
 ۱۳۹۹ شیرایو  رانیا یاسالم یجمهور یعموم یپزشک یدوره دکترا یمل یاستانداردها

 دانشکده پزشکی شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 تیملزم به رعا یاست که دانشکده پزشک ییدر متن مشخص شده اند استانداردها "دیبا"که با واژه  یالزام یاستانداردها 

 .همه آن موارد است

 نیاست که نشان دهنده بهتر ییبهتر است در متن مشخص شده اند استانداردها"که با واژه  یحیترج یاستانداردها 

که  نشان دهد یشواهد دیبا یدانشکده پزشک ن،یاست. بنابرا یعموم یپزشک یدر دوره آموزش یعملکرد دانشکده پزشک

 .کندیم تیاستانداردها را رعا نیاز ا یحداقل برخ

 

 (Mission & objectives)رسالت و اهداف  ۱ حوزه

 رسالت و اهداف: ۱-۱ رحوزهیز

 یالزام یاستانداردها

 :دیبا یپزشک دانشکده

سالمت جامعه، نظام ارائه خدمات سالمت،  یازهایرا با در نظر گرفتن ن یعموم یرسالت خود در رابطه با آموزش پزشک ۱-۱ -۱ -پ

 کند.  نیتدو یاجتماع ییها و پاسخگوارزش ،یبر اساس اسناد باالدست

 . دیو به آنها اعالم نما ن،یتدو یاصل نفعانیرسالت خود را با مشارکت ذ ۱-۱-۲-پ

دانش تیمه بتواند منجر به ترببرنا یکند که اجرا نییتع یرا به نحو یآموزش یدر رسالت خود اهداف و راهبردها ۱-۱-۳-پ

 لیالعمر و آماده تحصمادام یریادگی قیاز طر یاحرفه یو موجب ارتقا ینقش به عنوان پزشک عموم یفایا یتوانمند برا یآموختگان

 .( شودلی)در صورت تما یدر مقاطع بعد

 

 ضمن ،عمومی پزشکی آموزش دوره مورد در را خود اهداف و رسالت ما در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،

 یکبار حداقل و ،تدوین ذینفعان و صاحبنظران ،اندرکاران دست نظر کسب و پزشکی آموزش بر ناظر مقررات ،مصوب هایبرنامه رعایت

 بازنگری ،و یا هر زمان که وزارت متبوع بازنگری کلی در برنامه آموزش پزشکی عمومی انجام دهد کشور ملی توسعه برنامه هر طول در

 رد.دا را پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت از تأسیس مجوزقزوین  پزشکی دانشکدههمچنین  .می نماییم

 

 است: زیر موارد گیرنده دربر ،قزوین پزشکی دانشکده عمومی پزشکی دوره اهداف و رسالت بیانیة-۲-۱

 دوره بر حاکم ارزشهای (۱



 آموزشی برنامه کالن اهداف (۲

  دانشآموختگان یهایتوانمند و انقشه (۳

 اهداف این به دستیابی برای اصلی فعالیتهای (4

 

 نشانگرها

 عمومی پزشکی برنامه بمکتو سالتو ر افهدا دجوو (۱

 راتمقرو  بمصو یبرنامهها با افهدا و سالتر قنطباا (۲

 (نینفعاذبین یعزتو و هنشکددا سایتدر  سانیرعطالا) هنشکدداسالت از ر نکنارکاو  ننشجویادا ،علمیهیئت یعضاا گاهیآ (۳

 شیزموآ برنامه افهدو ا سالتر ینوتددر  نکنارکا و ننشجویادا ،علمی هیئت منتخب یهاهوگر متناسب کترمشا (4

 پزشکی زشموآ پایه یهااردستانداز ا یک هر با مرتبط ینشانگرها ضعیتوه، نشکددا عمومی پزشکی زشموآ نیدرو شیابیارز رمنظوبه

 به( دهستفاا ردمو منبع قید با) مستند رتبصوو  سسترد معتبرقابل منابع ترینمناسباز  دهستفاا با پزشکی هنشکدداداخل در  عمومی

ه ب نتیجه گیرد ومی ارقر یابیارز ردموها و کارکنان علمی، دانشجویان تمامی ردهتوسط همکاران عضو هیات و پایا معتبر یشهارو

 شود.گزارش می کیفیصورت 

 ملی توسعه برنامه لطودر  ریکبا قلاحد برنامه ینگرزبا (5

 شتابهداز وزارت  هنشگاو دا هنشکددا تاسیس زمجو (6

 بمصوو  بمکتو رتبصو سالتو ر افهدا بیانیه دجوو (7

 افهدو ا سالتر بیانیهدوره در  بر حاکم یشهاارز دجوو (8

 تخدما ئهاراو  هشوپژ زش،موآ یهازهحودر  تفکیک به نکال افهدا ینوتد (9

 سالتر بیانیهدر  نموختگاآنشدا یهاینمنداتوو  هانقش دجوو (۱0

 نظر ردمو ینقشها ییفادر ا قبل یهادوره نموختگاآنشدا کیفی دعملکر سیربر منظا دجوو (۱۱

 سالتو ر افهدا بیانیهدر  سالمت یهازنیا با افهدا تناسب عایتر (۱۲

 سالتو ر افهدا بیانیهدر  افهدا به ستیابید انمیز بر مبنی هاییارشگز دجوو (۱۳

 سالتو ر افهدا بیانیهورودی در  ننشجویادا شایستگی سیربر منظا دجوو (۱4

 شیزموآ راتمقر ایجرا رمنظو به قیقد تیرنظا منظا دجوو (۱5

 سالتو ر افهدا بیانیهدر  عمومی پزشکی برنامه ایبر بمکتو تمد هکوتاو  تمد بلند افهدا دجوو (۱6

 سالتو ر افهدا بیانیهدر  جامعه لقبا( در هنشکد)دا عمومی پزشکی برنامه یهامسئولیت دنبو مشخص (۱7

 سالتو ر افهدا بیانیهدر  رکشو توسعه یها برنامه با هنشکددر دا عمومی پزشکی برنامه افهدا تناسب (۱8

 منطقه( بر تأکید با) فهد جامعه بر مبتنی زشموآ (۱9

 شیزموآ راتمقر قیقد –شیزموآ راتمقرو  نیناقو زیمستندسا (۲0

 شیزموآ راتمقر قیقد ایجرا رمنظو به قیقد تیرنظا سیستم حیاطر (۲۱

 راتمقرو  شایستگی ،مشخص بطاضو سساا بر پزشکی هنشکددا انمدیر بنتخاا (۲۲

 

 

  



 توسعه  ششماهداف کالن دانشکده پزشکی تا پایان برنامه 

 یکبار سال دو هر دانشکده کالن اهداف و رسالت بازنگری -۱

 .بیانیه رسالت و اهداف بازنگری مجدد شد (۱400) در سال جاری

 های نوین ارزشیابیکامل نظام ارزشیابی بر اساس نظام استقرار -۲

سازی است. بر این اساس تمامی علمی )سعاد( راه اندازی شده و در مراحل میانی پیادهسامانه ارزشیابی اعضای هیات

 گیردهای اساتید ثبت شده و مورد ارزیابی قرار میفعالیت

 شایستگی الگوهای هایمناسبت به علمیهیات انسانی نیروی توسعه -۳

 نمونه:

 های مورد نیاز اعضای هیات علمیالف( راه اندازی سامانه آموزشی طبیب برای برگزاری کارگاه

 های ضروری مربوط به آموزش آنالین در سامانه نوید ویژه اعضای هیات علمیب( بارگذاری فایل

 اطالعات آوریفن به دانشکده واحدهای تمامی تجهیز -4

ه گیری کرونا توانمندسازی دانشجویان، اساتید و حتی کارشناسان فن آوری دانشکده و مراکز آموزشی درمانی مورد با توجه به هم

 توجه جدی قرار گرفت.

 نمونه:

های آموزشی های آموزشی به کمک آن )مانند بارگذاری طرح دوره،  فایلالف( راه اندازی سامانه نوید و برگزاری دوره

 د و تعامل بین استاد و دانشجو و ارائه تکلیف به دانشجویان و ....(اساتید، ارائه بازخور

 افزار آدوبی کانکتهای آموزشی از طریق نرمب( برگزاری کالس

افزار آدوبی های دانشجویی مراکز آموزشی درمانی به صورت مجازی )بیشتر از طریق نرمنامهج( برگزاری کلیه پایان

 کانکت(

 برای مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلیتاپ د( تهیه چند عدد لپ

....... 

 تامین نیازمند رفاهی، فرهنگی بر مبنای استانداردهای تعریف شدهو  فیزیکی فضای استاندارد کل رعایت -5

 نمونه:

 های بهداشتی جهت آسایش بیشتر فراگیرانالف( افزایش تعداد سرویس

 انی بوعلیها در مرکز آموزشی درمب( افزایش فضای پاویون خانم

 شده انجام هایاولویت طبقرب نیاز مورد ضروری تجهیزات کامل تامین -6



 نمونه:

 الف( هماهنگی با مراکز آموزشی درمانی جهت تهیه وسایل حفاظت فردی دانشجویان

 ب( عقد تفاهم نامه با کلیه مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه

های پزشکی منطقه شش )دانشکده با تمام واحدهای همجوار (پژوهشی و آموزشی منابع)در زمینه  آموزشی مبادالت و همکاری -7

 های بزرگ به ویژه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانهای پزشکی دانشگاهآموزشی( و همچنین دانشکده

 نمونه:

 هاالف( برگزاری چندین کارگاه مشترک با کالن منطقه شش و سایر کالن منطقه

 رسانی تمامی کارگاهای مرتبطهای اجتماعی و اطالععلمی در شبکهاندازی گروه اعضای هیات ب( راه

 های سازمانی مطابق با ساختار سازمانیتکمیل کلیه پست-8

 نمونه:

 علمی گسترش یافتهای اعضای هیاتتر فعالیتعلمی جهت ارائه خدمات بهتر و ارزشیابی دقیقالف( واحد اعضای هیات

 معاونت آموزشی علوم پایه و بالینی از یکدیگر جدا گردید.ب( 

 ج( مسئول معاونت اداری مالی جدا انتخاب گردید و این زیر واحد از واحد ریاست دانشکده جدا گردید.

 

 

 

 یحیترج یاستانداردها

 :بهتر است یپزشک دانشکده

 استفاده کند. نفعانیذ ریاز نظرات سا یترعیوس یرسالت خود از گستره یو بازنگر نیدر تدو ۱-۱-۱-ت

 سالمت را لحاظ کند.  یو جوانب فرامل یحوزه پزشک نینو یرسالت خود، دستاوردها هیانیدر ب ۱-۱-۲-ت

 :حاتیتوض

به خصوص  یپزشک وزارت بهداشت، درمان و آموزش یرسم یهاسالمت جامعه و نظام ارائه خدمات سالمت بر اساس گزارش یازهاین

 یعموم یدر ارتباط با آموزش پزشک یاسناد مل هیکل یشود و اسناد باالدستیم نییتع یو درمان یبهداشت یمعاونت ها یهاگزارش

یکشور، سند سالمت، سند تحول آموزش و توانمند ی(، نقشه جامع علمیرهبر مقام معظم یسالمت )ابالغ یکل یهااستیمانند س

 تیکسب رضا نهیاسالم در زم نیمب نید یمتعال یهاشود. و ارزش ها شامل ارزشیم شامل را یمورد انتظار از پزشکان عموم یها

عدالت  ،یزندگ تیفیسالمت و ک ینفوس، ارتقا یایو اح اتیها، ضرورت حفظ حانسان حفظ کرامت انسان، شرافت خدمت به ،یاله

طلب  ،یو مراعات حقوق انسان یالتزام به احکام پزشک ،یو شئون انسان یآالم دردمندان، مراعات احکام اله نیتسک تیدر سالمت، اهم

ها و ضروریات تشخیص داده شده و اعالم شده از سوی نظام خدمات وجوب حرفه طب، تأمین و تضمین اولویت بودن ییعلم، کفا

باشد. و حدود و و داشتن انعطاف الزم برای رعایت التزامات فقهی و طراحی و تدریس مسائل مستحدثه در دنیای پزشکی می سالمت



شده نیازهای احساس شود و با توجه بهجوانب پاسخگویی اجتماعی در ارتباط مستقیم با آموزش پزشکی عمومی در نظر گرفته می

توان به گسترش های رسمی یا غیررسمی از منابع مختلف قابل تغییر است. از جمله این موارد میگیرندگان بر اساس گزارشخدمت

العمر این است که دانشجو متناسب با نیازهای جامعه و ور مانند تله مدیسین اشاره کرد. منظور از یادگیری مادامخدمات از راه د

های خود مشارکت داشته باشد. از جمله تغییرات علمی و فناوری رشته پزشکی، مسؤوالنه در یادگیری و روزآمدی دانش و توانمندی

منجر تربیت یادگیرندگان خودراهبر شود، شامل: ارائه مسئولیت به فراگیران در طول تواند اهداف و راهبردهای آموزشی که می

های آموزش مجازی و سایر موارد است. : منظور از ذینفعان راهبردهای مبتنی بر حل مساله، استفاده از پلتفورم تحصیل، استفاده از

آموختگان، می باشند. به دانش علمی و دانشجویان وهیأت اصلی مدیریت ارشد دانشگاه، رئیس و مسؤوالن دانشکده پزشکی، اعضای

بیمه  و منظور از سایر ذینفعان بیماران، نمایندگان سایر حرف پزشکی، نهادهای ذیربط )مانند نظام پزشکی، انجمن پزشکان عمومی

باشند. به متبوع می یربط وزارتکنندگان خدمات سالمت(، بورد آموزش پزشکی عمومی و مسئوالن ذها و افراد جامعه )مانند دریافت

پزشکی عمومی مندرج  competenciesهای افردی است که بر اساس توانمندی competentمنظور از پزشک عمومی توانمند 

ریزی توانمندی طبابت مستقل آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی مصوب شورای عالی برنامههای دانشدر آخرین سند توانمندی

های رشته پزشکی اعم از نوآوری در ش به عنوان پزشک عمومی را دارد. به منظور از دستاوردهای نوین پزشکی نوآورینق و ایفای

ای و سپس های منطقهآموزش پزشکی می باشد. و جوانب فراملی در مرتبه اول شامل اولویت تجهیزات، روش ها، دانش پزشکی و

 معضالت بهداشت جهانی است. 

 

 نشانگرها

معاونت بهداشتی، سازمان  ،هامهیو ب ینظام پزشکخارج از دانشکده پزشکی مانند  منتخب یهاهوگر متناسب کترمشا (۱

 شیزموآ برنامه افهدو ا سالتر ینوتددر انتقال خون، بهزیستی و ....... 

 وسالت ر بیانیه ینوتددر  نکنارکاو  علمیتهیأ ءعضاا ننشجویادامنتخب  هایهوگر کترمشا ایبر ونمد هایوشر دجوو (۲

 (هنشکددر دا) عمومی پزشکی برنامه افهدا

 سالتو ر افهدا بیانیهدر  زشموآ نوین یهااز روش دهستفاا (۳

 سالمت یو جوانب فرامل یحوزه پزشک نینو یدستاوردها با تناسبدر  عمومی پزشکیدوره  برنامهروزآوری به (4

 
 

 اختیارات : ۱-۲ رحوزهیز

 یالزام یاستانداردها

 پزشکی باید:دانشکده 

برای طراحی و اجرای برنامه آموزشی پزشکی عمومی مبتنی بر نیازهای روز مانند لزوم استفاده از آموزش مجازی، از  ۱-۲-۱-پ

 اختیارات و منابع الزم برخوردار باشد. 

 توضیحات:

در عرصه آموزش مجازی عالوه  باشد و(، آموزش و یادگیری توسط ابزارهای الکترونیکی میe Learningمنظور از آموزش مجازی )

توانند مطرح شوند. در بر آموزش بر مبنای وب، آموزش غیرحضوری، آموزش از راه دور، خودآموزی و آموزش بر مبنای رایانه نیز می

مان از توانند در هر زگیرد و دانشجویان میآموزش مجازی، منابع مورد نیاز از طریق شبکه اینترنت در اختیار دانشجویان قرار می

های درس بصورت های دیگر( در کالسمنابع آموزشی جهت یادگیری استفاده کنند، همچنین در هر مکان )منزل یا محل کار یا محل



( شرکت نمایند. این روش آموزشی برای استاد و دانشجو این فرصت را فراهم می آورد که در حالی که از نظر زمان on-lineبرخط )

د، فاصله آموزشی موجود را با وسایل مناسب الکترونیکی پر کنند. در این نوع آموزش مجازی، رایانه، فناوری و مکان از هم دور هستن

گیرد. و برخورداری دانشکده پزشکی از اختیارات و برای پر کردن فاصله آموزشی مورد استفاده قرار می ارتباطات و شبکه اینترنت

های استخدامی با های سازمانی، تخصیص ردیفپست ی، تصویب تشکیالت، تعیینمنابع الزم، طراحی ساختار مرکز آموزش مجاز

 های هر دانشکده و تامین تجهیزات الزم را تسهیل خواهد کرد.گیری از ظرفیتبهره

 

 نشانگرها

 وعیش رییو توجه به تغ یآموزش کولومیدر کور یدرصد ۲0حداکثر  رییتغهای آموزشی در امکان آزادی عمل گروه (۱

 یها در سطح جهانیماریب

 افهدا بیانیه( در هنشکد)دا برنامه رختیادر ا منابع توجه به با هنشکددر دا عمومی پزشکی برنامه افهدا سازی سبمتنا (۲

 سالتو ر

 نترنیا هپر – پایه معلو نمتحااز ا پس پزشکی ننشجویا( داشخصیتی/عمل) هاناییاتو بر مستمر رتنظاو  یگیر پی (۳

  هازنیا با تناسبدر  عمومی پزشکیدوره  برنامهروزآوری  بهامکان  (4



 : حاتیتوض

 یپزشک آموزش وزارت بهداشت، درمان و یرسم یسالمت جامعه و نظام ارائه خدمات سالمت بر اساس گزارش ها یازهاین 

 شود. یم نییتع یو درمان یبهداشت یهامعاونت یهاخصوص گزارشبه

معظم  مقام یسالمت )ابالغ یکل یهااستیمانند س یعموم یدر ارتباط با آموزش پزشک یاسناد مل هیکل یاسناد باالدست 

را  یعموم پزشکان مورد انتظار از یها یکشور، سند سالمت، سند تحول آموزش و توانمند ی(، نقشه جامع علمیرهبر

 . شودیشامل م

به  خدمت حفظ کرامت انسان، شرافت ،یاله تیکسب رضا نهیاسالم در زم نیمب نید یمتعال یهاها شامل ارزشارزش 

تسکین آالم  تیعدالت در سالمت، اهم ،یزندگ تیفیسالمت و ک ینفوس، ارتقا یایو اح اتیانسان ها، ضرورت حفظ ح

 بودن ییطلب علم، کفا ،یو مراعات حقوق انسان یالتزام به احکام پزشک ،یو شئون انسان یدردمندان، مراعات احکام اله

نظام خدمات سالمت و  یتشخیص داده شده و اعالم شده از سو اتیورو ضر هاتیاولو نیو تضم نیوجوب حرفه طب، تأم

 باشد.  یم یپزشک یایمستحدثه در دن مسائل سیو تدر یو طراح یالتزامات فقه تیرعا یداشتن انعطاف الزم برا

 . شودیدر نظر گرفته م یعموم یبا آموزش پزشک میدر ارتباط مستق یاجتماع ییحدود و جوانب پاسخگو 

 ،یپزشک رشته یو فناور یجامعه و تغییرات علم یازهایاست که دانشجو متناسب با ن نیمادام العمر ا یریادگیمنظور از  

 خود مشارکت داشته باشد.  یها یدانش و توانمند یو روزآمد یریادگیمسؤوالنه در 

و  انیدانشجو و یعلم أتیه یاعضا ،یو مسؤوالن دانشکده پزشک سیارشد دانشگاه، رئ تیریمد یاصل نفعانیمنظور از ذ 

 باشند.  یدانش آموختگان، م

جامعه  افراد ها( ومهیو ب ی)مانند نظام پزشک ربطیذ ینهادها ،یحرف پزشک ریسا ندگانینما ماران،یب نفعانیذ ریمنظور از سا 

 باشند.  یم متبوع وزارت ربطیو مسئوالن ذ یعموم یآموزش پزشککنندگان خدمات سالمت(، بورد افتی)مانند در

یمندرج در آخرین سند توانمند یعموم یپزشک یهایاست که بر اساس توانمند یتوانمند فرد یمنظور از پزشک عموم 

 یفایمستقل و ا طبابت یتوانمند یزیبرنامه ر یعال یمصوب شورا یعموم یپزشک یدانش آموختگان دوره دکترا یها

 را دارد.  ینقش به عنوان پزشک عموم

 و آموزش یپزشک روشها، دانش زات،یدر تجه یاعم از نوآور یرشته پزشک یها ینوآور یپزشک نینو یمنظور از دستاوردها 

 .باشد یم یپزشک

 است. یو سپس معضالت بهداشت جهان یمنطقه ا یها تیدر مرتبه اول شامل اولو یجوانب فرامل 


