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 برنامه ارزشیابی دوره پزشکی عمومی



 



 مقدمه

اطالعات به منظور  لیو تحل ینظام مند و مستمر است که در آن به گردآور یندیفرآ یعموم یدوره پزشک یابیارزش     

ساختار برنامه و ، یبرنامه درس یآن که شامل مدل ها یاصل یو اجزا یبرنامه آموزش تیو کفا یقضاوت در مورد اثربخش

جامعه است اساسی از ارکان یکی  که یآموزش عالدر ست میپردازد.و انتخابی ا یضرور یهاشبخو طول دوره و  بیترک

 .شود یمحسوب م اساسیهدف ،آن  تیفیو متعاقبا ارتقا ک یابیضرورت ارزش

حصول  یآن و در راستاکلیدی  یهامستمر اطالعات در مورد جنبه یبا گردآور یعموم یدوره پزشک ایشپ در     

برآورده  بوده رانظر  را که مد مقاصدی یبرنامه درس ایکه آ،می توان دریافت  یآموزش یندیفرا یاز صحت اجرا نانیاطم

از آنجایی  نماید.مشخص می نیازمند مداخله است را هایی را که حیطه عین حال و در؟ کرده و مناسب بوده است یا نه

رویکرد های ،که دیدگاه های ارزیابی آموزشی نسبت به اینکه ارزشیابی چیست و چگونه باید انجام شود متفاوت است 

ست که بیشتر مدل های ارزشیابی ایکی از الگوی ارزیابی سیپ الگوی ارزشیابی آموزشی مختلف ایجاد شده است. 

 پرکاربرد ترین مدل های ارزشیابی آموزشی است. امروزه یکی ازو استبنا شده ر آن معروف ب

و در راستای اجرای استاندارد های دوره پزشکی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی دوره با توجه به اهمیت ارزشیابی      

واحد نجف آباد اقدام به تدوین برنامه ای جامع جهت ارزیابی نظام مند دوره پزشکی عمومی هم به صورت تکوینی و هم 

 ه صورت تراکمی نموده است.ب

 

 تعاریف

و  کارآموزی، مقدمات بالینیشامل دوره هفت ساله و متشکل از مقطع علوم پایه، دوره پزشکی عمومی:  •

 کارورزی است.

 شودیم خصمششده  یاطالعات گردآورتفسیر نتایج است که در آن بر اساس  یندیفرا ارزشیابی آموزشی: •

 یپزشک رهدو یابیدرواقع ارزش.اهداف خود موفق بوده است نیل به تا چه اندازه در جهت  یکه دوره آموزش

شده ) ارزشیابی فرایند(   نییتع یتهایفعال یاجرا زانیم نییتع ،شدهه طراحی برنام یابیبه منظور ارزش یعموم

 .شود یانجام م (امدیپ یابیارزش)دوره امدهای پی به اهداف و یابیزان دستیموتعیین 

 یو هماهنگ ایشپ، یزیبرنامه ر تیکه مسئول ییمتشکل از اعضا یاتهیکمارزشیابی: ارزیابی و کمیته  •

 ه را بعهده دارند.دور یابیارزش

(، Context) از حروف اول کلمات زمینه( CIPP) عنوان سیپ (:CIPP model)الگوی ارزشیابی سیپ  •

 . دست آمده است ( بهProduct) و برونداد( Process)فرآیند (، Input) درونداد



و  شودیاست انجام م انیدر جر یآموزش تیکه فعال یاست که در طول دوره زمان یابیارز :ینیتکو یابیارز •

 .است جودانش یریگدای تیهدف آن اصالح و بهبود وضع

 .شودیدوره انجام م یاست که معموالً در انتها یابیارز عینو ی:تراکم یابیارز •

 

 اهداف

 آن  یاصل یو اجزا یبرنامه آموزش تیو کفا یاطالعات به منظور سنجش اثربخش لیتحل هیتجزو یجمع آور •

 الزم مرتبط با آنها و مداخله های یمختلف و نکات مثبت و منف یهاحیطه  ییشناسا •

  یعموم یدر آموزش پزشک بهتر یاستگذاریو س یریگ میتصم •

  یآموزش پزشک تیفیارتقا و باال بردن ک •

 ریزی درسی واموزشیدر برنامه  یاهداف آموزش حققو ت یبرنامه آموزش تیفیک نتعیی •

 به دست آمده  جیاساس نتافیدیک مناسب به مسیولین مربوطه برارائه  •

 است دهیرس یزیربرنامهبه تصویب کمیته که به منظور اصالح برنامه  یراتییاعمال تغ یریگیپ •

 سطوح مربوطه دانشکده به یعموم یدوره پزشک یابیارزش جیارائه گزارش از نتا •

 

 :یعموم ینظام مند دوره پزشک یابیبرنامه ارزش

آیین نامه واحد نجف آباد با توجه به  یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده پزشک یعموم یدوره پزشک یابیبرنامه ارزش      

که دانشکده با آن هایی نقاط ضعف و کمبود عین حال فرصت ها و در  ،ها ییو با توجه به توانا یعموم یدوره پزشکارزشیابی 

 .شودمیانجام  (بار کیهر سال ) یتراکم یابیو ارز (در طول دوره) وینیتک یابیرو به رو است به دو صورت ارز

 

  :یابی تکوینیشارز

   برنامه ریزی هایسیاستگزاری و در آنها اقدامات اصالحی استفاده از  ونقاط قابل ارتقا با هدف تشخیص  و دوره در طول    

 اجرا می شود .  1پیوست  برنامه مطابق ارزشیابیمی شود. این نجام ادانشکده 

 

 

 



 ارزشیابی تراکمی:

 استفاده می شود.  (CIPP model)الگوی ارزشیابی سیپ به منظور ارزشیابی تراکمی دوره پزشکی عمومی از       

( Product) و برونداد( Process)فرآیند (، Input) درونداد(، Context) از حروف اول کلمات زمینه( CIPP) عنوان سیپ

ریزی جهت تعیین  برنامه های کند. تصمیم آموزشی را به چهار گروه تقسیم می های الگو تصمیم. این دست آمده است به

های  نامه، تصمیمبه اهداف بر های آموزش مناسب به منظور رسیدن جهت طراحی شیوه های ساختی اهداف برنامه، تصمیم

العمل در مورد  منظور قضاوت و عکس سازی به های دوباره های آموزشی و تصمیم و بهبود شیوه اجرایی جهت استفاده، هدایت

نیازها، مشکالت و فرصتها مورد ارزیابی قرار ، در ارزشیابی زمینه. باشد های آموزشی می در اثر اجرای شیوه نتایج به دست آمده

منظور از درونداد، کلیـه  شود. این زمینه کمک می گیری، و تعیین اهـداف، و الویـتهـا و داوری در به تصمیم گیرنـد و مـی

باشــد. منظــور از فرآینــد،  منــابع علمــی و ... مــی ، مدیران، منـابع مـالی،استادمنابع انسانی اعم از دانشجو،  افـراد و

 آموختگـان، روی میدهد. منظـور از برونـداد، کلیـه دانـش های آموزشی جرای برنامهفعالیتهایی است که در جریان ا کلیــه

انجام  های آموزشـی منظور قضاوت درباره مطلوبیت بازده فعالیت باشد. این نوع ارزشیابی بـه دانش جدید تولید شده و ... می

 انجام می شود. 2این ارزشیابی مطابق برنامه پیوست  . شود می

      

 این نتایج  از دفتر توسعه آموزش علوم پزشکیارزشیابی ارزیابی و کمیته ضمن بررسی نتایج ارزیابی های تکوینی و تراکمی در 

 دانشکده استفاده می شود .و سیاستگذاری های آینده برنامه استراتژیک  برای بازنگری

  



 ارزشیابی تراکمی دوره پزشکی عمومی: 2جدول شماره 

 زمان دوره مسئول اجرا منابع روش های جمع آوری دادها نوع ارزشیابی

پرسشنامه ساخته شده بر  ارزشیابی برنامه

 CIPPاساس مدل 

 ارزشیابی زمینه 

 ارشیابی درونداد

 ارزشیابی فرایند

 ارشیابی برون داد

 دانشجویان

 اعضای هیات علمی

مدیر گروه های پیش 

 بالینی و یالینی

معاون آموزشی دانشکده 

 پزشکی

 دانش اموختگان

 کمیته ارزیابی و ارزشیابی 

 

  علوم پایه

 فیزیوپاتولوژی سال  4هر 

 1مقدمات بالینی 

2مقدمات بالینی  

3مقدمات بالینی  

 کارآموزی

 کارورزی

بررسی وضعیت دانش 

 آموختگان

 

 پرسشنامه بررسی وضعیت 

 دانش آموختگان

سال 4هر  پزشکی عمومی کمیته ارزیابی و ارزشیابی موختگانآ دانش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : ارزشیابی تکوینی دوره پزشکی عمومی2جدول شماره 

 زمان دوره مسئول اجرا منابع روش های جمع آوری دادها نوع ارزشیابی

 کمیته ارزیابی و ارزشیابی سواالت امتحان و پاسخ نامه و دشواری تمیزضریب  ارزیابی امتحانات

کمیته ارزیابی صالحیت 

 بالینی

شروع امتحانات لغایت سه  علوم پایه

 فیزیوپاتولوژی ماه اول ترم بعد

 1مقدمات بالینی 

2مقدمات بالینی  

3مقدمات بالینی  

 کارآموزی

 کارورزی

کمیته ارزیابی و ارزشیابی با  دانشجویان  درجه 360ارزشیابی  ارزشیابی اساتید

مشارکت کارگزینی هیات 

 علمی

 سالیانه علوم پایه

 فیزیوپاتولوژی

 1مقدمات بالینی 

2مقدمات بالینی  

3مقدمات بالینی  

 کارآموزی

 کارورزی

بازدید مدیریتی آموزش 

 بالینی

 کارآموزان مصاحبه -مشاهده

 کارورزان

 اساتید

 رئیس دانشکده

 معاون آموزشی

کارشناس دفتر توسعه 

 آموزش

 کارشناس آموزش

  کارآموزی

به صورت دوره ای و رندوم 

 در گروه های مختلف
 کارورزی

 



 


