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 ايرانو خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي 

 معاونت آموزشي

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  های آموزشي الزامي است گروه کلیهپاسخ به سواالت و ارائه مستندات توسط 

 

 

 
 

 آموزشی ....مدیر محترم گروه  

 

 با سالم و احترام

با توجه به وضعیت موجود گروه آموزشي مربوطه پاسخ های خود را به سواالت  مدير محترم گروه آموزشيخواهشمند است 

شده با عالمت√هرحوزه با عالمت ) شخص  صهای م شاخ صوص  ست، در خ شخص فرمايند. همچنین الزم ا در  ) * (( م

)مستندات  بايد بصورت فايل الكترونیكي باشد و کلیه اطالعات را جهت تسهیل پرسشنامه، مستندات الزم ضمیمه گردد. 

 پیشاپیش از همكاری حضرتعالي سپاسگزاريم.  (ارزيابي داوران در کمیته داوری جشنواره فراهم نمايد

  

 
                                                               

 :اولیهاطالعات          
 

 سابقه تاسیس گروه آموزشی:       نام گروه آموزشی:                                                                

  

 :          آموزشی سابقه مدیریت گروه     :                                                            آموزشینام مدیر گروه 
 

 آموزشی: تعداد اعضای هیئت علمی در گروه                                          :تعداد رشته های موجود در گروه آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش پاسخگو در حوزه گروه برترجايزه 

 



 حوزه: زمینه            
 "يید.مشخص فرما ( √ ) پاسخ های خود را به سواالت با عالمتلطفا "

 استاندارد

 نشانگر ها

 :نهیزم

 تشخیص کاستی ها، نیازها، شناسایی فرصتها، تدوین اهداف

 تا حدودی* خیر           بله 

سالمت جامعه مورد توجه قرار  * 1 سخگویي به نیازهای  شي، پا در برنامه عملیاتي گروه آموز

 گرفته است.
   

    فهرست نیازها تدوین شده است.  2
    اهداف بر اساس نیازهای مرتبط با سالمت جامعه تدوین شده است.  3
    اهداف بر اساس نیازها اولویت بندی شده است.  4
    برنامه ریزی جهت دستیابي به اهداف در گروه آموزشي انجام شده است.   5

 در صورت وجود برنامه اما عدم انطباق کامل با نشانگرها انتخاب گردد.ینه تا حدودی زگ*    

 دارد:هايي چه برنامه حوزه زمینه گروه آموزشي برای ارتقای کیفیت شاخصها و استاندارد ها ی پاسخگويي  -1

 

 
 ید:در صورتي که به شاخص ها نقدی داريد و يا شاخصهای ديگری با گروه آموزشي منطبق است مرقوم نماي -2

 

 

 : عوامل درونداد حوزه             
 "يید.مشخص فرما ( √ ) پاسخ های خود را به سواالت با عالمتلطفا "

 استاندارد
   

 نشانگر ها

 درونداد:

 برنامه درسی، فضا، تجهیزات، بودجه، گروههای آموزشی، مستندات و مواد آموزشی، ،اساتیددانشجویان، 

 سایر موارد

تا  خیر           بله 

 حدودی*

    سطح مهارت ها و توانایي ها و صالحیت حرفه ای دانشجویان تعیین شده است.  6
    .)طرح درس ( های مورد نیاز جامعه تدوین شده است هدفهای یادگیری بر اساس توانمندی * 7
8 

 
* 

 

موثر بر سخخالمت فرد و و مدیریت عوامل مدون با رویكرد پاسخخخگویينشخخناسخخایي  دورهطرح 

 جامعه( وجود دارد.
   

در جهت بازنگری و تدوین برنامه آموزشخخي مبتني بر پاسخخخگویي به نیازهای سخخالمت جامعه،  * 9

 اقدام شده است.
   

    با رویكرد پاسخگویي وجود دارد. اساتید "یادگیری -یاددهي"برنامه های ارتقاء مهارت های  * 10
11 

 
* 

 

شجویان با  به روز،برنامه مدون و  سازی دان شنا شوری جدید ترین جهت آ ستورالعمل های ك د

  وجود دارد. در نظام سالمت
   



12 

 
* 

 

شي ناخالق حرفه ای، مهارتهای ارتباطي ....( برای همكاری علمي در برگزاری  كارگاههای آموز

 .وجود دارددانشجویان، كاركنان و اعضای هیئت علمي 
   

13 

 
* 

 

شي  برگزاری كارگاههایهمكاری علمي در  صادی، فرهنگي، "آموز شاخص های اقت شنایي با  آ

 .وجود داردجهت اساتید و دانشجویان  "اجتماعي و حقوقي موثر بر سالمت
   

14 

 
* 

 

جهت تلفیق دانش و مهارت و تقویت مسخخخئولیت پییری اجتماعي دانشخخخجویان نكارآموزی 

 فراهم شده است. ،جامعه وكارورزی( فیلد و عرصه آموزشي مناسب و واقعي در
   

در جهت توسعه و تجهیز فیلد های مناسب و استاندارد به منظور آموزش به مدیران اعالم نیاز  * 15

 .شده استدانشجویان در عرصه انجام 
   

برای مردم و مسئولین به  )و محصوالت آموزشي همایش، راهنما(فعالیتهای مرتبط با سالمت  * 16

 منظور انتقال جدیدترین پیام های سالمت وجود دارد.
   

    در اولویت پژوهشي گروه آموزشي لحاذ شده است.  "جامعه  تحقیقات مبتني بر سالمت" * 17
 ینه تا حدودی در صورت وجود برنامه اما عدم انطباق کامل با نشانگرها انتخاب گردد.زگ*

 دارد:هايي چه برنامه حوزه درونداد گروه آموزشي برای ارتقای کیفیت شاخصها و استاندارد ها ی پاسخگويي  -1

 

 
 در صورتي که به شاخص ها نقدی داريد و يا شاخصهای ديگری با گروه آموزشي منطبق است مرقوم نمايید: -2

 

 : فرایند حوزه        
 "يید.مشخص فرما ( √ ) عالمتپاسخ های خود را به سواالت با لطفا "

 استاندارد

 نشانگر ها

 فرایند:

 فرایند یاددهی و یادگیری، فرایند پشتیبانی، فرایند سازمانی

 تا حدودی* خیر           بله 

شتي، درماني،  * 18 سالمت جامعه نمعاونت بهدا سازمانهای فعال در زمینه  شي با  گروه آموز

    ....( تعامل دارد.اجتماعي، شهرداری، صدا و سیما و 
( وجود WHOمشخخاركت و همكاری با سخخازمانهای سخخالمت محور بین المللي از جمله ن * 19

    دارد.
ضای  * 20 شجویان و اع سالمت در بین دان شكل های مردم نهاد حامي  ارتباط با گروه ها و ت

    هیئت علمي وجود دارد.
    كارآفریني و ارتباط با صنعت دارد.گروه آموزشي برنامه مدون در جهت  * 21
    ارزشیابي مستمر دانش دانشجو در عرصه انجام مي شود. * 22
     ارزشیابي مستمر مهارت دانشجو در عرصه انجام مي شود. * 23
    ارزشیابي نگرش دانشجو در عرصه انجام مي شود. * 24

  عدم انطباق کامل با نشانگرها انتخاب گردد.در صورت وجود برنامه اما " تا حدودی  "ینهزگ*      

 دارد:هايي برنامه چه حوزه فرايند گروه آموزشي برای ارتقای کیفیت شاخصها و استاندارد ها ی پاسخگويي  -1



 

 
 در صورتي که به شاخص ها نقدی داريد و يا شاخصهای ديگری با گروه آموزشي منطبق است مرقوم نمايید: -2

 

 

 : برونداد نهایی حوزه            
 "يید.مشخص فرما ( √ ) پاسخ های خود را به سواالت با عالمتلطفا " 

 استاندارد

 

  نشانگر ها 

 :ییبرونداد نها

 و تخصصی ارائه شده از سوی دانشجویان، دانش تولید شده، دانش اشاعه یافته، اصالح رفتارهای سالمت خدمات علمی

 تا حدودی* خیر بله           

شتي و گزارش و برخورد با  مهارت  25 شكالت بهدا سالمت، رفع م صیالن در ارائه خدمات  های فارغ التح

    بیماریها ارتقاء یافته است.
     ارتقاء یافته است.دانش آموختگان در  ياجتماع یریپی تیمسئولاخالق حرفه ای و حس   26

صمیم  * 27 شنهادات و راهكارهای الزم به مدیران و ت شي در جهت ارتقای كیفیت آموزش پی گیرندگان آموز

    پاسخگو به نیازهای سالمت جامعه ارایه شده است.
    قدرت تحلیل مشكل و حل مساله دانشجویان ارتقاء یافته است.  28
    توانایي یادگیری خودهدایتي و خودكارآمدی دانشجویان ارتقاء یافته است.  29
    توانایي استفاده از منابع و فناوری های اطالعاتي، ارتقاء یافته است.   30
    رضایت دانشجویان در خصوص بهبود كیفیت آموزش در عرصه افزایش یافته است. * 31
شاخص * 32 شش  بهبود در  سبک زندگي منطقه تحت پو سالمت و  شيهای   پس از مداخالت گروه آموز

    حاصل شده است.
 در صورت وجود برنامه اما عدم انطباق کامل با نشانگرها انتخاب گردد." تا حدودی  "ینهزگ*   
 

 دارد:هايي چه برنامه حوزه برونداد گروه آموزشي برای ارتقای کیفیت شاخصها و استاندارد ها ی پاسخگويي  -1

 
 منطبق است مرقوم نمايید:در صورتي که به شاخص ها نقدی داريد و يا شاخصهای ديگری با گروه آموزشي  -2

 

 شماره تماس ضروری: -4

 تايیدمديرگروه : -5
 


