehabilitation 
9 - Health equity 
10 - Rotations ( بخش ها(  
11 - Externship 
12 - Internship 
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 ١٣محتواي برنامه -٢-٤

محتواي  برنامه آموزش علوم پايه پزشكي بايد ضـمن ايجـاد دانـش و درك كـافي از                    -٢-٤-١

 علوم پايه، زيربنـاي مناسـبي بـراي كـسب و بـه كـارگيري علـوم                   در  روشها مفاهيم و 

 . باليني مرتبط با  دانش پايه  پزشكي عمومي را فراهم نمايد

علوم باليني بايد زيربناي مناسبي براي طبابت مستقل پس از          آموزش  محتواي برنامه    -۲-۴-۲

 و  ، حفـظ    امينتدانش آموختگي به عنوان پزشك عمومي فراهم نمايد و جنبه هاي مهم             

 طب پيشگيري، مراقبت حاد و مزمن، تجـويز منطقـي    عدالت در سالمت،  ارتقاي سالمت، 

 . داروها، نوتواني و بازتواني را در برگيرد

ساير علوم مرتبط شامل زبان انگليسي، رايانه و آموزش الزم در محتواي برنامه بايد  -٢-٤-٣

ني بر شواهد و مديريت مبتپزشكي  ،ژوهش با روش علمي فناوري اطالعات، مباني پ

  .نظام سالمت را فراهم آورد

 ،شامل كارآموزي و كارورزي بالينيعمومي  پزشكي دورهعرصه هاي عملي  آموزشيبرنامه  -٢-٥

كودكان،  داخلي، طب در بخش هاي اصلي  الزمبايد در بر گيرنده كسب تجربه و مهارت عملي 

 از ،اير حيطه هاي علوم باليني و س، زنان و زايمان)شامل بيهوشي عمومي(  عمومي جراحي

 توام با آموزش همزمان بوده؛) براساس برنامه مصوب(جمله روانپزشكي و پزشكي اجتماعي 

 با تاكيد بر و ،)طبق مصوبات(آسيب شناسي ، پاراكلينيك ، راديولوژي و عرصه هاي نوين 

يي و اورژانس موارد شايع سرپاپيشگيري ،  ارتقاء سالمت ، مسائل سالمت جامعه ، بهداشت،

 .باشد

طور با رعايت موارد زير ب ،پزشكي بايد برنامه مصوب دوره پزشكي عمومي خود رادانشكده  -٢-٦

  .كامل اجرا كند

 مهارت هاي برقراري ارتباط، اخالق پزشكي آموزش سازمان يافته در خصوص  -٢-٦-١

 .و عدالت در سالمت

م پايه و باليني،  علو ادغاممانند( آموزش پزشكي  درنويناستفاده از راهبردهاي  -٢-٦-٢

آموزش در جهت ،  دروس، انتخابي بودنادغام آموزش وارائه خدمات سالمت

 و  حرفه اي، رفتار ، يادگيري مبتني بر مساله، آموزش نيازهاي آموزشي دانشجو

 .مراجع ذيصالح قانونيطبق مصوبات ) جامعه محوري

داف روش هاي آموزشي متنوع و مناسب براي تحقق انواع اهاستفاده از  -٢-٦-٣

 .آموزشي تعيين شده در برنامه درسي

دوره هاي دستياران مشاركت  و  اعضاي هيات علميمستقيم و مستمر نظارت  -٢-٦-٤

 . و كارورزان، كارآموزاندر آموزش دانشجويانتخصصي 

 
                                                 
13-  Program Content  
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  همكار گرامي
 هر يك از استاندارد هاي پايه آموزش                  به منظور ارزشيابي دروني آموزش پزشكي عمومي دانشگاه الزم است وضعيت نشانگرهاي مرتبط با             

با قيد منبع مورد (پزشكي عمومي  را در دانشكده پزشكي محل خدمت خود با استفاده از مناسبترين منابع معتبرقابل دسترس و بصورت مستند             
د منـدرج در راهنمـا در جـدول زيـر             مورد ارزيابي قرار داده نتيجه را بـا قيـد كـ             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 
  .تپيش بيني شده اس)سال/ماه(مدون ومكتوب مصوب دانشگاه تحقق استاندارد مربوطه تا تاريخ مشخص شده  مطابق برنامه-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 
  .اخته نشد قابل اجرا شنبا 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

1-2  
شـامل  (وجود برنامه آموزشي دوره بصورت مدون و مصوب         
 core(كليات ،اهداف ، محتواي ضروري و غيرضروري       

and non-core(  
    /           

ميزان تطابق برنامه آموزشي تدوين شـده بـا برنامـه اعـالم               1-2
           /      شده وزارت متبوع

اهداف ، محتوا، روش (وجود برنامه آموزشي دوره علوم پايه   1-2
           /      )تدريس ، نحوه ارزيابي

اهداف ، محتوا، (وجود برنامه آموزشي دوره پاتوفيزيولوژي   1-2
           /      ) روش تدريس ، نحوه ارزيابي

اهداف ، محتوا، روش (وجود برنامه آموزشي دوره كارآموزي   1-2
           /      )تدريس ، نحوه ارزيابي 

اهداف ، محتوا ، روش (وجود برنامه آموزشي دوره كارورزي   1-2
 )بي تدريس ، نحوه ارزيا

    /           

مشخص بودن امكـان شـناخت جايگـاه حرفـه اي پزشـك               2-2
           /      عمومي در برنامه آموزشي دانشكده پزشكي

2-2  
وجود دروس اخالق اسالمي و اخالق پزشكي شامل 

مسئوليت پذيري ، اصول و موازين اخالق حرفه اي ، (
  )عدالت در سالمت 

    /           

هد به رعايت اصول، موازين و كفايت برنامه در ايجاد تع  2-2
           /      مقررات موضوعه پزشكي
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           /      وجود دروس تئوري و عملي ارتباط پزشك و بيمار   2-2

2-2  
كفايت برنامه درتوانمندسازي دانش آموختگان به رعايت 
مجموعه ابعاد جسمي،رواني،اجتماعي و معنوي سالمت 

  افراد
    /           

 انتقال مسئوليت حرفه اي به كفايت برنامه درتضمين   2-2
           /      دانشجويان در قبال سالمت جامعه و فرد

2-2  
وجود سرفصل هاي مربوط به اولويت هاي سالمت و مسائل 

بهداشتي و درماني كشور، منطقه و جهان در آموزشهاي 
  بهداشت و انجام پژوهش در سيستم بهداشت

    /           

شايع كشور در دوره وجود درس اپيدميولوژي بيماريهاي   2-2
           /      باليني در برنامه

2-2  

وجود سرفصلهاي مديريت سيستم هاي بهداشتي و درمان 
شامل همكاري گروهي ، مديريت (در برنامه آموزشي 

شايسته در شبكه هاي بهداشتي درماني ، رعايت الزامات و 
  )اولويت ها

    /           

2-2  
نشجو در زمينه وجود مكانيسم پايش و ارزشيابي عملكرد دا

همكاري گروهي و پژوهش و مديريت سيستم هاي 
  بهداشتي و درماني 

    /           

تأكيد محتواي آموزشي دروس باليني در خصوص وظايف   2-2
           /      پزشك عمومي در سطوح مختلف ارجاع

           /      وجود سرفصلهاي علوم تربيتي در برنامه آموزش پزشكي   2-2

اي پزشكي در حوادث غير مترقبه و وجود واحد فوريته  2-2
           /      مديريت بحران 

كار در بخش (وجود برنامه عملي در دوره كارورزي   2-2
           /      )اورژانس يا اسكرين

وجود سرفصلهاي روش تحقيق و آمار در برنامه آموزش   2-2
           /      پزشكي 

اختصاص يافتن بخشي از نمره ارزشيابي دروس به   2-2
           /      ي پژوهشي فعاليتها

 در اجراي  EBM و PBLتأكيد بر روشهاي تدريس   2-2
           /      دروس 

           /      توانمند سازي دانشجويان دراولويت بندي خدمات درماني   2-2

وجود شرح وظايف مدون اعضاي هيئـت علمـي مـسئول و              3-2
           /      مدرسين دروس در هر مرحله و چرخش از برنامه    

3-2  
الع اعضاي هيات علمي مدرس از شرح وظـايف، اهـداف           اط

رفتاري وبرنامـه آموزشـي موظـف درابتـداي هـر مرحلـه و              
  چرخش از برنامه

    /           
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           /      مشخص بودن شرح وظايف دانشجويان در دانشكده  3-2

آشنائي دانشجويان با شرح وظايف، اهداف رفتـاري وبرنامـه            3-2
           /      خش از برنامهآموزشي موظف در هر مرحله و چر

1 -4-2  
تناسب وميزان كفايت محتواي  برنامه آمـوزش علـوم پايـه            
براي كسب وبكارگيري علوم باليني مرتبط بـا دانـش پايـه             

  پزشكي
    /           

تناسب وميزان كفايت محتواي  برنامه آموزش علوم بـاليني            2-4-2
           /      براي طبابت مستقل پس از دانش آموختگي 

2-4-2  

تناسب وميزان كفايت محتواي  برنامه آموزش علوم بـاليني          
براي پوشش جنبه هاي مهم تامين،حفظ و ارتقاي سالمت،         
عدالت در سالمت، طب پيشگيري، مراقبـت حـاد و مـزمن،            

  تجويز منطقي داروها، نوتواني و بازتواني

    /           

3-4-2  

ــسي    ــان انگلي ــواي  آموزشــهاي زب ــت محت تناســب و كفاي
ــوژي اطالعــات پزشــكي، كــا   در ITربرد كــامپيوتر وتكنول

پزشــكي، روش تحقيــق و آمــار حيــاتي ، آمــوزش پزشــكي 
  و مـديريت نظـام سـالمت در          (EBM)مبتني بر شـواهد     

  برنامه آموزش پزشكي عمومي دانشكده

    /           

5-2  
برنامه آموزشي مـشخص چـرخش در بخـش هـاي بـاليني             

 زمـان هـر     درمراحل كارآموزي و كارورزي با تعيـين مـدت        
  بخش و همزماني آموزش عملي و نظري

    /           

5-2  

وجود برنامه آموزشي مدون در هر يك از بخش هاي باليني           
 ، كنفـرانس    CPC راند آموزشـي ،    - M.Rشامل برگزاري   

 در بخــش Skill Labهــاي علمــي و برنامــه اســتفاده از 
  مربوطه

    /           

5-2  
 از كليـه    وجود برنامـه زمـان بنـدي شـده جهـت اسـتفاده            

فيلدهاي آموزش باليني در هر يـك از بخـش هـاي اصـلي              
  )بخش بستري درمانگاه و اورژانس(

    /           

 طراحي شده بـراي هـر يـك از بخـش     Log Bookوجود   5-2
           /      هاي باليني 

وجود سرفصل هاي مشخص و متناسب و كفايت آموزش   1-6-2
           /      در ارتباط با اخالق پزشكي

ود سرفصل هاي مشخص و متناسب و كفايـت آمـوزش           وج  1-6-2
           /      در ارتباط با مهارتهاي برقراري ارتباط

وجود سرفصل هاي مشخص و متناسب و كفايـت آمـوزش             1-6-2
           /      در ارتباط با عدالت در سالمت

استفاده از راهبردهـاي نـوين آمـوزش پزشـكي در اجـراي               2-6-2
           /      ي در دانشكدهكامل برنامه آموزش پزشكي عموم

           /    وجود دروس يا سرفصلهاي ادغام شده علوم پايـه و بـاليني  2-6-2



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

  برنامه آموزشي: ۲  حوزه - آموزش پزشكي عمومي دورهاستانداردهاي پايه ارزشيابي بر مبناي    آموزش پزشكي عموميشورايومين نشست د

- ٧ -                

 
 

 

  در برنامه درسي دانشجويان 

           /      وجود واحدهاي انتخابي در برنامه درسي   2-6-2

وجود واحدهاي مازاد بر واحدهاي اعالم شده وزارت متبـوع       2-6-2
           /      نامه درسي متناسب با نياز فراگيران در بر

2-6-2  
وجود برنامه آموزشـي مبتنـي بـر آمـوزش دانـشجويان در             

مراكز بهداشتي و درماني شهري     (فيلدهاي آموزش سرپايي    
  ...)و 

    /           

وجود روشهاي آموزشي مشخص متناسب با اهداف دانشي،          3-6-2
           /      نگرشي و رفتاري مهارتي در دروس برنامه پزشكي عمومي 

4-6-2  
وجود برنامه كاري اعضاي هيئت علمي بخش هـاي بـاليني           
در كليه ساعات موظفي با تعيين حيطه مسئوليت و نظارت          

  آنها در آموزش به دانشجويان و كارآموزان و كارورزان 
    /           

4-6-2  
وجود برنامه كاري دسـتياران و سـاير همكـاران بـا تعيـين              

و كـارآموزان و  ميزان مشاركت آنها در آموزش بـه دانـشجو       
  كارورزان

    /           

وجود برنامه هدايت و حمايت پايـان نامـه هـا، پزوهـشهاي               5-6-2
           /      آموزشي و پژوهش در پزشكي عمومي

وجود شرح وظـايف تعيـين شـده جهـت اسـاتيد راهنمـا و                5-6-2
           /      مشاور در هدايت پايان نامه ها

5-6-2  
طـرح تحقيقـاتي و     وجود دستورالعمل هاي نحـوه نگـارش        

پايان نامه و مراحل تصويب پايان نامـه و حمايـت از پايـان              
  نامه و طرحهاي پژوهشي جهت دانشجويان 

                


