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اهداف کارگاه 
خودارزیابیواعتباربخشیروندومبانیباآشنایی

عمومیپزشکیدورهملیاستانداردهایگانه9هایحوزهباآشنایی

یبخشاعتباردرپزشکیدانشکدهعلمیهیاتاعضایمشارکتکسب

تحصیلیهایدورهسایروعمومیپزشکیدوره
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مروری بر برنامه کارگاه 
 1سخنرانی  :
 (دقیقه30)مروری بر مبانی ارزشیابی و اعتباربخشی
 10آشنایی با روند اعتبار بخشی دوره در دانشکده پزشکی
 (دقیقه10)پرسش و پاسخ
 (دقیقه10)استراحت

2سخنرانی :
(دقیقه60)آشنایی با استاندارد های ملی دوره پزشکی عمومی

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 311/24/2020



معرفی  دانشکده پزشکی

 60پذیرش با 1367سمنان درسال  دانشگاه  علوم پزشکیفعالیت
در حال حاضردانشگاه عالوه بر دانشکده .آغاز  شدپزشکی یدانشجو

این دانشگاه جزو دانشگاه های کالن . دانشکده دیگر نیز دارد7پزشکی  
.است1منطقه 

 گروه بالینی 6گروه آموزشی علوم پایه و 12دانشکده پزشکی دارای
مرکز تحقیقات 7و (  داخلی، جراحی، بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و زنان)

رشته تحصیلی دیگر نیز  16می باشد و عالوه بر رشته پزشکی عمومی   
.در آن در حال برگزاری است



رشته های تحصیلی دانشکده پزشکی 

مقطع تحصیلی  رشته  ردیف 
دكترای عمومی پزشکی  1

كارشناسی علوم آزمایشگاهی 2

كارشناسی ارشد فیزیولوژی 3
كارشناسی ارشد ایمنولوژی 4

كارشناسی ارشد  علوم تشریحی 5

كارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی  6

كارشناسی ارشد  فیزیك پزشکی 7

PhDدكتری تخصصی   فیزیولوژی 8

PhDدكتری تخصصی   زیست فناوری پزشکی 9

PhDدكتری تخصصی   علوم سلولی كاربردی 10

دكتری تخصصی پژوهشی دكتری پژوهشی فیزیولوژی 11

دكتری تخصصی پژوهشی دكتری پژوهشی  سرطان 12

دستیاری تخصصی بالینی كودكان  13

دستیاری تخصصی بالینی دستیاری زنان و زایمان  14

دستیاری تخصصی بالینی بیماریهای داخلی  15

دستیاری تخصصی بالینی بیهوشی 16

دستیاری تخصصی بالینی طب اورژانس 17



877دانشجوی در حال تحصیل دانشگاه 3108از 
.نفر دانشجوی پزشکی عمومی هستند
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مقدمه 
 تضعیف جایگاه پزشک عمومی در کشور

انتظارات جامعه و نظام سالمت  از پزشکان عمومی مشخص نیست  .

 لزوم پیاده سازی طرح تحول آموزش

تدوین استانداردهای کالبدی

بازنگری برنامه درسی ملی دوره پزشکی عمومی

بازنگری استانداردهای ملی و توجه به مقوله اعتباربخشی دوره های آموزشی

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 711/24/2020



اعتباربخشی

انجریدرکهاستارزشیابیفرآینداعتباربخشی
برنامهازبیرونافرادیتوسطبرنامه،یکآن

وگیرندمیقرارارزشیابیموردنظرمورد
تاستنبیهییامثبتیپیامدهادارایآنهاقضاوت

Pamela Catton

Annals of RCPSC, 1999, 32, 441-448



ارزشیابی مبتنی بر اهداف•

ارزشیابی مبتنی بر مدیریت•

ارزشیابی مبتنی بر نظر خبرگان•

ارزشیابی مبتنی بر اختالف نظرات•

ارزشیابی مبتنی بر مصرف کنندگان•

ارزشیابی مبتنی بر مشارکت کنندگان•

رویکردهای مختلف به ارزشیابی 
برنامه

Worthen B.R.
Program evaluation,  Longman, 1997



اد این رویکرد به ارزشیابی از آن جهت که به طور مستقیم و آز

یگر بر نظرات سوبژکتیو خبرگان مبتنی است، با رویکردهای د

متفاوت است
Worthen B.R.

Program evaluation,  Longman, 4th edition 

ارزشیابی مبتنی بر خبرگان



منشأ رویکردهای متفاوت

ه تفاوت در رویکردهای مختلف به ارزشیابی را می توان بیشتر ب

ت کنندگان آنها نسبت داد تا ماهیت متفاوتفاوت دیدگاه های ارایه

خود ارزشیابی 



تفاوت های فلسفی

مثبت گرایی           در مقابل          ساخت گرایی

گراییذهنیگرایی          در مقابل        عینی



گراییمثبت/فلسفیتفاوت های 

 ل از گرایان معتقدند که واقعیت، مستقبیان ساده، مثبتبه

.  کنند وجود داردذهن کسانی که آن را درك می



ساخت گرایی/ فلسفیتفاوت های 

 ه واقعیتی مستقل از ذهن کسانی که آن را ایجاد کردهیچ

. اند وجود ندارد



عینی گرایی/فلسفیتفاوت های 

ند، معتقد است که اطالعات ارزشیابی باید از نظر علمی عینی باش

یعنی این که الزم است از روش هایی برای گردآوری و تحلیل 

و اطالعات استفاده شود که منجر به تولید نتایجی قابل تکرار

قابل اثبات توسط افراد واجد صالحیت دیگری که از همان روش

.ها استفاده کنند، شود



ذهنی گرایی/فلسفیتفاوت های 

بر توجه به تجربه تا ”درستی ادعاهای خود را مبتنی می کند 

روش های علمی، و معتقد است دانش عمدتا ضمنی است تا 

ه در این جا اعتبار یک ارزشیابی ذهنی گرایان. “صریح و آشکار

ورد به ارتباط زمینه و تجربه فرد ارزشیابی کننده با موضوع م

.ارزشیابی و دقت نظر او بستگی دارد



یک نمونه از تقسیم بندی

رویکرد مبتنی بر اهداف

مبتنی بر مدیریت

مبتنی بر مصرف کننده

مبتنی بر نظر خبرگان

مبتنی بر اختالف نظر

مبتنی بر مشارکت کنندگان

ي   ي  گ راي 
ن  عي 

ي   ي  گ راي 
هن  ذ 



اعتباربخشی 

(external)بیرونی•

(summative)تجمعی•

(constructivism)گراساخت•

(subjectivism)گراذهنی•



(آموزشی)اعتباربخشی

ظر است که در جریان آن، یک سازمان مشخص، با استفاده از نفرآیندی 

       ر ه ی ، بر اساس ی  خ    ی  ز خبرگ ن  ک   زهم م عه

ظم ادواری منه ی  رز   ب ، نسبت به انجام م  ن    ز پ ش     ن   ه

ی مورد نظر اقدام نموده و در مورد اعطای واحدهای آموزشی، در حوزه

.  نمایدمیگ ری   م مه   ال  ت آم ز   به آن

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 1911/24/2020



تعریف ارزشیابی

:مورد نظر ما تعریف 

قضاوت در مورد کیفیت چیزی

دوره پزشکی 
عمومی

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 2011/24/2020



تعریف کیفیت

دارای تعاریف متعدد•

:تعریف مورد نظر ما •

“هولدرهاكااستتأمین انتظارات ”

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 2111/24/2020



کیفیت

دولت جامعه علمی 

دانشگاهیان

دانشجویان

مردم

پزشکیعلوم در آموزشاستاك هولدرها 

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 2211/24/2020



کیفیت در آموزش عالی

پیچیدگی تعریف کیفیت

 تعریف کیفیتدر مختلف ی هادیدگاهلزوم استفاده از

در اکثر مواقع از طریق اجماع نظر

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 2411/24/2020



گوهر گوهريقدر شناسدزر زرگر قدر 

ارزشیابی مبتنی بر خبرگان

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 2511/24/2020



اعتباربخشی نوعی ارزشیابی 

تخصصی رسمی مبتنی بر نظر

خبرگان است

اعتباربخشی

Worthen B.R.

Program evaluation,  Longman, 1997
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تعریف کیفیت در مراحل ارزشیابی

کیفیت در قالبارزشیابی تعریف یکی از مهم ترین مراحل در انجام 

(  برخی از موارد)استاندارد 

نده بسیار کمک کننده اما محدود کن: استفاده از استاندارد

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 2711/24/2020



تعریف کیفیت در قالب استاندارد

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 2811/24/2020
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اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی 
:  دارای دو هدف عمده می باشد

(Quality Improvement)ارتقای کیفیتو (Quality Assurance)کیفیتتضمین•

عم م پز ک    ره 

م ز ن  ب  ت     ک ه ه ی پز ک   ز        ر ه ی م  ب م     ره    ن •
پز ک  عم م 
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مراحل عملی

طراحی

اجرا 

گزارش

دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 3311/24/2020



ارکان ساختار اعتبار بخشی

11/24/2020 دانشکده پزشکی -دکتر عباس پاکدل 34

شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شورای آموزش پزشکی عمومی

 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی عمومی

ساختار دانشگاهی اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی:

کمیته خود ارزیابی

 تخصصیکارگروه های
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توصیه های اجرایی

پرهیز از کمی کردن و نمره دهی

ارایه یک مدل ساده خودارزیابی

ضرورت ارایه صادقانه اطالعات برای مشخص شدن نقاط قوت

و ضعف و کمک به ارتقای کیفیت آموزش به معنای واقعی
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گزارش اجمالی از روند خود ارزیابی 

1396شرکت در جلسات تدوین استاندارد های ملی 
1396-1397شرکت در کارگاه های خود ارزیابی  

96بررسی روند خود ارزیابی شورای آموزشی دانشکده اسفند 
97/02/1صدور ابالغ برای اعضای  کمیته خود ارزیابی دانشکده 

97/03/7تدوین برنامه زمان بندی خود ارزیابی 
97/03/9صدور ابالغ برای اعضای کارگروه های تخصصی 

و برگزاری جلسه آموزشی برای اعضای کارگروه در مورد نحوه 
97/03/28ارزیابی و استانداردهای ملی 

تشکیل جلسات کارگروه های تخصصی و ارسال خود ارزیابی 
جلسه2حداقل -اولیه به دبیر کمیته اعتبار بخشی



گزارش خود ارزیابی 
97شهریور –تایپ گزارشات و جمع اوری مستندات 

بررسی اولیه گزارشات و ارسال به وزارت متبوع
ح بررسی خود ارزیابی سمنان در کالن منطقه توسط دانشگاه آزاد ساری و اصال

97خود ارزیابی و مستندات خواسته شده اسفند 

زشکی بررسی خود ارزیابی دانشگاه آزاد تنکابن توسط کمیته اریابی دانشکده پ
1397در اسفند 

بار گذاری خود ارزیابی اصالح شده و مستندات در سامانه گسترش



ارزیابی مستندات در کالن منطقه



نتیجه خود ارزیابی 
استاندارد 79حوزه مختلف  9استاندارد در 120از مجموع 

.  اجباری بود
درصد 50استاندارد انطباق باالی 24استاندارد اجباری 79از 

.  استاندارد انطباق کامل گزارش شده است55داشتند و بقیه 
14استاندارد انطباق کامل،  18استاندارد اختیاری 41از 

استاندارد انطباق کمتر 4درصد، 50استاندارد انطباق باالی 
.  استاندارد بررسی نشده است5درصد داشتند و بقیه 50از 



اقدامات بعد از خود ارزیابی
:برنامه ای برای بهبود
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وضعیت کنونی روند اعتبار بخشی پزشکی 
عمومی

 98انجام ارزیابی بیرونی در بهمن
 99ارسال گزارش در تابستان
 انجام اقدامات بر اساس نتایج ارزیابی
 اولویت بندی
 تقسیم بندی موارد
 اقدام در جهت رفع موارد و تعریف پروژه های مورد

نیاز 
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اقدامات انجام شده پس از ارزیابی بیرونی
ال تدوین برنامه نظام مند ارزشیابی دوره پزشکی عمومی و ارس

د اسفن-آن به دانشگاه جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
98
 99اردیبهشت–صدور ابالغ برای اعضای کمیته ارزشیابی دوره
تعیین موضوعات جهت انجام پروژه های ارزشیابی دوره-

99شهریور و مهر 
 تصویب اجرای ادغام افقی و تشکیل بلوك های دروس مقطع

99علوم پایه در کمیته برنامه ریزی درسی  تیر 
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نکات
 با توجعه به ماهیت استانداردها و حوزه ها اعتبار

بخشی نیاز به همکاری همه ارکان و معاونت های 
دانشگاه را دارد 

 اجرای خود ارزیابی و اعتبار بخشی مستلزم صرف
زمان بسیار زیاد و بدنه قوی کارشناسی است؟؟؟
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