
  بسمه تعالي

  دستورالعمل كلي تشكيل و شرح وظايف كميته برنامه درسي پزشكي عمومي

  :مقدمه

براساس استانداردهاي برنامه پزشكي عمومي، الزم است در هر دانشكده پزشكي ساختاري پويـا بـراي مـديريت برنامـه     

دانشگاههاي دنيا، اين ساختار شـامل  در اغلب . وجود داشته باشد و فعاليت كنددرسي پزشكي زير نظر رئيس دانشكده 

               اسـت ايـن كميتـه شـامل زيـر     گي برنامه و امكانات دانشـكده هـا، ممكـن    با توجه به گسترد. كميته برنامه درسي است

  .وظايف كميته كمك مي كنندكميته هايي نيز باشد كه به اجراي بهتر 

الزم است كميته هاي برنامه درسـي در هـر حـال،    در ايران،  با توجه به ساختار نسبتاً متمركز برنامه ريزي درسي

البتـه در بـازنگري برنامـه پزشـكي      .ضوابط و الزامات  برنامه درسي ملي دوره پزشكي عمومي را مراعات نمايند

عمومي، برنامه درسي ملي با جزئيات كمتري نسبت به برنامه هاي قبلي ارائه مي شود و به اين ترتيب، عالوه بر اختيـار  

برعهده كميته برنامه درسي  زبيشتر براي تصميم گيري در مورد چيدمان دروس در دوره، تعيين راهبردهاي آموزشي ني

  .بود دانشگاهي خواهد

  :وظايف كميته برنامه درسي

  تدوين سياستها، خط مشي ها و چارچوب زماني كلي دوره. 1

  و تركيب اعضاي كميته هاي فرعي و كارگروههاي زير مجموعهتعيين تعداد، شرح وظايف . 2

  نظارت بر عملكرد كميته هاي فرعي و كارگروههاي زير مجموعه. 3

  انشگاهي آموزشي دوره پزشكي عموميتدوين و بازنگري نظام مند برنامه د. 4

بررسي و تصميم گيري در مورد پيشنهادهاي ارائه شده درخصوص ايجاد تغيير در برنامه اموزشي و در صـورت لـزوم   . 5

  ارائه به شوراي آموزشي دانشگاه جهت تصويب نهايي

براي تدوين ساز و كار ارزشيابي دفتر توسعه آموزش دانشكده / هماهنگي با مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه . 6

  و اجراي ارزيابي هاي دروني و بيروني) ارزشيابي تكويني و نهايي(برنامه 

  نظارت بر اجراي برنامه آموزشي. 7

  ايجاد هماهنگي بين گروههاي آموزشي و مديريت دانشكده در راستاي افزايش كارآيي برنامه دوره پزشكي عمومي. 8
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  :اعضاي كميته برنامه درسي 

اما اعضاي اصلي ايـن كميتـه بـراي برنامـه پزشـكي      . ساختار كميته برحسب شرايط دانشكده ها مي تواند متفاوت باشد

  :عمومي عبارتند از

  رئيس دانشكده پزشكي رئيس كيمته) الف

  دبير كميته: معاون آموزش پزشكي عمومي) ب

  ورد و با توجه به ساختار دانشكده بنابرصالحديد حسب م... علوم پايه، باليني و تخصصي، (ساير معاونين دانشكده ) ج

يـا مسـئوالن   ) مرحله علوم پايه، مقدمات باليني، كارآموزي، كارورزي(مسئوالن آموزش مراحل دوره پزشكي عمومي  )د

در برخي دانشكده ها براي هر مرحله يك مسئول آموزشـي وجـود   (آموزش دانشجويان پزشكي در دپارتمانهاي مختلف 

برخي ديگر، در هر دپارتمان  يكي از اعضاي هيأت علمي به عنوان مسئول آموزش دانشجويان پزشكي فعاليت  دارد و در

  .مي كنند

 )EDO(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشده پزشكي  )هـ

در براي حمايت و مشاوره فني و علمـي  (آموزش دانشگاه يا نماينده تام االختيار ايشان مدير مركز مطالعات و توسعه  )و

  )زمينه مداخالت آموزشي

توصـيه مـي شـود در    ) شـاغل يـا بازنشسـته   (چند نفر از اعضاي هيأت علمي صاحبنظر در آموزش پزشكي عمـومي   )ز

دانشگاههايي كه نماينده فعال در هيأت بورد پزشكي عمومي دارند، حتماً از اين ايشان براي عضويت در كميتـه برنامـه   

  .درسي پزشكي عمومي دعوت نمايند

تعداد و شرايط نمايندگان دانشجويان بنا به صالحديد شـوراي  آموزشـي دانشـكده پزشـكي     : نمايندگان دانشجويان )ح

  .تعيين مي شود

  يكي از اعضاي هيأت علمي يا كارشناسان مجرب آموزش پزشكي: مسئول ارزشيابي برنامه) ط

ديگري براي عضويت در كميته برنامه درسي نيز الزم به ذكر است كه رئيس دانشكده مي تواند حسب صالحديد از افراد 

  .دعوت نمايند

 


