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مبتنی بر تدوین پروژه ارزشیابی نظام مند دوره پزشکی عمومی برنامه تدوین، اجرا و ارزشیابی  

 مقدمه : -0ماده
رزشیابی یا اهمیت موضوع مورد ااز آن جایی که هدف اصلی ارزشیابی آموزشی ،تعیین مکرر ،کیفیت ،کارایی،اثربخش 

می باشد از طرفی فرصتی جهت اطمینان از میزان تحقق اهداف وقضاوت درباره نقاط قوت وضعف وتصمیم گیری 

جهت بهبود وارتقاءکیفیت می باشد لذا در دانشکده پزشکی به منظور ارزشیابی وپایش میزان اجرای فرایندهای 

ت موجود در ابعاد مختلف طبق حوزه های استاندارد اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی وبررسی وضعی

وبررسی عملکرد ذینفعان اصلی  برنامه جامع ارزشیابی نظام مند مبتنی بر مدل ادغام یافته چندین پروژه با همکاری 

بین بخشی دانشکده پزشکی ومرکز مطالعات وتوسعه طراحی اجرا گردیده است .ارزشیابی آن براساس مدل کرک 

 پاتریک صورت گرفته است.

از آنجایی که پایش میزان اجرایی فرایندهای آموزشی دوره پزشکی عمومی نقش موثری در بررسی وضعیت موجود 

و تعیین نقاط قوت،ضعف ، فرصت ها و تهدیدات دارد، لذا با همکاری بین بخشی دانشکده پزشکی و مرکز مطالعات 

پایش فرایندها و پیامدها از دیدگاه اساتید،مدیران گروه های  ( برنامه ای جهتEDCوتوسعه آموزش پزشکی )

 آموزشی درقالب پروژه هایی تدوین گردیده است .

 اهداف:-2ماده
 تحلیل وضعیت موجودفعالیت های گروههای آموزش مبتنی بر تدوین پروژه ارزیابی درونی  از دیدگاه اساتید -1

مبتنی بر تدوین پروژه ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی  تحلیل وضعیت موجود گروه های آموزش دانشکده پزشکی -2

 از دیدگاه اساتید

 تعیین دیدگاه دانشجویان  نسبت به کیفیت آموزش بر حسب  اجرای پروژه نوآورانه مواجهه زودرس -3



 

 

 

 معاونت آموزشی

 دانشکده پزشکی

مبتنی بر تدوین پروژه ارزشیابی نظام مند دوره پزشکی عمومی برنامه تدوین، اجرا و ارزشیابی  

 ت دانشجویان پزشکی نسبت به اجرای پروژه برنامه آموزش همتایانتعیین نظرا -4

 استراتژی:-3ماده
  گروههای آموزشی علوم پایه /بالینی دانشکده پزشکیارزیابی درونی 

  گروههای آموزشی بالینی–ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروههای آموزشی علوم پایه 

 ریکولوم بازنگری شده پزشکی عمومی در درس آداب پزشکیوارزشیابی میزان ک 

 انختلف وعملکرد مرکز آموزش همتایارزشیابی میزان تعبیه ونوآوری در فرایند تعامل بین دانشجویان سطوح م 

 :  روش اجرا-0ماده
مدل برنامه درسی ، ساختار برنامه ، طول  ارزشیابی ادواری جنبه های مختلف دوره پزشکی عمومی اعم از

 ، زیابی بیرونی درون دانشگاهیدوره بخش های ضروری و انتخابی مبتنی بر روش ارزیابی درونی و ار

لذا ضرورت یافت با استفاده از مدل کرک پاتریک نظرات ذینفعان درخصوص جنبه های مختلف برنامه دوره پزشکی 

از دانشجویان مقطع علوم پایه ، بالین و  سطح اول مدل کرک پاتریکعمومی جویا شویم. هم چنین براساس 

 نجی صورت گرفت.فیزیوپات و اساتید )مبتنی بر ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی( نظرس

 روش اجرا : )براساس مدل کرک پاتریک(-5ماده

 

 تدوین پروژه : 

 اقدامات اجرایی انجام شده جهت دستیابی به اهداف و استراتژی ها:

 علوم پایه ، بالینی ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی در گروههای مختلفپروژه اجرای  -0
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 زودرس دانشجویان  مواجهه پروژهاجرای  -2

 ارزیابی نتایج اساس همتایان بر مرکز اندازیراه و همتایان آموزش برنامه پروژهاجرای  -3

  دانشگاهی درون بیرونی

 پروژه جامعه نگریطراحی  -0

 نظرخواهی از ذینفعان اصلی درخصوص کیفیت آموزش در بحران کرونا -5

 : عمومی پزشکی دوره های جنبه ادواری ارزشیابینتایج  -7ماده

 اختار، س درسی برنامه مدل از اعم عمومی پزشکی دوره مختلف هایجنبه ادواری صورت به است نیاز اینکه به توجه با

 استفاده اب یافت ضرورت لذا ،گیرد قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد انتخابی و ضروری هایبخش دوره ، طول برنامه

 هتج بدین .شویم جویا عمومی پزشکی دوره برنامه مختلف هایجنبه خصوص در ذینفعان نظرات پاتریک کرک مدل از

 بر بتنیم) فیزیوپات و بالین ،پایه علوم مقطع دانشجویان از نظرسنجی پاتریک کرک مدل سطح اساس بر اجرا روش

 ررسیب مورد (دانشگاهی درون بیرونی ارزیابی بر مبتنی) اساتید و (اجرا حال در آموزشی فرایندهای اهمیت

 .گرفت قرار

  اساتید و دانشجو : هدف مورد جامعه

 نظرخواهی ، ۸۹ سال- نامه پایان -تز بالینی آموزش فرایندهای مورد در پرسشنامه:  دانشجویان استفاده مورد ابزار

 در پروژهانجام و  آموزش فرایند در تغییرات و کرونا بحران به توجه با مجازی آموزش دوره مورد در 4۴۴-۸۸ دانشجویان از

 گردید. انجام پرسشنامه پایایی و روایی سپس ، تدوین نامه پایان قالب
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 خود و کاغذی پرسشنامه صورت به ۸۹ سال در بالینی آموزش فرآیند به نسبت دانشجویان دیدگاه ارزیابی جهت

 آموزش فرایند تغییر و کرونا بحران به توجه با ۸۸ -۰۴۴سال در شد. انجام بالینی دانشجویان توسط دهی گزارش

 غیرحضوری آموزش کمیت و کیفیت درباره فیزیوپات و پایه علوم دانشجویان از و تدوین ، تهیه گوگل طریق از پرسشنامه

 .شد انجامنظرسنجی  اساتید

 در و تدوین دانشگاهی درون پروژه اساتید و دانشجویان نیاز به آموزش پاسخگویی و بودن نگر جامعه میزان *

 می باشد.  اجرا مرحله در ودانشگاه مصوب  آموزش در پژوهش کمیته در ۸۸ اسفند

 سال در دانشگاهی درون بیرونی ارزیابی اساتید دیدگاه از آموزش مختلف های جنبه ادواری بررسی منظور به

 یاته اعضای فعالیت ،دانشجو ارزیابی ،درسی ریزیبرنامه هایحوزه در خبرگان نظر بر مبتنی گردید که انجام ۸۹-۸۸

 اساتید با شنامهپرس بر عالوه. شد تدوین پروژه وضعیت با متناسب اعتباربخشی هایشاخص از برگرفته پرسشنامه ... و علمی

  . گردید انجام میدانی مشاهده و مصاحبه ارزیابی مورد های گروه

 :باشد می زیر شرح به پرسش مورد ذینفع برحسب عمومی پزشکی دوره هایجنبه ادواری ارزشیابی نتایج

 صرف غیرحضوری آموزش روش به نسبت،  14۴۴ سال در فیزیوپات و پایه علوم دانشجویان از نظرخواهی:  دانشجو  -1

 . کردند بیان آموزش کمیت و کیفیت به نسبتنظرات خود را  دانشجویان

 ینگمورن ،درمانگاه ،راند )بخش در بالینی آموزش به نسبت دانشجویان ثرکا 13۸۹ بالینی آموزش های فرایند مورد در -2

 .کردند بیان را نظرشان (غیره و

 سیبرر مورد حوزه و گروهبرحسب  پزشکی دوره برنامه مختلف های جنبه خصوص در اساتید از نظرخواهی:  اساتید  -3

 انجام گردید.
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   آموزش: روند در مداخله بینیپیش  پیامد: -8ماده

 و مطرح آموزشی شورای در نتایج اساس بر ،شروع و ادامه دارد ۸۹ سال در که :رسزود مواجهه پایلوت طرح -1

-۸۸بصورت حضوری و درسال ۸۹و۸۹گرفت ودرسال قرار دانشجویان آموزشی هایبرنامه ءجز رسمی صورت به

 بصورت تورهای مجازی ارائه گردیده است.4۴۴

 علوم در فعالیت ادامه به منجر، شد انجام پایلوت صورت به ۸۹ سال در که همتایان: آموزش مرکز اندازی راه -2

تاکنون ادامه دارد. و هم اکنون بصورت گروه های مجازی بصورت پویا و فعال ۸۹و درسال  گردید بالینی و پایه

درجریان است ، تحت نظارت کمیته دانشجویی درتوسعه آموزش و بصورت فعالیت بین بخشی مشترک کمیته 

 دانشگاه انجام گردید. EDCدانشجویی دانشکده پزشکی و کمیته مرکزی دانشجویی در 

 نهادینه شدن فرهنگ ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشکده پزشکی    -3

 نهادینه شدن فرهنگ ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی بخصوص در گروههای علوم پایه -4

 انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی در گروه های علوم پایه  -5

 ای بالینی دانشگاهی گروهه درونیانجام ارزیابی  -6

 وزشیآم هایگروه حسب بر دانشکده نیازهای رفع به نسبت دانشکده ریاست/دانشگاه آموزشی معاونت  -۹

 .اجراست حال در علمی هیئت دانشجو ارزیابی درسی برنامه مختلف سطوح در که اقدام

 راه اندازی کمیته نیازسنجی جذب اعضای هیات علمی -۹
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دانشکده و دفاتر توسعه آموزش مانند: کمیته ارزیابی درونی دوره پزشکی  تشکیل کمیته ها و کارگروههای مختلف در -۸

عمومی)سیاستگذاری(،کمیته نیازسنجی جذب اعضای هیات علمی، کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده،کمیته 

رزیابی ااستدالل بالینی، کمیته آموزش پاسخگو، کمیته تحلیل آزمون، کمیته توانمندسازی اساتید بالینی، کمیته 

 کیفیت آموزش بالینی ،کارگروه تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجو، بازنگری شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و....

 تدوین شرح وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و شیوه نامه کمیته های دانشکده پزشکی  -1۴

 دانشجویان جدیدالورودبرگزاری وبینارهای آشنایی دانشجویان جدیدالورود/تدوین شیوه نامه جهت  -11

 استقالل معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی  -12

 استقالل فضای دفتر توسعه دانشکده پزشکی  -13

 استقالل فضای مدیریت معاون پزشکی عمومی  -14

 استقالل فضای کارشناس مربوطه   -15

 مترمربع 6۴۴توسعه فضای فیزیکی آموزشی بیمارستان پیمانیه به ابعاد   -16

 سانی مورد نیاز دانشکده پزشکیتامین نیروی ان -1۹

 تشکیل هیات رئیسه در سطح دانشکده پزشکی  -1۹

 در قالب اقدام پژوهی اصالح اجرای برنامه کریکولوم دوره پزشکی عمومی با تدوین پروژه مواجهه زودرس -1۸

در  ی(وبالینریکولوم دوره پزشکی عمومی با شروع ادغام عمودی و افقی)لینک علوم پایه واصالح اجرای برنامه ک  -2۴

 قالب اقدام پژوهی

اصالح ساختار کمیته های دانشکده وراه اندازی کمیته نیازسنجی براساس نتایج ارزیابی درونی وبیرونی .نظر خواهی  -21

 در قالب اقدام پژوهی از ذینفعان )دانشجو واساتید(
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 در قالب اقدام پژوهی راه اندازی اولین مدرسه تابستانه متناسب با نیاز دانشجو  -22

در قالب  در قالب اقدام پژوهی برنامه مواجهه زودرس وتوسعه فعالیت کمیته دانش پژوهی مرکز آموزش همتایان -23

 اقدام پژوهی

 نتیجه گیری کلی : -9ماده

 ، برنامه ریزی معاونت تعیین نقاط قوت و فرصت های گروه های آموزشی با انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی -1

بهبود نشست های مکرر و قابل  ضعفریاست دانشکده پزشکی جهت برطرف نمودن نقاط  دانشگاه / /آموزشی 

 باگروههای آموزشی 

تقویت مرکز آموزش همتایان و معرفی به گروه های ورودی جدید پزشکی و توسعه آموزش همتا به همتا در سطح  -2

 بالین –علوم پایه 

جهت افزایش برنامه های مواجهه زودرس در شرایط کرونا  تقویت نیاز احساس شده توسط دانشجویان و نیاز تقاضا شده -3

 متقاضی اجرای برنامه ها و متناسب با رعایت پروتکل ها

 دیدگاه از وضعیت بررسی و نتایج و شرایط مقایسه در راستای 14۴۴ سال در نگری جامع آموزش پروژه طراحی  -4

  دانشجویان

 

 


