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اسامی بسگًاراوی کٍ در اوجام طرح َای ارزشیابی کٍ در تُیٍ ایه گسارش
مًرد استفادٌ قرار گرفتٍ اود با داوشکدٌ پسشکی َمکاری کردٌ اود:
طرح ارزشیابی ديرٌ پسشکی عمًمی بر اساس استاوداردَای ملی پایٍ
هجشیاى:
زوتط ٕٞبیٔ ٖٛهّحی ،زوتط فطٞبز حبتٕی ،زوتط آپبٔ ٝآشضپیطا ،زوتط ٖٓیٓ ٔیطظاظاز ،ٜزوتط حٕیس ٖٕبزی،
زوتط ؾیس حؿٗ أبٔی ضيٛی

ّوکاساى:
آلبی زوتط حؿیٗ وكبٚضظ ،آلبی زوتط ؾیس حؿٗ أبٔی ضيٛی ،آلبی زوتط قٟطاْ ارتٕبٖی ٟٔط ،آلبی زوتط
ثٟبزضی ،ذب٘ٓ زوتط ٔیتطا ٔسضؼ ٌیال٘ی ،آلبی زوتط ٕ٘ٗتیپٛض ،آلبی زوتط ٔحٕٛز اقطفی ،آلبی زوتط ٖجبؾی،
ذب٘ٓ زوتط ؾیٕب ٔبظیبض ،آلبی زوتط ٞبقٓ قطیفیبٖ ،آلبی زوتط ذّیُ اؾفٙسیبضی ،آلبی زوتط ثٟطٚظ ثبٚضیبٖ،
آلبی زوتط نحطائیبٖ ،ذب٘ٓ زوتط پطٚیٗ پبؾبالض ،آلبی زوتط ٘بنطی ،آلبی زوتط قزبٖی ،آلبی زوتط ٖٕبزی،
آلبی زوتط ٌّؿتب٘ی ،آلبی زوتط رٟب٘عاز ،ذب٘ٓ زوتط ضؾِٛی٘ػاز ،آلبی زوتط ٔحٕٛز اوجطیبٖ ،آلبی زوتط
ضٞجطیٔٙف ،آلبی زوتط نیبزپٛض ،آلبی زوتط ظٔب٘ی ،ذب٘ٓ زوتط ثطظٌطی ،آلبی زوتط فرطایی ،آلبی زوتط ٞػیط
نبثطی ،آلبی زوتط ٔؿٗٛز ،ذب٘ٓ زوتط آلب حؿیٙی ،آلبی زوتط ضییؽ وطٔی ،آلبی زوتط نسض حؿیٙی ،آلبی
زوتط ؾّیٓ ظاز ،ٜآلبی زوتط رٟبٍ٘یطی ،آلبی زوتط قطیفی ،آلبی زوتط ؾجحب٘ی ،آلبی زوتط ٘جئی ،آلبی زوتط
ؾّیٕب٘ی ،آلبی زوتط ذّٛت ،آلبی زوتط وكٛضی ،ذب٘ٓ زوتط اذیب٘ی ،آلبی زوتط یعزا٘رٛا ،ٜآلبی زوتط ٞسایت،
ذب٘ٓ زوتط ٔػز ٜلجبیی ،آلبی زوتط ؾتٛز ،ٜآلبی زوتط ٚرٍب٘ی ،آلبی زوتط ؾطٚـ ،آلبی زوتط حؿٗظاز ،ٜآلبی
زوتط ثیٍی ّٖٕسقت ،آلبی زوتط ٔحممی ،آلبی زوتط ٔٙهٛض وكبٚضظ ،آلبی زوتط نسض ،آلبی زوتط اثٛاِحؿٙی،
آلبی زوتط ٞجتاِسیٗ ثطلٗی ،آلبی زوتط ٖٕطاٖ ٔحٕس ضظالی ،آلبی زوتط حؿیجی ،آلبی زوتط ٔطتًٛی ،ذب٘ٓ
زوتط ذًطزٚؾت ،آلبی زوتط فطٕٙٞس ،آلبی زوتط ٘یىٛثرت ،آلبی زوتط ِجبف ،آلبی زوتط ذٛضٌبٔی ،ذب٘ٓ
زوتط ظحٕتىف ،آلبی زوتط ٟٔطزاز ،آلبی زوتط پٛضیٗمٛة ،آلبی زوتط رٗفطیبٖ ،آلبی زوتط ٔبِه٘ػاز ،آلبی
زوتط ٘یهثیٗ ،آلبی زوتط ؾُّبٖظاز ،ٜذب٘ٓ زوتط قٕؽ ،آلبی زوتط یٗمٛثی ٘ٛتبـ ،ذب٘ٓ زوتط احٕسی٘ػاز،
آلبی زوتط پسضاْ ثطلٗی ،ذب٘ٓ زوتط ؾبزات ٘بنطی ،آلبی زوتط لطثب٘ی ،آلبی زوتط وطیٕیبٖ ،آلبی زوتط ٟٔبرط،
آلبی زوتط نفٛی ،آلبی زوتط ضيبیت ،آلبی زوتط حبرتی ،آلبی زوتط اؾتمبٔتی ،آلبی زوتط تمسؾی٘ػاز ،آلبی
زوتط قطیفیبٖ ،آلبی زوتط ٖجبؼ ضثب٘ی ،آلبی زوتط ثٟبزض اّٖٕی ،آلبی زوتط قبٞؿ٘ٛس ،آلبی زوتط فیطٚظثرف،
آلبی زوتط ٘بزضی ،آلبی زوتط ّٖی أیٙیبٖ ،آلبی زوتط نبِحی ،آلبی زوتط ٘فیؿی ،آلبی زوتط ٘بنطی ٔمسْ،
ذب٘ٓ زوتط اِٟبْ قبٞمّی ،آلبی زوتط أیطحؿیٗ أبٔی ،ذب٘ٓ زوتط ّٔىبٖ ضاز ،آلبی زوتط آذ٘ٛسظاز ،ٜآلبی زوتط
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ٔیخٕی ،آلبی زوتط ٔسضؾی ،آلبی زوتط ّٖی ضثب٘ی ،آلبی زوتط ٔیىبئیّی ،آلبی زوتط اؾپٙساض ،آلبی زوتط أیٙی،
آلبی زوتط رّیّی ،آلبی زوتط ؾبظٌبض ،ذب٘ٓ زوتط ٔٛحمی ،آلبی زوتط زٞپٛض ،آلبی زوتط تٛاٍ٘ط ،ذب٘ٓ زوتط
نبِح ،ذب٘ٓ زوتط ضثیٗی
 ٚتٕبٔی اًٖبی ٔحتطْ ٞیأت ّٖٕیٔ ،ؿإٚالٖ ٔحتطْ زا٘كىس ،ٜزا٘كزٛیبٖ ٖعیع  ٚوبضقٙبؾبٖ زفتط تٛؾٗٝ
و ٝزض فطایٙس ٌطزآٚضی اَالٖبت ایٗ َطح ٘ ٚیع ثطٌعاضی وبضٌب ٜثب ٔب ٕٞىبضی وطز٘س.

طرح ارزشیابی ديرٌ پسشکی عمًمی بر اساس وظرات دست اودرکاران
)(Focus Group Project

هجشیاى:
زوتط ظٞطا ؾبزات ٔكىب٘ی ،زوتط ٖٓیٓ ٔیطظاظاز ،ٜزوتط ؾیس حؿٗ أبٔی ضيٛی
تا تـکش اص تٕبٔی اًٖبی ٔحتطْ ٞیأت ّٖٕی ّٖ ْٛپبی ٚ ٝثبِیٙی ،زا٘كزٛیبٖ ٖعیع تٕبٔی ٔمبَٕ زٚض ٜپعقىی
ٖٕٔٛی ٘ ٚیع اًٖبی ٔحتطْ ٞیأت ضییؿ ٝزا٘كىس ٜو ٝزض رطیبٖ  21رّؿٌ ٝطٔ ٜٚتٕطوع ٘ 10 ٚفط اظ ٔسیطاٖ،
ضؤؾبی زا٘كىس ٜپعقىی  ٚزا٘كٍب ٚ ٜنبحت ٘ٓطاٖ آٔٛظـ پعقىی زا٘كٍب ٜو ٝزض ٔهبحجٞ ٝبی ایٗ َطح ثب
ٔب ٕٞىبضی ٕ٘ٛز٘س.

طرح ارزشیابی ديرٌ پسشکی عمًمی با استفادٌ از وظرات داوش آمًختگان
)(Graduation Survey

هجشیاى:
زوتط ٔحٕس رّیّی ،زوتط آپبٔ ٝآشضپیطا ،زوتط ٖٓیٓ ٔیطظاظاز ،ٜزوتط حٕیس ٖٕبزی ،زوتط ؾیس حؿٗ أبٔی
ضيٛی
ثب تكىط اظ ٘ 183فط زا٘ف آٔٛذت ٝزٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی زا٘كٍب ٜو ٝثب تىٕیُ فطْ ٘ٓطذٛاٞی ایٗ َطح ٔب ضا
زض ا٘زبْ آٖ یبضی زاز٘س.
طرح ارزشیابی جً آمًزشی ديرٌ پسشکی عمًمی با استفادٌ از ابسار DREEM

هجشی:
زوتط فطٞبز قبٞی ،زوتط فطظا٘ ٝقیطا٘ی ،زوتط ٖٓیٓ ٔیطظاظازٜ
ثب تكىط اظ تٕبٔی زا٘كزٛیب٘ی و ٝزض پبیبٖ ٔمبَٕ ّٖ ْٛپبی ،ٝپبتٛفیعیِٛٛغی ،وبضآٔٛظی  ٚوبضٚضظی ثب تىٕیُ
ایٗ پطؾكٙبٔٔ ٝب ضا زض ا٘زبْ ایٗ َطح یبضی زاز٘س.
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به نام آن كه جان را فكرت آموخت
پيشگفتار
ثب ثطضؾی ٞبی اِٚی ٝا٘زبْ قس ٜقبُٔ زضیبفت ثبظذٛضز اظ زؾت ا٘سضوبضاٖ زٚض ٜآٔٛظـ پعقىی
ٖٕٔٛی (اظ رّٕ ٝزا٘كزٛیبٖ  ٚاًٖبی ٞیأت ّٖٕی) ُٔ ٚبِٗٙٔ ٝبثٕ ٔٛرٛز زض ظٔی ٝٙآٔٛظـ
پعقىی ٖٕٔٛی يطٚضت ا٘زبْ انالحبتی زض ایٗ زٚض ٜث ٝذٛثی احؿبؼ قس .زا٘كىس ٜپعقىی
ثب تٛر ٝث ٝایٗ زیسٌبٞ ٜب  ٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔٛاضز ظیط َطح پیكٟٙبزی ذٛز ثطای ض٘ٚس تسٚیٗ
َطح ربٕٔ انالحبت ضا تمسیٓ ٕ٘ٛز.
ضرورت
 دسًٍی:
 oثط٘بٔ ٝوالٖ ٔؿإٚالٖ زا٘كٍب ٜثطای تمٛیت ؾطآٔسی زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ زض
ٖطنّٔ ٝی  ٚثیٗ إِّّی
 oزیسٌبٞ ٜبی اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض ذهٛل ٔكىالت ٖسیسٛٔ ٜرٛز زض زٚض ٜآٔٛظـ
پعقىی ٖٕٔٛی
 oذٛاؾت زا٘كزٛیبٖ ثطای ایزبز تغییطات زض ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی  ٚاضتمبی ویفیت آٖ
ٓ٘ oط نبحت ٘ٓطاٖ آٔٛظـ پعقىی زا٘كٍب ٜزض ٔٛضز قىبف ٖٕیك ٔٛرٛز ثیٗ ثط٘بٔٝ
آٔٛظقی ربضی پعقىی ٖٕٔٛی ثب ضٚیىطزٞبی ٔٛضز لج َٛزض ٖطن ٝآٔٛظـ پعقىی
 تیشًٍی:
 oافك ٞبیی و ٝث ٝز٘جبَ ارطای َطح ضفطْ زض آٔٛظـ پعقىی زض ؾبیط زا٘كٍبٞ ٜب ایزبز
قس ٜاؾت
 oپیٍیطی ٞبی ا٘زبْ قس ٜزض ؾُح ٔٗب٘ٚت آٔٛظقی ٚظاضت ٔتج ٔٛزض ذهٛل ثبظٍ٘طی
زٚض ٜآٔٛظـ پعقىی ٖٕٔٛی  ٚاٖالْ آٔبزٌی ثطای اُٖبی اذتیبضات الظْ
 oپیكطفت َطح اؾتمطاض ؾبذتبض اٖتجبضثركی آٔٛظـ پعقىی ٖٕٔٛی زض ٔٗب٘ٚت آٔٛظقی
ٚظاضت ٔتجٔٛ

گضاسؽ اسصؿیاتی جاهغ دٍسُ پضؿکی ػوَهی

6

 oاذتیبضات پیف ثیٙی قس ٜثطای زا٘كٍبٞ ٜبی ٔبزض زض ذهٛل اضتمبی ویفیت آٔٛظـ
ذٛز زض ٔمبیؿ ٝثب زا٘كٍبٞ ٜبی ٔٗتجط ثیٗ إِّّی ُٔبثك ثٙس "ظ" ٔبز 50 ٜثط٘بٔ ٝپٙذ ؾبِٝ
چٟبضْ تٛؾٗ ٝوكٛض
 oپیٍیطی ٞبی ا٘زبْ قس ٜزض ؾُح  WHOزض ذهٛل ایزبز ضفطْ زض آٔٛظـ پعقىی
ٖٕٔٛی اظ َطیك پیكجطز اٖتجبضثركی زض وكٛضٞبی رٟبٖ
زض ٚالٕ ثؿیبضی اظ نبحت ٘ٓطاٖ ثط ایٗ ٖمیس ٜا٘س و ٝثط٘بٔ ٝفّٗی ث ٝلسضی زچبض ٔكىُ اؾت
و ٝا٘زبْ انالحبت رعیی ٛٔ ٚضزی ٘تیزٙٔ ٝبؾجی زض ثط ٘رٛاٞس زاقت  ٚایٗ ثط٘بٔ٘ ٝیبظٔٙس
تغییطات اؾبؾی ٔی ثبقس.
اظ ؾٛی زیٍط زض نٛضت اتربش تهٕیٓ ثطای ا٘زبْ انالحبت اؾبؾی زض آٔٛظـ پعقىی
ٖٕٔٛی ٘یع يطٚضی اؾت ثٖٛ ٝأُ ٕٟٔی تٛر ٝقٛز و ٝاظ رّٕ ٟٓٔ ٝتطیٗ آٖ ٞب ٔی تٛاٖ ثٝ
ٔٛاضز ظیط اقبض ٜوطز:
َٛ ال٘ی ثٛزٖ زٚض ٜآٔٛظـ پعقىی ٖٕٔٛی
 وٛتب ٜثٛزٖ َٕٖ َٛط ٔسیطیت ٞب زض زا٘كٍبٜ
 تٗساز ظیبز زا٘كزٛیبٖ ایٗ زٚض ٜزض زا٘كٍبٜ
 پیچیسٌی ٔسیطیت ایٗ زٚض ٜث ٝزِیُ زذیُ ثٛزٖ تٕبٔی ٌطٞ ٜٚبی آٔٛظقی زض آٖ
 وٕجٛز اٍ٘یع ٜزض ثیٗ اًٖبی ٞیأت ّٖٕی ٌ ٚطٞ ٜٚبی آٔٛظقی ثطای ایزبز تح َٛزض
آٔٛظـ پعقىی ٖٕٔٛی
 پیچیسٌی آٔٛظـ ایٗ زٚض ٜو ٝقبُٔ ٞط ز ٚضٚـ انّی آٔٛظـ (تسضیؿی  ٚثبِیٙی) آٖ
 ٓٞزض اقىبَ ٔرتّفی ٘ٓیط زٚضٞ ٜبی آٔٛظـ وبضآٔٛظی  ٚوبضٚضظی اؾت
ایٗ ٖٛأُ ٔٛرت ٔی قٛز تب تطزیسٞبی رسی زض ٔٛضز ُٔٙمی ّٕٖ ٚی ثٛزٖ ایزبز تغییطات
ٖٕس ٚ ٜاؾبؾی زض ایٗ زٚض ٜآٔٛظقی ُٔطح ٌطزز.
ٖال ٜٚثط ایٗ زض ظٔی ٝٙفٟطؾت ٔكىالت  ٚاِٛٚیت ثٙسی آٟ٘ب  ٚضا ٜحُ ٞبی ٕٔىٗ تٛافك ٘ٓط
ٚرٛز ٘ساضز .ایٗ أط ٔٛرت ٔی قٛز تب السأبت پطاوٙس ٜثط اؾبؼ زیسٌبٞ ٜب  ٚؾالیك ٞط یه
اظ ٔؿإٚالٖ زض لؿٕت ٔطث َٝٛثٛٔ ٝضز ارطا ٌصاقت ٝقٛز و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝحسٚز ثٛزٖ أىب٘بت
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 ٚفطنت ٞبی ٔٛرٛزٛٔ ،رت ٖسْ اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٕٞیٗ أىب٘بت  ٚفطنت ٞبی ٔحسٚز
ذٛاٞس قس.
ثب تٛر ٝث ٝقطایٍ فٛق تهٕیٓ ثط ایٗ قس و:ٝ
 oزض رطیبٖ یه ثط٘بٔٔ ٝس ٖٚاثتسا ث ٝیبفتٗ  ٚحه َٛارٕبٔ زض ٔٛضز ٔكىالت پیف ض ٚزض
زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی پطزاذت ٚ ٝزض ٔطحّ ٝثٗسی َطح ربٕٔ  ٚوالٖ انالحبت ایٗ زٚضٜ
وٕٞ ٝب ًٙٞثب ثط٘بٔٞ ٝبی ضاٞجطزی ٔٗب٘ٚت آٔٛظقی ٚظاضت ثٟساقت ،زضٔبٖ  ٚآٔٛظـ
پعقىی ٔی ثبقس ثب ٔكبضوت اًٖبی ٞیأت ّٖٕی تٟی ٝقٛز.
 oزض چبضچٛة ایٗ َطح ربٕٔ  ٚثب تٛر ٝث ٝقطایٍ ٔٛرٛز زض زا٘كٍب ٜپطٚغٞ ٜبی
انالحی وٛچه تط ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٚ ٝثط اؾبؼ ٚالٗیبت ٔٛرٛز  ٚأىب٘بت
ارطایی زض زا٘كٍب ٜثٛٔ ٝضز ارطا ٌصاقت ٝقٛز.
ثب تٛر ٝث ٝتهٛیت ایٗ ثط٘بٔ ٝوالٖ زض ٞیأت ضییؿ ٝزا٘كىس ٚ ٜتأییس آٖ ٞیأت ضییؿ ٝزا٘كٍب،ٜ
زا٘كىس ٜپعقىی زض ٔست ؾ ٝؾبَ ( 1385تب َ )1387طح ٞبی ظیط ضا ث ٝارطا ٌصاقت:
◦ َطح اضظقیبثی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی ّٔی پبی ٝزٚضٜ
◦ َطح اضظقیبثی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثط اؾبؼ ٘ٓطات زؾت ا٘سضوبضاٖ
)(Focus Group Project
◦ َطح اضظقیبثی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثط اؾبؼ ٘ٓط زا٘ف آٔٛذتٍبٖ (Graduation
)Survey
◦ َطح اضظقیبثی ر ٛآٔٛظقی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض DREEM

ثط اؾبؼ ٘تبیذ ایٗ ُٔبِٗبت  ٚزض چبضچٛة ارعای یه ثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقیٌ ،عاضـ ربٕٔ
ظیط زض ذهٛل چبِف ٞبی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی تٟیٌ ٝطزیسٛٔ .يٖٛبت زض  13ثرف ٖٛٙاٖ
قس ٜا٘س  ٚزض ٞط ثرف پؽ اظ اضایٌ ٝعاضـ ٘مبٌ لٛت  ٚچبِف ٞب ،اِٛٚیت ٞبی انالحبت
اضای ٝقس ٜاؾت .زض ُٔبِٗ ٝایٗ ٌعاضـ ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛر ٝزاقت وَ ٝطح ٘مبٌ يٗف ثٝ
ٔٗٙبی ظیط ؾٛاَ ثطزٖ اضظـ ٞبیی ٘یؿت و ٝزض َ َٛؾبِیبٖ ٌصقت ٝزض زٚض ٜآٔٛظقی پعقىی
ٖٕٔٛی زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ ٚرٛز زاقت ٚ ٝزاضز .ثبیس تٛر ٝزاقت ٝثبقیٓ و ٝثط٘بٔٝ
آٔٛظـ پعقىی ٖٕٔٛی زا٘كٍب ٜزاضای ضتج ٝا َٚوكٛضی زض ثیٗ تٕبْ زا٘كٍبٞ ٜبی ّْٖٛ
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پعقىی وكٛض اؾت .زا٘ف آٔٛذتٍبٖ ٔب زض ٚضٚز ث ٝزٚضٞ ٜبی ترههی ٔٛفك ُٖٕ ٔی وٙٙس ٚ
زض زاذُ  ٚذبضد اظ وكٛض ٘یع تٛا٘ؿت ٝا٘س ٔٛلٗیت وبضی  ٚتحهیّی ثؿیبض ٔٙبؾجی ضا وؿت
ٕ٘بیٙس ،أب ایٗ ٔٛفمیت ٞب ٘جبیس ٔبٕ٘ ثطضؾی ٔٛقىبفب٘ ٚ ٝتالـ ثطای ثٟتط قسٖ ثبقسٔ ٕٝٞ .ب
تالـ ٔی وٙیٓ و ٝثب تىی ٝثط اضظـ ٞب  ٚؾطٔبیٞ ٝبی ٔٛرٛز ،ویفیت آٔٛظـ ضا زض زا٘كىسٜ
اضتمب ثركیس ٚ ٜزض ضاؾتبی ذسٔت ضؾب٘ی ٞط چ ٝثٟتط ث ٝربٔٗ ٝایطا٘ی ٘ ٚیع وؿت ٔٛلٗیت ثٟتط
زض ؾُح وكٛضی  ٚثیٗ إِّّی ٔٛفك تط اظ ٌصقت ٝثبقیٓ.
الظْ ث ٝشوط اؾت اٌطچ ٝزض چٙس ؾبَ ٌصقت ٝالسأبت ٔتٗسزی زض ظٔی ٝٙانالح زٚض ٜآٔٛظقی
پعقىی ٖٕٔٛی زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ ث ُٕٖ ٝآٔس ٜاؾت؛ أب اظ آ٘زب و ٝایٗ السأبت زض
ضاؾتبی ٘تبیذ حبنُ اظ ُٔبِٗبت ا٘زبْ قس ٜثٛز ٜا٘س ،ثٛٓٙٔ ٝض حفّ ا٘ؿزبْ ُٔبِت اضای ٝقسٜ
زض ایٗ ٌعاضـ ،اظ شوط ایٗ ٔٛاضز ثٖٛٙ ٝاٖ ٘مبٌ لٛت پطٞیع قس ٜاؾت.
تٟی ٝوٙٙسٌبٖ ایٗ ٌعاضـ اظ ٞطٌ ٝ٘ٛپیكٟٙبز  ٚضإٙٞبیی و ٝزض رٟت انالح ٔتٗ
حبيط اضای ٝقٛز اؾتمجبَ ٔی ٕ٘بیٙس .ث ٝایٗ ٔٛٓٙض ٔی تٛا٘یس ثب زفتط تٛؾٗ ٝآٔٛظـ
زا٘كىس ٜپعقىی تٕبؼ حبنُ فطٔبییس.
دفتش تَػؼِ آهَصؽ
داًـکذُ پضؿکی

ؾبذتٕبٖ آٔٛظـ زا٘كىس ٜپعقىی -اتبق 315
قٕبض ٜتّفٗ021- 88973670 :
آزضؼ پؿت اِىتط٘ٚیهedo_ms@tums.ac.ir :
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گسارش
 .1ویازسىجی

ً .aماط لَت:
 زض ٞط یه اظ حٛظٞ ٜب  ٚضقتٞ ٝبی ترههیٌ ،طٞ ٜٚبی آٔٛظقی ثط اؾبؼ تحٛالتی وٝ
زض ظٔیٞ ٝٙبی ّٖٕی یب ارتٕبٖی ضخ زاز ٜاؾت ث ٝزضربتی ٔحتٛای آٔٛظقی ذٛز ضا زض
َ َٛؾبِیبٖ ٌصقت ٝتغییط زاز ٜا٘س.
ٞ ط چٙس ثط اؾبؼ اَالٖبت ٔٛرٛز ،زض حبَ حبيط ٘ٓبْ ٔٙؿزٕی ثطای ٘یبظؾٙزی زض
وكٛض ٚرٛز ٘ساضز أب السأبت ٔتٗسزی زض ذهٛل ٘یبظؾٙزی ثطای تٗییٗ ٘یبظٞبیی وٝ
یه پعقه ٖٕٔٛی ثبیس زض لجبَ آٟ٘ب پبؾد ٌ ٛثبقس ا٘زبْ قس ٜاؾت و ٝزض ظٔبٖ تٗییٗ
٘یبظٞبی ٔحتٛا ٔی تٛاٖ اظ آٟ٘ب اؾتفبزٕٛ٘ ٜز.
 ث ٝزِیُ ٔٛلٗیت ٚیػ ٜاًٖبی ٞیأت ّٖٕی زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ ،تٗساز لبثُ
ٔالحٓ ٝای اظ ایٗ افطاز زض رطیبٖ فطایٙسٞبی ٘یبظؾٙزی ٚظاضتی  ٚوكٛض حًٛض زاض٘س ٚ
ایٗ أط ٔی تٛا٘س ثؿیبض وٕه وٙٙس ٜثبقس.
ً .bماط ضؼف:
 ربیٍب ٜپعقه ٖٕٔٛی زض وكٛض تًٗیف قس ٜاؾت .ایٗ أط ؾجت قس ٜاؾت تب زض وٙبض
يٗف ؾیؿتٓ آٔٛظقی ،تٕبیُ ثؿیبض قسیسی اظ َطف زا٘ف آٔٛذتٍبٖ پعقىی زا٘كٍبٜ
ثطای ازأ ٝتحهیُ زض زٚضٞ ٜبی ترههی ٚرٛز زاقت ٝثبقس .ایٗ أط اٍ٘یع ٜزا٘كزٛیبٖ
ضا زض زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی تًٗیف وطز ٜاؾت.
 ا٘تٓبضات ربٔٗٓ٘ ٚ ٝبْ ؾالٔت اظ پعقىبٖ ٖٕٔٛی ٔكرم ٘یؿت .نطف ٘ٓط اظ
ٔؿیطٞبی حطف ٝای ٔتفبٚتی و ٝزا٘ف آٔٛذتٍبٖ زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی پؽ اظ فطاغت اظ
تحهیُ ز٘جبَ ٔی وٙٙس ،حتی ثٖٛٙ ٝاٖ پعقه ٖٕٔٛی ٘یع زض ٔحیٍ ٞبی ثؿیبض ٔتٖٛٙی
فٗبِیت ٔی وٙٙس و ٝایٗ أط تٗطیف ٚاحس ٔ ٚكرهی اظ ا٘تٓبضات ٘ٓبْ ؾالٔت اظ پعقه
ٖٕٔٛی ضا زقٛاضتط ٔی وٙس.
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ٓ٘ بْ ٔٙؿزٕی ثطای قٙبؾبیی ٘یبظٞبی ؾالٔت ربٔٗ ٝزایٕب زض حبَ تغییط ٘ ٚیع ٘یبظٞبی
آٔٛظقی زا٘كزٛیبٖ ٔب ٚرٛز ٘ساضز .حتی زض ٔٛاضزی و ٝا٘ٗىبؼ تغییطات ربٔٗ ٝزض
ثط٘بٔٔ ٝكبٞسٔ ٜی قٛز ،ایٗ أط ثب وٙسی ٔ ٚمبٔٚت ا٘زبْ ٔی ٌیطز .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ٔی
تٛاٖ ثَ ٝطح پعقه ذب٘ٛاز ٜاقبض ٜوطز .ثب ٚرٛز ایٗ و ٝایٗ أط زض حبَ حبيط انّی
تطیٗ ثط٘بٔ ٝحٛظٗٔ ٜب٘ٚت ؾالٔت وكٛض ٔی ثبقس أب ٞیچ احطی اظ آٖ زض ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی
زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ٔكبٞسٕ٘ ٜی قٛز ٔ ٚب زا٘ف آٔٛذتٍبٖ ذٛز ضا ثطای ایٗ و ٝثتٛا٘ٙس
زض لبِت ایٗ ٘ٓبْ فٗبِیت وٙٙس تطثیت ٕ٘ی وٙیٓ.
ٓ٘ بْ ربٕٔ ٙٔ ٚؿزٕی ثطای ٌطزآٚضی اَالٖبت زض ٔٛضز ٚيٗیت زا٘ف آٔٛذتٍبٖ
زا٘كٍب٘ ٚ ٜیع ٘یبظٞبی حطف ٝای آٟ٘ب زض ؾبَ ٞبی پؽ اظ فطاغت اظ تحهیُ ٚرٛز ٘ساضز.
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


هحَسّای اصلی اصالحات هشتَط تِ ایي تخؾ دس لؼوت اسصؿیاتی تشًاهِ
آٍسدُ ؿذُ اػت.
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 .2پیامد َا ي اَداف

ً .aماط لَت:
 زا٘كزٛیبٖ زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ زض ؾبَ ٞبی ٔتٛاِی زض تٕبْ اضظقیبثی
ٞبی وكٛضی ،اظ رّٕ ٝآظٔ ٖٛربٕٔ ّٖ ْٛپبی ٚ ٝآظٔ ٖٛربٕٔ پیف وبضٚضظی،
حبیع ضتج ٝأ َٚی ق٘ٛس.
 زا٘ف آٔٛذتٍبٖ زا٘كٍب ٜزض ضقتٞ ٝب  ٚزا٘كٍبٞ ٜبی ٔٙبؾت ٚاضز زٚضٞ ٜبی زؾتیبضی
 ٚتحهیالت تىٕیّی ٔی ق٘ٛس  ٚزضنسی اظ ایٗ زا٘ف آٔٛذتٍبٖ و ٝثطای ازأٝ
تحهیُ ث ٝذبضد اظ وكٛض ٔی ض٘ٚس زض زا٘كٍبٞ ٜبی ٔٗتجط ذبضری ٔٛلٗیت ٞبی
تحهیّی ٔٙبؾجی پیسا ٔی وٙٙس.
 زضنس لبثُ ٔالحٓ ٝای اظ زا٘ف آٔٛذتٍبٖ ،پؽ اظ فطاغت اظ تحهیُ زض زٚضٟٞبی
ترههی  ٚتحهیالت تىٕیّی ،ثٖٛٙ ٝاٖ ٞیأت ّٖٕی زض زا٘كٍبٔ ٜب  ٚؾبیط زا٘كٍبٜ
ٞبی ّٖ ْٛپعقىی وكٛض ٔكغ َٛث ٝفٗبِیت قس ٚ ٜزض ٔٛلٗیت ٞبی ٔسیطیتی ٖٕس٘ ٜیع
لطاض ٔی ٌیط٘س.
ً .bماط ضؼف:
 زض حبَ حبيط ،ضؾبِت  ٚاٞساف ایٗ زٚضٔ ٜكرم ٘یؿت .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت
ضؾبِت  ٚاٞساف زض رٟت زٞی ث ٝحطوت زا٘كىس ٜپعقىی  ٚزا٘كٍب ٜزض
ٔؿیط تٗبِی آٔٛظـ پعقىی ٖٕٔٛی٘ ،جٛز ایٗ ٔؿتٙسات تأحیط ثؿیبض ٘بُّٔٛثی
ثط وّی ٝالسأبت زا٘كىس ٜپعقىی زض ظٔی ٝٙآٔٛظـ پعقىی ٖٕٔٛی ٔی ٌصاضز.
زض ٚالٕ ثسٚ ٖٚرٛز ایٗ ٔؿتٙسات ،فٗبِیت ٞبی زا٘كىس ٜزض لبِت یه تهٛیط
ربٕٔ ٙٔ ٚؿزٓ َطاحی  ٚثٛٔ ٝضز ارطا ٌصاقتٕ٘ ٝی قٛز)2 ٚ 1( .
 زض حبَ حبيط ،تٛاٖ ٔٙسی ٞبی زا٘ف آٔٛذتٍبٖ زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی زا٘كٍبٚ ٜ
پیبٔسٞبی ٔٛضز ا٘تٓبض زض ٞط یه اظ ٔطاحُ انّی ایٗ زٚضٔ ٜكرم ٘یؿت .تٛاٖ ٔٙسی
ٞبی زا٘ف آٔٛذتٍبٖ  ٚپیبٔسٞبی ٞط یه اظ ٔطاحُ انّی ،ظیطثٙبی ثط٘بٔ ٝضیعی
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آٔٛظقی ثط اؾبؼ یه ضٚـ نحیح اؾت .زض نٛضت ٔٛرٛز ٘جٛزٖ ایٗ ٔٛاضز َی
ثمیٔ ٝطاحُ ثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقی زض ٚالٕ أىبٖ پصیط ٘رٛاٞس ثٛز)2 ٚ 1( .
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


تذٍیي سػالت ٍ اّذاف تشًاهِ ٍ تَاى هٌذی ّای داًؾ آهَختگاى دٍسُ پضؿکی
ػوَهی داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى
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 .3محتًا

ً .aماط لَت:
 زض حبَ حبيط ٔحتٛای آٔٛظقی زضٚؾی و ٝزض زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی اضایٔ ٝی
قٛز زض اوخطیت ٔٛاضز ث ٝضٚظ ثٛزٔ ٚ ٜكبثٙٔ ٝبثٕ ّٖٕی ٔطاوع ٔٗتجط ثیٗ إِّّی
اؾتٖ .ال ٜٚثط ایٗ پٛقف ُٔبِت ٘ٓطی ّٕٖ ٚی حٛظ ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثؿیبض
ٚؾیٕ اؾت .ایٗ أط ثبٖج ٔی قٛز تب زا٘كزٛیبٖ  ٚزا٘ف آٔٛذتٍبٖ ٔب ثٝ
ِحبِ ؾُح ّٖٕی  ٚزا٘كی اظ ؾُح ثؿیبض ذٛثی ثطذٛضزاض ثبقٙس.
 ثطٌعاضی ركٗ ضٚپٛـ ؾفیس  ٚركٗ زا٘كزٛیبٖ رسیساِٛضٚز  ٚتٛرٚ ٝیػٜ
ثٛٔ ٝي ٔٛضفتبض حطف ٝای

) (professionalismزض ایٗ ٔطاؾٓ اظ ٘مبٌ لٛت

زا٘كىس ٜپعقىی زض ظٔی ٝٙاضایٔ ٝحتٛای ٔطث ٌٛث ٝایٗ ٔٛئ ٔٛی ثبقس.
ً .bماط ضؼف:
 ث ٝآٔٛظـ ٔٛاضز ظیط تٛر ٝالظْ ٕ٘ی قٛز:
ٔ oطاٖبت ٔزٕ ٖٝٛاثٗبز رؿٕی ،ضٚا٘ی ،ارتٕبٖی ٛٙٗٔ ٚی ؾالٔت افطاز زض ا٘زبْ
ْٚیف ٝحطف ٝای ثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ی  ٚقٛاٞس ّٖٕی)1( .
 oآقٙبئی وبُٔ ثب اِٛٚیت ٞب ی ؾالٔت زض وكٛض ٘ ٚیبظٞبی ُٔٙم ٝذسٔتی تحت
پٛقف زض ظٔی ٝٙؾالٔت)1( .
 oآٔٛظـ الظْ زض ظٔیٕٞ ٝٙىبضی ٌطٞٚی ٔ ٚسیطیت قبیؿت ٝزض قجىٞ ٝبی ثٟساقتی
زضٔب٘ی وكٛض  ٚؾبیط ٖطنٞ ٝبی ٘ٓبْ ؾالٔت)1( .
 oآٔٛظـ الظْ ثطای اضائٝ

َیف ٌؿتطز ٚ ٜوبُٔ ذسٔبت ؾالٔت (اضتمبی

ؾالٔت ،پیكٍیطی ،تكریم  ٚزضٔبٖ ثیٕبضی

ٞب  ٚثبظتٛا٘ی زض ِّٔٗٛیت

ٞب) ث ٝربٔٗ ،ٝذب٘ٛاز ٚ ٜفطز زض ضاؾتبی ٖساِت زض ؾالٔت ()1
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 oآٔٛظـ اضائ ٝؾُح ا َٚذسٔبت ؾالٔت ثٔ ْٕٖٛ ٝطارٗیٗ ،ثیٕبضاٖ ٌ ٚطٞ ٜٚبی
آؾیت پصیط ربٔٗ ٚ ٝاضربٔ آ٘بٖ ث ٝؾبیط ؾُٛح

اضائ ٝذسٔبت ؾالٔت زض ٔٛاضز

ِع)1( ْٚ
 oآٔٛظـ ث ٝآحبز افطاز ربٔٗ ٚ ٝتجبزَ تزبضة ٔطث ٌٛث ٝضٚـ ٞبی اضائ ٝذسٔبت
ؾالٔت ثب زا٘ف پػٞٚبٖ ؾُٛح زیٍط تٛؾٍ زا٘ف آٔٛذتٍبٖ ()1
 oآٔٛظـ آقٙبئی ٚیػ ٜثب فٛضیت ٞبی پعقىی  ،حٛازث غیطٔتطلجٔ ٚ ٝسیطیت ثحطاٖ
()1
 oایزبز ٍ٘طـ ٟٔ ٚبضت پػٞٚف ،ذٛزآٔٛظی  ٚاضتمبء ٔؿتٕط حطف ٝای ()1
ٔ حتٛای آٔٛظـ اوخط زضٚؼ ٔبٞیت ترههی زاقت ٚ ٝثب ْٚبیفی و ٝاظ یه پعقه
ٖٕٔٛی ا٘تٓبض ٔی ضٚز ُٔبثمت ٘ساضز)2( .
ٖ سْ اُ٘جبق حزٓ ٔ ٚحتٛای زضؼ ثب اضظـ ٚاحسی آٖ  .زض ٔٛاضز لبثُ ٔالحٓ ٝای
حزٓ ٔ ٚحتٛای زضٚؾی و ٝاضایٔ ٝی قٛز ثب اضظـ ٚاحسی آٖ اُ٘جبق ٘ساضز)2( .
 حزیٓ ثٛزٖ ٔحتٛای زضؼ  .زض وٙبض ٔٛضز ثبال ،حزٓ زضٚؼ زض ٞط ز ٚثٗس پبی ٚ ٝثبِیٙی
٘ ٝتٟٙب ظیبز اؾت ثّى ٝاِٛٚیت ثٙسی ٘ ٓٞكس ٜاؾت .ایٗ أط ثبٖج ٔی قٛز و ٝحزٓ
وّی ٔحتٛای آٔٛظقی زضٚؼ ثؿیبض ظیبز ثبقس ) (curriculum overloadو ٝفكبض ظیبزی
ضا ثط زا٘كزٛیبٖ ایزبز ٔی وٙس)2( .
ٕٞ پٛـاٖی ٔٛيٖٛبت ) .(Overlapزض ثؿیبضی ٔٛاضز ثیٗ زضٚؼ ضقتٞ ٝبی ٔرتّف ٚ
حتی زض ٔٛاضزی ثیٗ زضٚؼ یه ضقت ٓٞ ٝپٛقب٘ی ٞبی غیط ثط٘بٔ ٝضیعی قسٚ ٜرٛز
زاضزٞ .ط چٙس ٕٔىٗ اؾت زض ٔٛاضزی الظْ ثبقس تب ٔٛي ٔٛیب ٔٛيٖٛبتی تىطاض ق٘ٛس
أب زض ُٖٕ آٖ چٔ ٝكبٞسٔ ٜی قٛز ایٗ اؾت وّٖ ٝت  ٓٞپٛقب٘ی ثط٘بٔ ٝضیعی زؾت
ا٘سضوبضاٖ زا٘كىسٌ ٚ ٜطٞ ٜٚبی آٔٛظقی ٘یؿت ثّى ٝثی اَالٖی ٔسضؾبٖ اظ زضٚؼ
یىسیٍط ،فبنّ ٝزاقتٗ ظیبز ثیٗ زضٚؾی و ٝثِ ٝحبِ ٔحتٛایی ثب  ٓٞلطاثت زاض٘س  ٚزض
ٟ٘بیت ٘جٛز فطایٙس ٔس ٖٚثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقی زض ثؿیبضی اظ زضٚؼ ٔٛرت ثطٚظ ایٗ
ٔكىُ ٔی قٛز)2( .
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 فمساٖ ضٚیىطز ثبِیٙی زض اوخط زضٚؼ .ایٗ أط ث ٝزِیُ رسایی ُّٔك زضٚؼ پبی ٚ ٝثبِیٙی
زض ثط٘بٔ ٝربضی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی زا٘كٍب ٜاؾت ؤ ٝكبث ٝثؿیبضی اظ زا٘كٍبٞ ٜبی
زیٍط وكٛض ثط اؾبؼ ٔسَ ٔجتٙی ثط زیؿیپّیٗ ) ٚ (discipline-basedثط اؾبؼ پیف
فطو آثطاٞبْ فّىؿٙط اؾت وٗٔ ٝتمس ثٛز ٘جبیس ٞیچ اضتجبَی ثیٗ ّٖ ْٛپبی ٚ ٝثبِیٙی
ٚرٛز زاقت ٝثبقس  ٚزا٘كز ٛپؽ اظ آٖ و ٝنطفب زض ظٔی ّْٖٛ ٝٙپبی ٝزا٘ف  ٚآٌبٞی
وبفی ضا وؿت وطز ثبیس ثب ٔؿبیُ ثبِیٙی ٔٛار ٝقٛز .ایٗ ٔسَ ؾبَ ٞبؾت وٛٔ ٝضز
لج٘ َٛیؿت  ٚاٖتمبز ثط ایٗ اؾت و ٝاضای ٝوطزٖ إٞیت  ٚاضتجبٌ ثبِیٙی

(clinical

)ٛٔ relevanceيٖٛبت ّٖ ْٛپبیٛٔ ٝرت تٕٗیك زضن زا٘كز ٛاظ ٔٛيٖٛبت ّٖ ْٛپبیٝ
 ٚافعایف رصاثیت ایٗ زضٚؼ ثطای زا٘كزٛیبٖ ٔی قٛز ،يٕٗ ایٗ و ٝظٔیٙٔ ٝٙبؾجی
ثطای تمٛیت تٛاٖ ٔٙسی حُ ٔؿبیُ ثبِیٙی تٛؾٍ زا٘كزٛیبٖ زض ٔطحّ ٝثبِیٙی ضا ثب
اؾتفبز ٜاظ زا٘ف ّٖ ْٛپبی ٝفطأ ٓٞی آٚضز .ایٗ تٛاٖ ٔٙسی ثطای یه زا٘كزٛی پعقىی
يطٚضی  ٚالظْ اؾت  ٚفمساٖ آٖ ٚی ضا تجسیُ ث ٝیه تىٙیؿیٗ ثبِیٙی ٔی وٙس)2( .
 زٚض ّْٖٛ ٜپبی٘ ٝیبظٔٙس ٔكرم قسٖ اٞسافٕٞ ،ب ًٙٞؾبظی ٔحتٛا ،ثطلطاضی اضتجبٌ
ثیٗ ّٖ ْٛپبی ٚ ٝثبِیٙی ٘ ٚیع ثٟجٛز ثركی ؾبظٔب٘سٞی زٚض ٜاؾت)3 ( .
 ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس زٚض ّْٖٛ ٜپبی ٝآٔبزٌی ٔٙبؾجی ثطای ٚضٚز ث ٝزٚض ٜثبِیٙی ضا
فطإ٘ ٓٞی ٕ٘بیس)3( .
 آٔٛظـ ثبِیٙی زض زٚض ٜوبضٚضظی  ٚوبضآٔٛظی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٘یؿت و ٝاٖتٕبز ث٘ ٝفؽ
الظْ ضا زض ایكبٖ ثطای َجبثت ٔؿتمُ ثٖٛٙ ٝاٖ پعقه ٖٕٔٛی ایزبز وٙس .ثط اؾبؼ ایٗ
ُٔبِٗ ٝتٟٙب  16زضنس اظ زا٘كزٛیبٖ ٔب زض ظٔبٖ زا٘ف آٔٛذتٍی ٔٛافك ٞؿتٙس وٝ
اٖتٕبز ث٘ ٝفؽ الظْ ثطای َجبثت ٔؿتمُ ضا زاضا ٞؿتٙس)3( .
٘ تبیذ ُٔبِٗ ٝاضظیبثی تٛاٖ ٔٙسی ٞبی زا٘كزٛیبٖ زٚض ٜپعقىی زض ثسٚ ٚضٚز ث ٝزٚضٜ
وبضٚضظی ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ٘ OSCE ٖٛكبٖ زٙٞس ٜایٗ اؾت وٚ ٝيٗیت زا٘كزٛیبٖ ٔب
حسالُ زض ٔٛضز تٗسازی اظ ٟٔبضت ٞبی ثبِیٙی آٖ اظ ٟٔبضت ٞبی قطح حبَ ٌیطی،
ٔٗبی ٝٙفیعیىی ٟٔ ٚبضت ٞبی پطٚؾیزطاَ زض قطایٍ ُّٔٛثی لطاض ٘ساضز.
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 ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس آٔٛظقی و ٝزا٘كزٛیبٖ ٔب زض ظٔی ٝٙتبٔیٗ ،حفّ ٚ

اضتمبی ؾالٔت،

ٔطالجت ٞبی ؾطپبیی ٔ ٚطالجت اظ ثیٕبضی ٞبی قبیٕ زض ٖطنٞ ٝبی اضای ٝؾُح اَٚ
ذسٔبت ؾالٔتٖ ،ساِت زض ؾالٔتَ ،ت پیكٍیطیٔ ،طالجت حبز ٔ ٚعٔٗ ،تزٛیع
ُٔٙمی زاضٞٚبٛ٘ ،تٛا٘ی  ٚثبظتٛا٘ی زضیبفت ٔی وٙٙس وبفی ٘یؿت)3( .
 ویفیت آٔٛظـ ضایب٘٘ ٝیبظٔٙس اضتمب ٔی ثبقسٞ .ط چٙس زا٘كزٛیبٖ ٔب زض ظٔیٝٙ
ٞبیی ٔخُ وبض ثب ضایب٘ٚ ٝيٗیت ُّٔٛة تطی زاض٘س أب زض ظٔی ٝٙاؾتفبز ٜاظ
ضایب٘ ٝثطای حجت اَالٖبت ثیٕبضاٖ ٘ ٚیع رؿتز ٛثب اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبیی چٖٛ
 PDAزچبض ٔكىُ ٔی ثبقٙس)3( .
 ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس زض ظٔی ٝٙفٗبِیت ٞبی پػٞٚكی ،زضنس لبثُ تٛرٟی اظ
زا٘كزٛیبٖ ث ٝزِیُ زضٌیط قسٖ زض پطٚغٞ ٜبی پػٞٚكی تٛاٖ ٔٙسی ُّٔٛثی زض
ایٗ ظٔی ٝٙوؿت ٔی وٙٙس أب زض ظٔیَ ٝٙت ٔجتٙی ثط قٛاٞس ٚيٗیت ث ٝایٗ
ٌ٘ ٝ٘ٛیؿت ٔ ٚیعاٖ آٔٛظـ  ٚتٛاٖ ٔٙسی زا٘كزٛیبٖ ا٘سن اؾت)3( .
 زض ٔٛضز آٔٛظـ ظثبٖ ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس و٘ ٝیبظٔٙس تمٛیت ؾُح تٛاٖ ٔٙسی زا٘كزٛیبٖ
ٞؿتیٓ)3( .
ٕٞ یٗ ٚيٗیت زض ٔٛضز تٛا٘ب٘ی زا٘ف آٔٛذتٍبٖ ٔب ثطای فٗبِیت زض ٖطنٓ٘ ٝبْ
ذسٔبت ؾالٔت ٔ ٚسیطیت آٖ نسق ٔی وٙس)3(.
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


اصالح هحتَا ٍ سٍؽ آهَصؽ ػلَم پایِ تشای ایجاد ّواٌّگی الصم تیي دسٍع،
ایجاد استثاط تیي ػلَم پایِ ٍ تالیٌی تا ّذف فشاّن آٍسدى صیشتٌای ػلوی الصم
تشای اًجام ٍظیفِ تِ ػٌَاى یك پضؿك دس جاهؼِ ٍ ٍسٍد تِ دٍسُ تالیٌی



هتٌاػة کشدى حجن ٍ ػغح هحتَای آهَصؿی (ّن دس ػلَم پایِ ٍ ّن دس ػلَم
تالیٌی) تا ًیاصّای یك پضؿك ػوَهی
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تَجِ تِ اتؼاد  biopsychosocialدس تشًاهِ آهَصؿی دٍسُ پضؿکی ػوَهی



تمَیت آهَصؽ هْاست ّای اخالق پضؿکی ،سفتاس ٍ تؼْذ حشفِ ای ٍ هْاست
ّای استثاعی



تمَیت آهَصؽ هْاست ّای تالیٌی ؿاهل هْاست ّای ؿشح حال گیشی ،هؼایٌِ
فیضیکی ٍ هْاست ّای پشٍػیجشال



تمَیت آهَصؽ هشالثت جاهغ اص تیواس ؿاهل استمای ػالهت ،پیـگیشی،
تـخیص ٍ دسهاى تیواسی ّا ٍ تاصتَاًی دس هؼلَلیت ّا



تمَیت آهَصؽ هثتٌی تش ًیاصّای جاهؼِ



تمَیت آهَصؽ اسایِ خذهات ػالهت ػغح اٍل



تمَیت آهَصؽ دس هحیظ ّای ػشپایی



تمَیت آهَصؽ ًظام ػالهت ٍ هذیشیت دس آى دس تشًاهِ آهَصؽ پضؿکی
ػوَهی



تمَیت اػتواد تِ ًفغ داًؾ آهَختگاى تشای عثاتت هؼتمل اص عشیك ًظاست
هؼتوش ٍ ٍاگزاسی تذسیجی هؼؤٍلیت تش حؼة تَاى هٌذی ّای داًـجَیاى



تمَیت تَاًایی حل هؼالِ ،خَد آهَصی ٍ استمای هؼتوش حشفِ ای



تمَیت آهَصؽ فَسیت ّای پضؿکی ،حَادث غیشهتشلثِ ٍ هذیشیت تحشاى



تمَیت آهَصؽ هْاست ّای تالیٌی



تمَیت آهَصؽ عة هثتٌی تش ؿَاّذ ،صتاى اًگلیؼی ٍ کاس تا سایاًِ دس صهیٌِ
پضؿکی
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 .4استراتژی َای آمًزشی

ً .aماط لَت:
 زض َ َٛؾبِیبٖ ٌصقت ٝثب ثط٘بٔ ٝضیعی ا٘زبْ قس ٜا٘ساظ ٜوالؼ ٞبی ٘ٓطی ّٕٖ ٚی
وٛچه قس ٚ ٜزض ٘تیز ٝأىبٖ تٗبُٔ ثٟتط ثیٗ اًٖبی ٞیأت ّٖٕی  ٚزا٘كزٛیبٖ فطآٞ
قس ٜاؾت.
ً .bماط ضؼف:
ٞ ط چٙس زض ُٔبِٗبت پٙذ ٌب٘ ٝاقبضٔ ٜؿتمیٕی ث ٝاؾتطاتػی ٞبی آٔٛظقی ٚ ٚيٗیت
ربضی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ٔب زض ضاثُ ٝثب آٖ ٘كس ٜاؾت؛ أب ثط اؾبؼ ٔٙبثٕ ّٖٕی
ٔٛرٛز ٘ ٚیع ٘تبیذ حبنُ اظ وبضٌبٞی و ٝزض ظٔی ٝٙثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقی ثب ٕٞىبضی
آلبی زوتط ظثیط أیٗ زض تبثؿتبٖ  1387ثطٌعاض ٌطزیسٔ ،ی تٛاٖ ث٘ ٝىبت شیُ اقبضٜ
ٕ٘ٛز:
 وٛضیى ِْٛٛفّٗی زا٘كىس ٜپعقىی یه وٛضیى ِْٛٛؾٙتی  ٚثب ٔسَ ٔجتٙی ثط زیؿیپّیٗ
اؾت و ٝتبویس انّی زض آٖ ثط ا٘تمبَ اَالٖبت اؾت.
 وٛضیى ِْٛٛحبيط تمطیجب فبلس ازغبْ ثیٗ ّٖ ْٛپبی( ٝافمی)  ٚثیٗ ّٖ ْٛپبی ٚ ٝثبِیٙی
(ٖٕٛزی) اؾت.
 وٛیى ِْٛٛربضی اؾتبز ٔحٛض اؾت .ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝزض َیف یبززٞی-
یبزٌیطی ) (teaching-learningثیكتط ثط ٘مف اًٖبی ٞیأت ّٖٕی ثطای ا٘تمبَ
زا٘ف تبویس ٔی قٛز تب ٘مف زا٘كز ٛثطای یبزٌیطی .ایٗ أط ؾجت ٔی قٛز وٝ
زا٘كزٕٖ ٛستب ٘مف غیطفٗبَ زاقت ٚ ٝثیكتط ثط تٛا٘بیی ٚی ثطای حفّ وطزٖ
زا٘ف تبویس قٛز تب تٛا٘بیی ٚی زض تحّیُ ٘ ٚمس ُٔبِت  ٚیبزٌیطی اظ ایٗ
َطیك.
 وٛضیى ِْٛٛربضی ٖٕستب ٔجتٙی ثط ثیٕبضؾتبٖ اؾت .ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝتمطیجب تٕبٔی
آٔٛظـ زا٘كزٛیبٖ ٔب زض ٔحیٍ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی نٛضت ٔی ٌیطز .ایٗ

19

گضاسؽ اسصؿیاتی جاهغ دٍسُ پضؿکی ػوَهی

زضحبِی اؾت و ٝزضنس ثؿیبض وٕی اظ ثیٕبضاٖ  ٚافطاز ربٔٗ ٝث ٝثیٕبضؾتبٖ
ٔطارٗٔ ٝی وٙٙس .زض ٚالٕ ثرف ثعضٌی اظ ثیٕبضاٖ ث ٝنٛضت ؾطپبیی ثٝ
زضٔبٍ٘بٞ ٜب ُٔ ٚت پعقىبٖ ٔطارٗٔ ٝی وٙٙس  ٚتحت ٔطالجت لطاض ٔی ٌیط٘س.
ایٗ ٕٞبٖ ٔحیُی اؾت و ٝثرف ٖٕس ٜاضای ٝذسٔبت تٛؾٍ زا٘ف آٔٛذتٍبٖ
ٔب زض آٖ نٛضت ٔی ٌیطز .اٌط زض ٘ٓط ثٍیطیٓ و ٝتمطیجب تٕبٔی ثیٕبضؾتبٖ ٞبی
تبثٗ ٝزا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ ثیٕبضؾتبٖ ٞبی اضربٖی ٞؿتٙس و ٝپیچیسٜ
تطیٗ ثیٕبضاٖ تٟطاٖ  ٚالهی ٘مبٌ وكٛض ث ٝآٟ٘ب اضربٔ ٔی ق٘ٛس ،ثیكتط
ٔكرم ٔی قٛز ؤ ٝحیُی و ٝزا٘كزٛی پعقىی ٔب زض آٖ تطثیت ٔی قٛز
ثب ٔحیٍ ٚالٗی و ٝزض آیٙس ٜزض آٖ َجبثت ذٛاٞس وطز ٔتفبٚت اؾت َ ٚیف
ثیٕبضا٘ی و ٝزض َ َٛزٚض ٜتحهیُ ثب آٟ٘ب ٔٛارٔ ٝی قٛز ثؿیبض ٔتفبٚت اظ
ثیٕبضاٖ آیٙسَ ٜجبثت حطف ٝای ا ٚذٛاٞس ثٛز.
 زض وٛضیى ِْٛٛربضی ،آٔٛظـ زا٘كزٛیبٖ زض ٔطحّ ٝثبِیٙی ٖٕستب فطنت
َّجب٘ (opportunistic) ٝاؾت .ث ٝایٗ ٔٗٙب وَ ٝیف ثیٕبضا٘ی و ٝزا٘كزٛیبٖ
ٔرتّف ثب آٟ٘ب ؾط  ٚوبض زاض٘س ثط اؾبؼ ثیٕبضا٘ی اؾت و ٝزض ظٔبٖ حًٛض
ایكبٖ ث ٝثیٕبضؾتبٖ ٔطارٗ ٚ ٝزض آٖ ثؿتطی ٔی ق٘ٛس .ث ٝایٗ تطتیت آٔٛظـ
زا٘كزٛیبٖ ٔب زض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی زا٘كٍب ٚ ٜحتی زض یه ثیٕبضؾتبٖ زض ظٔبٖ
ٞبی ٔرتّف  ٚحتی زض یه ثرف ثطای زٚضٞ ٜبی ٔرتّفٔ ،تفبٚت ٔی ثبقس
ٔ ٚسیطیتی ثطای ٘عزیه قسٖ ایٗ فطنت ٞب ث ٝیىسیٍط اٖٕبَ ٕ٘ی قٛز.
 وٛضیى ِْٛٛحبيط ثب حسالُ رعء ا٘تربثی

) (electivesزض ثط٘بٔ ٝزا٘كزٛیبٖ

اضایٔ ٝی قٛز .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝث ٝزِیُ ٖالیك ٔتفبٚت زا٘كزٛیبٖ ٘ ٚیع
٘مف ٞبی ٔتفبٚتی و ٝیه پعقىی ٖٕٔٛی پؽ اظ زا٘ف آٔٛذتٍی زض آٖ
ٔكغ َٛث ٝفٗبِیت ٔی قٛز (اضای ٝذسٔت ثٖٛٙ ٝاٖ یه پعقه ٖٕٔٛی زض
ٔحیٍ ٞبی ٔرتّف ،ازأ ٝتحهیُ زض یىی اظ ضقتٞ ٝبی ترههی ّٖ ْٛپبیٚ ٝ
ثبِیٙی ،ایفبی ٘مف ثٖٛٙ ٝاٖ پػٞٚكٍط ُٙٔ ). . . ٚمی اؾت و ٝث ٝزا٘كزٛیبٖ
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ایٗ فطنت زاز ٜقٛز تب زض وٙبض ثرف ٖٕس ٜآٔٛظـ ذٛز و ٝث ٝنٛضت
یىؿبٖ زضیبفت ٔی وٙٙس لؿٕتی ٘یع ٚرٛز زاقت ٝثبقس و ٝثط اؾبؼ ا٘تربة
٘بقی اظ ٖالل ٝیب ٘یبظ ذٛز آٖ ضا ثطٌعیٙٙس.
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


تمَیت آهَصؽ داًـجَیاى دس هحیظ ّای اسایِ خذهات ػالهت تِ غیش اص هحیظ
ّای تیواسػتاًی



تمَیت آهَصؽ داًـجَ هحَس



ایجاد ادغام عَلی ٍ افمی دس تشًاهِ آهَصؿی دٍسُ پضؿکی ػوَهی



تمَیت ساّثشد آهَصؽ هثتٌی تش هؼالِ ٍ اًتخاتی تَدى دسٍع دس تشًاهِ آهَصؿی
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 .5ريش َای آمًزشی
ً .aماط لَت:
 یىی اظ ضٚـ ٞبی ٘ٛیٙی و ٝزض آٔٛظـ زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ث ٝوبض ٌطفت ٝقس  ٚظٔیٝٙ
ضا ثطای حجت السأبت زا٘كزٛیبٖ فطإٛ٘ ٓٞز اؾتفبز ٜاظ الي ثٛن

) (log bookثٛزٜ

اؾتٞ .ط چٙس زض ُٖٕ ث ٝوبض ٌیطی اظ ایٗ اثعاض ثب چبِف ٞبی رسی ٔٛارٌ ٝطزیس أب
زض ٖیٗ حبَ انُ تٛر ٝث ٝایٗ اثعاض  ٚضا ٜا٘ساظی آٖ زض آٔٛظـ زا٘كزٛیی ضٚیىطزی
ٔٙبؾت اؾت ؤ ٝی تٛا٘س زض ظٔی ٝٙؾبٔبٖ زٞی آٔٛظـ زا٘كزٛیبٖ ٘مف ث ٝؾعایی
زاقت ٝثبقس.
 یىی اظ السأبت اؾبؾی زض ظٔی ٝٙت ٔٛٙثركیسٖ ث ٝضٚـ ٞبی آٔٛظقی ٚ
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی آٔٛظقی ٔٙبؾت ث ٝوبضٌیطی ٔٛالغٞب  ٚؾیٕٛالتٛضٞب زض
ٔطوع ٟٔبضت ٞبی ثبِیٙی زا٘كىس ٜاؾت .ایٗ أط ٔٛرت قس تب آٔٛظـ
ٔٛاضزی و ٝتب پیف اظ ایٗ ثبیس ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ  ٚضٚی ثیٕبض اضایٔ ٝی قس اظ
ٔطوع ٟٔبضت ٞب آغبظ قٛز و ٝيٕٗ تٛر ٝثیكتط ث ٝحمٛق ثیٕبض  ٚضٖبیت
ان َٛاذالق پعقىی ،قطایٍ ضا ثطای یبزٌیطی ثس ٖٚاؾتطؼ زا٘كزٛیبٖ زض
فًبیی أٗ فطا ٓٞآٚضز.
 زض َ َٛؾبِیبٖ ٌصقت ،ٝتأویس ٔٙبؾجی ضٚی آٔٛظـ ؾطپبیی قس ٜاؾت .زض ثؿیبضی اظ
ثرف ٞبی آٔٛظقی اظ اًٖبی ٞیأت ّٖٕی ذٛاؾت ٝقس تب ٖال ٜٚثط حًٛض زا٘كزٛیبٖ
زض زضٔبٍ٘بٞ ٜبی نجح ،قطایٍ ثطای حًٛض زا٘كزٛیبٖ زض وّیٙیه ٞبی ٚیػ ٜثٗس اظ
ْٟط فطا ٓٞقٛز تب اظ ایٗ َطیك آٔٛظـ ؾطپبیی زا٘كزٛیبٖ تمٛیت ٌطزز.
 ضا ٜا٘ساظی ؾبٔب٘ ٝآٔٛظـ اظ ضا ٜزٚضٞ .ط چٙس ایٗ ؾبٔب٘ ٝثَٛ ٝض ٌؿتطزٛٔ ٜضز اؾتفبزٜ
لطاض ٍ٘طفت ٝاؾت ِٚی حطوت اظ ؾٕت ضٚـ ٞبی ٕٔٗ َٛاضایُٔ ٝبِت ث ٝؾٕت ضٚـ
ٞبی ٘ٛیٗ ٌبْ ثؿیبض اضظـ ٔٙسی اؾت.
ً .bماط ضؼف:
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ٞ ط چٙس زض قطایُی و ٝاٞساف  ٚتٛاٖ ٔٙسی ٞبی ٔٛضز ا٘تٓبض زض اوخط ٔطاحُ انّی
آٔٛظقی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی  ٚاوخط زضٚؼ تٗییٗ ٘كس ٜاؾت ٕ٘ی تٛاٖ ث ٝقیٜٛ
زضؾتی زض ٔٛضز ضٚـ ٞبی آٔٛظقی ٔٛضز اؾتفبز ٜؾرٗ ٌفت ،أب اظ آ٘زب ؤ ٝی تٛاٖ
ا٘تٓبض زاقت و ٝاٞساف  ٚپیبٔسٞبی آٔٛظقی ٔت ٚ ٔٛٙزضثطٌیط٘س ٜحٛظٞ ٜبی ٔرتّف
زا٘كیٟٔ ،بضتی ٍ٘ ٚطقی ثبقٙس ِصا اؾتفبز ٜاظ

ضٚـ ٞبی آٔٛظقی ٔتٙٔ ٚ ٔٛٙبؾت

ثطای تحمك ا٘ٛأ اٞساف آٔٛظقی تٗییٗ قس ٜزض ثط٘بٔ ٝزضؾی يطٚضی اؾت .ثٖٛٙ ٝاٖ
ٔخبَ زض حبَ حبيط ضٚـ انّی آٔٛظـ زض ٔمُٕ ّٖ ْٛپبی ٝؾرٙطا٘ی اؾت  ٚثرف
ٔحسٚزی ٘یع ث ٝوبض ّٖٕی زض آظٔبیكٍبٞ ٜب اذتهبل زازٔ ٜی قٛز .ایٗ زض حبِی اؾت
و ٝاٌط و ٝثرٛاٞیٓ ضٚـ ٘مس ّٖٕی  ٚزضن ٖٕیك ضا زض حٛظ ٜزا٘كی تمٛیت وٙیٓ ثبیس
اظ ضٚـ ٞبی آٔٛظقی فٗبَ ٘ٓیط آٔٛظـ زض ٌطٞ ٜٚبی وٛچه اؾتفبز ٜوٙیٓ)1 ( .
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


تا تَجِ تِ اّذاف ٍ تَاى هٌذی ّایی کِ دس تشًاهِ تذٍیي هی ؿَد سٍؽ ّای
آهَصؿی هتٌَع ٍ هٌاػة تشای ًَع پیاهذّا ٍ اّذاف دس ًظش گشفتِ ؿذُ تِ کاس
گشفتِ ؿَد.
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 .6زمان بىدی ارایٍ محتًا
ً .aماط لَت:
 یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٘مبٌ لٛت ثط٘بٔ ٝزٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی زض َ َٛؾبِیبٖ ٌصقت ٝایٗ
اؾت و ٝثب ٚرٛز  ٕٝٞچبِف ٞبیی و ٝوٛضیى ِْٛٛربضی زاقت ٝوٕٖ ٝس ٜآٖ ٘یع ٔطثٌٛ
ث ٝاِعأبت وكٛضی ثٛز ٜاؾت أب ثب ایٗ ٚرٛز ٘ٓبضت ثط حؿٗ ارطای ثط٘بٔ ٝزض
چبضچٛة تٗییٗ قس ٜث ٝزلت ا٘زبْ قس ٚ ٜتالـ رسی ثط ایٗ أط ٔجص َٚقس ٜاؾت.
ً .bماط ضؼف:
 ََٛ زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی زض وُ َٛال٘ی اؾتٖ .ال ٜٚثط ایٗ زٚض ّْٖٛ ٜپبیَٛ ٝال٘ی
 ٚزٚض ٜپبتٛفیعیِٛٛغی وٛتب ٚ ٜفكطز ٜاؾت)2( .
ٔ مبَٕ چٟبضٌب٘ ّْٖٛ ٝپبی ،ٝفیعیٛپبتِٛٛغی ،وبضآٔٛظی  ٚوبضٚضظی زچبض ٘بوبضآٔسی
اؾت)2( .
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


تثذیل تشًاهِ آهَصؿی اص هذل هثتٌی تش دیؼیپلیي تِ هذل اسگاى – ػیؼتن
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 .7مىابع ،امکاوات ي تجُیسات
ً .aماط لَت:

 زض حبَ حبيط َیف ثؿیبض ٌؿتطز ٜای اظ ٔحیٍ ٞبی آٔٛظـ ثبِیٙی زض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی
آٔٛظقی زض اذتیبض زا٘كزٛیبٖ پعقىی ٖٕٔٛی لطاض زاضز .ایٗ ثیٕبضؾتبٖ ٞب ثب تٗساز ظیبز
ترت ٞبی ثؿتطی  ٚزضٔبٍ٘بٞ ٜبی ٔتٛٔ ٔٛٙلٗیت ٔٙحهط ث ٝفطزی ضا اظ ِحبِ آٔٛظـ
ثبِیٙی زا٘كزٛیبٖ فطأ ٓٞی آٚضز.
 یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٘مبٌ لٛت آٔٛظـ ثبِیٙی زض زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ زؾتطؾی
زا٘كزٛیبٖ ث ٝتٗساز وبفی اظ ثیٕبضاٖ ٔطارٗ ٝوٙٙس ٜثٔ ٝطاوع زضٔب٘ی تبثٗ ٝاؾت .ثب تٛر ٝثٝ
٘مف ثی ثسیُ تٗساز  ٚت ٔٛٙثیٕبضاٖ ثط ضٚی ویفیت آٔٛظـ ثبِیٙی ،إٞیت ایٗ أط ثیف اظ
پیف ٔكرم ٔی قٛز.

 ث ٝزِیُ اضربٖی ثٛزٖ ثیٕبضؾتبٖ ٞبی زا٘كٍب ،ٜاوخط ثیٕبضی ٞبیی و ٝزض ٔٙبثٕ ّٖٕی
پعقىی ث ٝآٟ٘ب اقبض ٜقس ٜاؾت ث ٝایٗ ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٔطارٗ ٚ ٝزض ٘تیز ٝزا٘كزٛیبٖ
پعقىی فطنت ٔٛار ٟٝثب َیف ٚؾیٗی اظ ثیٕبضاٖ ضا پیسا ٔی وٙٙس.
 زض حبَ حبيط زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ زاضای یىی اظ ثٟتطیٗ ظیطؾبذت ٞبی فٙبٚضی
اَالٖبت ٔی ثبقس ٟٓٔ .تطیٗ ٔٗیبضٞبی ایٗ أط ٖجبضتٙس اظ :اتهبَ تٕبٔی ثیٕبضؾتبٖ ٞبی
آٔٛظقی  ٚذٛاثٍبٞ ٜب ث ٝقجى ٝفیجط ٘ٛضی زا٘كٍب ،ٜفطا ٓٞثٛزٖ أىبٖ رؿتز ٛزض ٔٙبثٕ
اِىتط٘ٚیه ٘ ٚیع زؾتطؾی ث ٝتٗساز ثؿیبض ثبالیی اظ ٔزالت  ٚوتت ّٖٕی.

ٔ طوع ٟٔبضت ٞبی ثبِیٙی زا٘كىس ٜپعقىی ثٖٛٙ ٝاٖ اِٚیٗ ٔطوع ٟٔبضت ٞبی ثبِیٙی زض
وكٛض و٘ ٝمف پیكط ٚزض ایٗ ظٔی ٝٙضا زض وكٛض زاقت ٝاؾت أىب٘بت ٔٙبؾجی ضا ثطای
آٔٛظـ  ٚآظٔٛزٖ ٟٔبضت ٞبی ّٖٕی فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت.
 وتبثرب٘ ٝپطزیؽ زا٘كىس ٚ ٜثیٕبضؾتبٖ ٞبی آٔٛظقی تبثٗ ٝیىی زیٍط اظ ٘مبٌ لٛت زا٘كٍبٜ
ّٖ ْٛپعقىی تٟطاٖ زض ٖطن ٝآٔٛظـ پعقىی ٖٕٔٛی اؾت و ٝأىبٖ زؾتطؾی زا٘كزٛیبٖ
ضا ثَ ٝیف ٚؾیٗی اظ وتت ٔطرٕ فطأ ٓٞی آٚضز.

گضاسؽ اسصؿیاتی جاهغ دٍسُ پضؿکی ػوَهی

25

ٚ رٛز ظیطؾبذت ٞبی ٔٙبؾت پػٞٚكی یىی اظ ٘مبٌ لٛت ٖٕس ٜزا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی
تٟطاٖ ٔی ثبقس .اظ رّٕٔ ٝهبزیك ایٗ ظیطؾبذت ٞب ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:
ٔ oطوع پػٞٚف ٞبی زا٘كزٛیی .ایٗ ٔطوع و ٝزض ؾبِیبٖ ٌصقت ٝحبیع ضتج ٝا َٚزض ٔیبٖ
ٔطاوع پػٞٚف ٞبی زا٘كزٛیی ثٛز ٜاؾت أىب٘بت ثؿیبض ُّٔٛثی ضا ثطای ضقس تٛاٖ
ٔٙسی ٞبی پػٞٚكی  ٚزض وٙبض آٖ تٛاٖ ٔٙسی ٞبی زا٘كزٛیبٖ زض ظٔی ٝٙوبض تیٕی ٚ
ضقس  ٚثبِٙسٌی قرهیتی فطأ ٓٞی آٚضز .زض چبضچٛة ٕٞیٗ ٔطوع اؾت وٝ
زا٘كزٛیبٖ ٔب أىبٖ ا٘زبْ َطح ٞبی وٛچه پػٞٚكی ضا زض لبِت پطٚغٞ ٜبی
زا٘كزٛیی پیسا ٔی وٙٙس.
 oفطا ٓٞثٛزٖ أىبٖ ا٘زبْ پػٞٚف زض حسالُ تٗسازی اظ ٌطٞ ٜٚبی آٔٛظقی ثطای
زا٘كزٛیبٖ ث ٝتمٛیت تٛاٖ ٔٙسی ٞبی پػٞٚكی ایكبٖ وٕه ٔی وٙس.
ٚ oرٛز ٔطاوع تحمیمبتی ٔتٗسز ٚاثؿت ٝث ٝزا٘كٍبٚ .ٜرٛز ایٗ ٔطاوع ثؿتط ٔٙبؾجی ضا ثطای
ٔكبضوت زا٘كزٛیبٖ زض َیف ٚؾیٗی اظ فٗبِیت ٞبی پػٞٚكی فطأ ٓٞی آٚضز.
ً .bماط ضؼف:

 زض قطایٍ حبيط ٖطنٞ ٝبی آٔٛظقی زض ٘ٓبْ ؾالٔت ربٔٗ ٝو ٝزا٘كىس ٜپعقىی زض
اذتیبض زاضز ثؿیبض ٔحسٚز اؾتٔ .حسٚزٔ ٜطث ٌٛث ٝزا٘كٍب ٜزض ٔطوع قٟط تٟطاٖ ٚالٕ قسٜ
ٔ ٚطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی قٟطی  ٚضٚؾتبیی ٔحسٚزی زض اذتیبض زاضز .ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس
ثبظٍ٘طی زض تٗطیف ٔحیٍ ٞبیی و ٝثتٛاٖ زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ آٟ٘ب اؾتفبز ٜوطز يطٚضت زاقتٝ
ثبقس)1( .

 زض حبَ حبيط ٖطنٞ ٝبی آٔٛظقی و ٝزض اذتیبض زٚض ٜپعقىی لطاض زاضز ٔحسٚز
ث ٝثرف ٞب  ٚزضٔبٍ٘بٞ ٜبی آٔٛظقی ثیٕبضؾتبٖ ٞبی آٔٛظقی زا٘كٍبٔ ٜی ثبقس.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝلجال ٘یع اقبض ٜقس ایٗ ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٖٕستب ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ؾُح
ؾ ْٛثٛز ٚ ٜاضربٖی ٔی ثبقٙس .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝاٌط ثرٛاٞیٓ آٔٛظـ
ٔٙبؾجی ثطای زا٘كزٛیبٖ فطا ٓٞوٙیٓ ٘یبظ ثَ ٝیف ٚؾیٗی اظ ٔحیٍ ٞبی آٔٛظقی
اظ رّٕٔ ٝطاوع  ٚثرف ٞبی

ٖٕٔٛی قبُٔ ذب٘ٞ ٝبی ثٟساقتٔ ،طاوع ثٟساقتی
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زضٔب٘ی ،وّیٙیه ٞبُٔ ،ت ٞبی پعقىبٖٔ ،طاوع اٚضغا٘ؽ ،زضٔبٍ٘بٞ ٜبی ٖٕٔٛی
ثیٕبضؾتبٖ ٞب  ٚثرف ٞبی رٙطاَ زض وٙبض ثرف ٞبی ترههی زاضیٓ)1( .
 یىی اظ چبِف ٞبی فّٗی پیف ضٚی زا٘كىسٞ ٜبی پعقىی اظ رّٕ ٝزا٘كىسٜ
پعقىی ،ایٗ اؾت و ٝثطای ا٘زبْ ثط٘بٔٞ ٝبی ذٛز زض ظٔی ٝٙپعقىی ٖٕٔٛی زاضای
ثٛزر ٝوبفی ٔ ٚؿتمُ ٕ٘ی ثبقس .ایٗ أط ثٚ ٝیػ ٜثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝزض نٛضت
تهٕیٓ ثطای ایزبز تغییطات الظْ زض ایٗ ثط٘بٔ٘ ،ٝیبظ ثٙٔ ٝبثٕ ٔبِی لبثُ ٔالحٓٝ
ٔیجبقس ،اظ إٞیت ًٔبٖفی ثطذٛضزاض ٔیجبقس)1 ( .

ٞ ط چٙس ترههی ثٛزٖ ثیٕبضؾتبٖ ٞبی آٔٛظقی تبثٗ ٝزا٘كٍب ٜثب تٛر ٝث ٝربیٍب ٜزا٘كٍب،ٜ
زض ٖطنّٔ ٝی  ٚا٘تٓبضات آٔٛظقی  ٚزضٔب٘ی اظ آٖ أطی يطٚضی  ٚحتٕی اؾت أب زض
وٙبض ایٗ ٔٛي ٚ ٔٛثٖٛٙ ٝاٖ یه ٖبضي ٝرب٘جی ،ترههی ثٛزٖ ثرف ٞبی آٔٛظقی ٚ
حًٛض پطضً٘ زؾتیبضاٖ ترههی  ٚفٛق ترههی زض ایٗ ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٔٛرت تًٙ
قسٖ ٖطن ٝثطای آٔٛظـ زا٘كزٛیبٖ پعقىی ٖٕٔٛی قس ٜاؾت .ایٗ أط ث ٝذهٛل اظ
آٖ رٟت إٞیت پیسا ٔی وٙس و ٝثطذالف ٔسَ نحیح آٔٛظـ ٞطٔی و ٝزض آٖ زؾتیبضاٖ ٚ
زا٘كزٛیبٖ ؾبَ ٞبی ثبالتط ٘مف ٔؿتمیٓ زض آٔٛظـ ضزٞ ٜبی پبییٗ تط زاض٘س ،زض حبَ
حبيط زض زا٘كٍبٔ ٜب چٙیٗ ضاثُ ٝای ثیٗ زا٘كزٛیبٖ زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی  ٚزٚضٞ ٜبی
ترههی  ٚفٛق ترههی ٚرٛز ٘ساضز یب ثؿیبض وٕطً٘  ٚثس ٖٚثط٘بٔ ٝاؾت .ثٕٞ ٝیٗ
ذبَط ٘ ٔٛضاثُ ٝثیٗ زٚضٞ ٜبی ترههی ٕٖٔٛ ٚی ؤ ٝی تٛا٘س ٘مف ثؿیبض ؾبظ٘س ٜای
زاقت ٝثبقس اغّت ث ٝنٛضت یه ضلبثت ثطای أىب٘بت ٔحسٚز زضآٔس ٜاؾت و ٝزض ُٖٕ
زض اوخط ٔٛاضز زا٘كزٛیبٖ زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثبظ٘س ٜایٗ ضلبثت ٞؿتٙس)2( .

 زض ثط٘بٔ ٝفّٗی آٔٛظـ پعقىی ٖٕٔٛی أىب٘بت پبٚیٞ ٖٛب ،وتبثرب٘ٞ ٝب ،ؾّف  ٚویفیت
غصاٞب  ٚذٛاثٍبٞ ٜب ٔٙبؾت ٘یؿتٙس)2( .
 أىب٘بت آٔٛظـ ّٖٕی زض ثؿیبضی اظ ٌطٞ ٜٚبی آٔٛظقی ٞبی ّٖ ْٛپبی ٝاظ قطایٍ ُّٔٛثی
ثطذٛضزاض ٘یؿت)2( .
٘ تبیذ حبنُ اظ َطح ضتج ٝثٙسی زا٘كىسٞ ٜبی پعقىی وكٛض و ٝزض ؾبَ

 86ا٘زبْ  ٚزض

ؾبَ ٙٔ 87تكط ٌطزیس ٘یع ٔجیٗ یبفتٞ ٝبی فٛق اؾت ٘ ٚكبٖ ٔی زٞس وٙٔ ٝبثٕ فیعیىی
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زا٘كىس ٜپعقىی زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط زا٘كىسٞ ٜبی پعقىی اظ
ٚيٗیت ُّٔٛثی ثطذٛضزاض ٘یؿت)5( .
 یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٘ىبتی و ٝثبیس زض ظٔی ٝٙأىب٘بت آٔٛظقی ث ٝآٖ تٛر ٝزاقت ٝثبقیٓ ِعْٚ
فطا ٓٞوطزٖ ٔحیٍ ٞبی آٔٛظقی ٔٙبؾت ثطای ضٚـ ٞبی آٔٛظقی فٗبَ ٛ٘ ٚیٗ اؾت.
رسیس تطیٗ فًبٞبی فیعیىی زا٘كىس ٜپعقىی ٔتّٗك ث ٝحسٚز  40ؾبَ لجُ اؾت  ٚثسیٟی
اؾت و ٝثب ٘یبظٞبی أطٚظ آٔٛظـ پعقىی ٔتٙبؾت ٘یؿت .زض ایٗ ظٔی ٝٙث ٝزٔ ٚخبَ اوتفب
ٔی وٙیٓ .زض نٛضتی و ٝلطاض ثبقس زض تغییطات ٔٛضز ٘ٓط ثٛٔ ٝي ٔٛآٔٛظـ زض ٌطٞ ٜٚبی
وٛچه تٛر ٝثیكتطی قٛز یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ چبِف ٞبی ٔٛرٛز زض ایٗ ٔؿیط ٘جٛز فًبی
فیعیىی ٔٙبؾت ثطای ایٗ ٘ ٔٛوالؼ ٞب ث ٝتٗساز وبفی زض زا٘كىس ٜپعقىی ٔی ثبقسٕٝ٘ٛ٘ .
زیٍط زض ایٗ ضاثُ ٝوٕجٛز فًبی فیعیىی ٔطوع ٟٔبضت ٞبی ثبِیٙی )ٔ (skill labی ثبقس .ثب
ٚرٛز ایٗ ؤ ٝطوع ٟٔبضت ٞبی ثبِیٙی زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ اِٚیٗ ٔطوع ٟٔبضت ٞب
زض وكٛض ثٛز ٜاؾت أب زض حبَ حبيط ثب وٕجٛز فًبی فیعیىی  ٚأىب٘بت ٔٛارٝ

اؾت.

()5
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:

 تمَیت ػشصِ ّای خذهات ػالهت ػغح اٍل دس اختیاس داًـکذُ پضؿکی
 تمَیت تخؾ ّای جٌشال
 تمَیت دسهاًگاُ ّای آهَصؿی
 تمَیت اهکاًات هشکض هْاست ّای تالیٌی ٍ فؼالیت ّای ػولی دٍسُ ػلَم پایِ
 تمَیت اهکاًات سفاّی تیواسػتاى ّای آهَصؿی ٍ خَاتگاُ ّا ٍ داًـکذُ تشای
داًـجَیاى
 احذاث تٌای جذیذ داًـکذُ پضؿکی تا دس ًظش گشفتي ًیاصّای هٌثؼج اص
سٍیکشدّای جذیذ آهَصؿی
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 .8اعضای َیأت علمی
ً .aماط لَت:
 ث ٝزِیُ ربیٍب ٜضفیٕ زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ زض ٘ٓبْ آٔٛظـ ٖبِی ّٖ ْٛپعقىی
وكٛض ،ایٗ زا٘كٍب ٜتٛاٖ رصة ثٟتطیٗ اؾبتیس  ٚاًٖبی ٞیأت ّٖٕی ضا زض ؾبِیبٖ
ٌصقت ٝزض ؾُح وكٛض زاقت ٝاؾت.
ٞ طْ ٞیأت ّٖٕی (٘ؿجت اؾتبزیبض ،زا٘كیبض ٚ ،اؾتبز) زض زا٘كٍبٔ ٜتٛاظٖ اؾت.
 ثیكتطیٗ تٗساز اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض ٔیبٖ زا٘كىسٞ ٜبی پعقىی وكٛضٔ ،تّٗك ثٝ
زا٘كىس ٜپعقىی زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ اؾت.
 زض چٙس ؾبَ ٌصقت ٝثب رصة اًٖبی ٞیأت ّٖٕی رسیس زض ٌطٞ ٜٚبی آٔٛظقی
ٔرتّف زض وٙبض حًٛض اؾبتیس ثب ؾبثم ٚ ٝثطرؿت ٝو ٝزض ثؿیبضی اظ ضقتٞ ٝب رعء
ؾطآٔساٖ ضقت ٝذٛز زض وكٛض ٔی ثبقٙس أىبٖ تىٕیُ چطذ ٝا٘تمبَ تزطثیبت ٘ ٚیع
ؾطٖت زازٖ ث ٝض٘ٚس تحٛالت زض ایٗ زپبضتٕبٖ ٞب فطا ٓٞآٔس ٜاؾت.
 زض ؾبَ ٞبی ٌصقت ٝثب ضا ٜا٘ساظی زٚض ٜوٛتبٔ ٜست آٔٛظـ پعقىی تٛؾٍ ٔطوع
ُٔبِٗبت  ٚتٛؾٗ ٝآٔٛظـ ّٖ ْٛپعقىی ،الساْ ثؿیبض ٔٙبؾجی زض ضاؾتبی اضتمبی تٛاٖ
ٔٙسی ٞبی اًٖبی ٞیأت ّٖٕی نٛضت ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ظٔی ٝٙزا٘كٍبّْٖٛ ٜ
پعقىی تٟطاٖ ثیٗ زا٘كٍبٞ ٜبی ّٖ ْٛپعقىی وكٛض پیكٍبْ ٔی ثبقس .آٖ زؾت ٝاظ
اًٖبی ٞیأت ّٖٕی و ٝایٗ زٚضٞ ٜب ضا ٌصضا٘س ٜا٘س ثب ٚرٛز تٕبٔی چبِف ٞبیی و ٝزض
ٔحیٍ ٞبی وبضی ذٛز ثطای پیبز ٜؾبظی آٔٛذتٞ ٝبی ایٗ زٚض ٜثب آٖ ٔٛارٞ ٝؿتٙس
تٛا٘ؿت ٝا٘س ٘مف ُّٔٛثی زض ظٔی ٝٙپیكجطز ٔفبٞیٓ ٔطث ٌٛث ٝآٔٛظـ پعقىی ایفب ٕ٘بیٙس.
 حسٚز ٘یٕی اظ ٘فطات ا َٚوكٛض زض پػٞٚف ٞبی ّٖ ْٛپعقىی اظ زا٘كىس ٜپعقىی
زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی ٞؿتٙس .ایٗ أط ٘كبٖ زٙٞس ٜتٛاٖ ثبالی پػٞٚكی اًٖبی ٞیأت
ّٖٕی زا٘كٍب ٜاؾت ؤ ٝی تٛا٘ٙس زا٘كزٛیبٖ ضا زض ٔؿیط ا٘زبْ پػٞٚف یبضی ٕ٘بیٙس.
ً .bماط ضؼف:
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ٞ ط چٙس قطح ْٚبیف اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض لبِت آییٗ ٘بٔ ٝقطح ْٚبیف
وّی ٘ ٚیع ا٘تٓبضات اظ اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض لبِت آییٗ ٘بٔ ٝاضتمبی ّٖٕی
اًٖبی ٞیأت ّٖٕی تسٚیٗ قس ٜأب

قطح ْٚبیف ٞیبت ّٖٕی زض ضاثُ ٝثب

٘مف ٞبی آٔٛظقی -پػٞٚكیٛٙٗٔ ،ی ٓ٘ ،طی ٝپطزاظی ّٖٕی  ٚارتٕبٖی
ذسٔبت حطف ٝای

 ،تهسی ٔؿئِٛیت ٞبی

ضإٙٞبیی فطٍٙٞی  ٚتحهیّی

 ،اضائٝ

ٔسیطیتی  ٚارطایی ٔ ،كبٚضٚ ٜ

زا٘كزٛیبٖ زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ث ٝنٛضت

ٔكرم تجییٗ ٘كس ٜاؾت .زض ٚالٕ زض اوخطیت ثرف ٞبی آٔٛظقی

job

 descriptionاًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض لبِت ٔحیٍ وبضی ایكبٖ ٚرٛز ٘ساضز.
()1
 یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ چبِف ٞبی پیف ضٚی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ٘جٛز ثط٘بٔ ٝای ٔسٖٚ
ثطای تٛاٖ ٔٙسؾبظی اًٖبی ٞیأت ّٖٕی ثٛٓٙٔ ٝض ارطای ُّٔٛة ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی زٚضٜ
پعقىی ٖٕٔٛی اؾت )2 ( .زض حبَ حبيط ًٖٛیت ٞیأت ّٖٕی ٖٕستب ثط ٔجٙبی تٛاٖ
ٔٙسی ٞبی فطز زض ضقتٞ ٝبی ترههی نٛضت ٔی ٌیطز  ٚایٗ زض حبِی اؾت وٝ
تٛا٘بیی آٔٛظـ ،تٛاٖ ٔٙسی ٔؿتمّی اظ تٛاٖ ٔٙسی ٞبی ّٖٕی اؾت .ایٗ أط ثٚ ٝیػٜ
ظٔب٘ی إٞیت ًٔبٖف پیسا ٔی وٙس و ٝزض ٘ٓط ثٍیطیٓ یىی اظ اِٛٚیت ٞبی ایزبز
تغییطات زض زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ا٘زبْ أٛضی ٕٞچ ٖٛثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقی ،آٔٛظـ
ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی آٔٛظقی رسیس ٘ ٚیع اضظیبثی زا٘كزٛیبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی
رسیس ٔی ثبقس  ٚایٗ أط ذٛز ثبٖج افعایف ٘یبظ ث ٝاضتمبی تٛاٖ ٔٙسی ٞبی اًٖبی
ٞیأت ّٖٕی زض ظٔی ٝٙآٔٛظـ پعقىی ٔی قٛز)1( .
 زا٘كىس ٜپعقىی اظ ٘ٓط تٗساز اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض قطایٍ ُّٔٛثی لطاض ٘ساضز ٚ
٘ؿجت اؾتبز ث ٝزا٘كز ٛوٕتط اظ حس ٔٛضز ا٘تٓبض اؾت  ٚاغّت ٌطٞٚب ٘یبظ ث ٝرصة
تٗساز ثیكتطی اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زاض٘س)5ٚ 2 ،1( .
 یىی اظ چبِف ٞبی زا٘كىس ٜپعقىی ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ قی ٜٛرصة اًٖبی ٞیأت ّٖٕی
اؾت .زض ایٗ ظٔی ٝٙالسأبتی زض زا٘كىس ٜا٘زبْ قس ٜاؾت أب ثب تٛر ٝث٘ ٝمف اًٖبی
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ٞیأت ّٖٕی زض پیكجطز اٞساف آٔٛظقی ،ذسٔبتی  ٚپػٞٚكی الظْ اؾت ایٗ ض٘ٚس ثٝ
َٛض وبُٔ انالح قٛز)1( .
 تمٛیت اٍِٞٛبی ضفتبضی زض ثیٗ اًٖبی ٞیأت ّٖٕی یىی اظ يطٚضیبتی اؾت وٝ
زا٘كىس ٜپعقىی ثبیس زض ٔٛضز آٖ الساْ وٙس)1( .
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


افضایؾ تؼذاد اػضای ّیأت ػلوی



کاّؾ تؼذاد ظشفیت پزیشؽ داًـجَ



ػاصهاًذّی ًظام جزب اػضای ّیأت ػلوی تا سٍیکشد تمَیت ًمؾ آهَصؿی ٍ
تشتیتی



اصالح سًٍذ اسصؿیاتی اػضای ّیأت ػلوی تا سٍیکشد تمَیت ًمؾ آهَصؿی ٍ
تشتیتی



تمَیت هْاست ّای آهَصؿی اػضای ّیأت ػلوی



تذٍیي ٍ پیادُ ػاصی تشًاهِ جاهغ تَاى هٌذػاصی اػضای ّیأت ػلوی دس صهیٌِ
ّای آهَصؿی
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 .9داوشجًیان
ً .aماط لَت:
ٞ ط چٙس زض حبَ حبيط ٘ٓبْ آٔٛظقی پیف اظ زا٘كٍب ٚ ٜپصیطـ زا٘كز( ٛوٙىٛض)
تمٛیت وٙٙس ٜضٚحی ٝحُ ٔؿأِ ٚ ٝتٗبُٔ ارتٕبٖی ٘یؿت ،ث ٝزِیُ ربیٍبٙٔ ٜحهط ثٝ
فطز زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ زض ٔیبٖ زا٘كٍبٞ ٜبی ّٖ ْٛپعقىی وكٛض ،زض تٕبٔی
ؾبِیبٖ ٌصقت ٝثطتطیٗ  ٚثب اؾتٗسازتطیٗ زا٘ف آٔٛظاٖ وكٛض و ٝزض ضلبثت آظٔ ٖٛربٕٔ
وكٛضی (وٙىٛض ؾطاؾطی) حبیع ثطتطیٗ ضتجٞ ٝبی وكٛضی قس ٜا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ زا٘كزٛی
پعقىی ٚاضز زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ قس ٜا٘س ثَٛ ٝضی وٝ

 70زضنس ضتجٞ ٝبی

ظیط  100وٙىٛض ؾطاؾطی ٚاضز ایٗ زا٘كٍبٔ ٜی ق٘ٛس.
 زض چٙس ؾبَ ٌصقت ٝثب ٔتٙبؾت وطزٖ ْطفیت پصیطـ زا٘كزٛی پعقىی ،أىبٖ اضتمبی
ویفیت آٔٛظـ زا٘كزٛیبٖ پعقىی زض ٖطن ٝآٔٛظـ ّٖ ْٛپبی ٚ ٝثبِیٙی فطا ٓٞآٔسٜ
اؾت .ایٗ أط ث ٝذهٛل زض ٖطن ٝآٔٛظـ ٞبی ّٖٕی ٘ ٚیع آٔٛظـ ثبِیٙی و ٝزض آٖ
٘ؿجت ًٖٞ ٛیأت ّٖٕی ث ٝزا٘كز ٛثؿیبض حبیع إٞیت ٔی ثبقس اظ إٞیت ًٔبٖفی
ثطذٛضزاض اؾت.
 زض َ َٛؾبَ ٞبی ٌصقتٓ٘ ،ٝبْ اؾتبز ضإٙٞبی تحهیّی زض زا٘كىس ٜپعقىی ضاٜ
ا٘ساظی قس ٜاؾت و ٝثب ٚرٛز ٔكىالت ،تالقی اضظـ ٔٙس زض رٟت ضإٙٞبیی
زا٘كزٛیبٖ ٘ ٚیع ؾبظٔب٘سٞی فٗبِیت ٞبی ٔكبٚض ٜای اًٖبی ٞیأت ّٖٕی ثٛز ٜاؾت.
 حًٛض فٗبَ زا٘كزٛیبٖ زض ٖطنٞ ٝبی ٔرتّف اظ رّٕٚ ٝرٛز قٛضای ٕ٘بیٙسٌبٖ ٘ ٚیع
ٔكبضوت زا٘كزٛیبٖ زض تٗییٗ ظٔبٖ آظٔٞ ٖٛب ظٔی ٝٙضا ثطای ٔكبضوت زا٘كزٛیبٖ زض
فطایٙسٞبی ٔسیطیتی زا٘كىس ٜفطا ٓٞآٚضز ٜاؾت.
ً .bماط ضؼف:
 زض حبَ حبيط اذتیبض تٗییٗ ْطفیت پصیطـ وُ زا٘كزٛی ٚضٚزی ٔتٙبؾت ثب قطایٍ
زا٘كىس ٜزض ٞط ؾبَ ثَٛ ٝض وبُٔ زض زؾت زا٘كىس ٜپعقىی لطاض ٘ساضز .ثب تٛر ٝثٝ
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ٔحسٚز ثٛزٖ أىب٘بت زا٘كىس ٜپعقىی ٔ ٚكىالتی و ٝزض ٔؿیط افعایف ایٗ أىب٘بت
ٚرٛز زاضز ،یىی اظ ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت تٗییٗ ْطفیت زا٘كزٛیبٖ ثط اؾبؼ أىب٘بت ٚ
قطایٍ زا٘كىس ٜاؾتٖٛ .أّی ٕٞچ ٖٛافعایف ْطفیت تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ؾٙزف ٚ
ٔهٛثبت ٟ٘بزٞبی لبٍ٘٘ٛعاضی ٘ ٚیع ا٘تمبَ زا٘كزٛیبٖ اظ زا٘كٍبٞ ٜبی زیٍط ث ٝزا٘كٍبٜ
ّٖ ْٛپعقىی تٟطاٖ زض ایٗ ظٔی ٝٙتبحیط ٌصاض٘س .ایٗ زض قطایُی اؾت و ٝثب افعایف
تٗساز زا٘كز ٛثَٛ ٝض ٔتٙبؾجی أىب٘بت  ٚظیطؾبذت ٞبی الظْ افعایف ٌ ٚؿتطـ پیسا
ٕ٘ی وٙٙس)1( .
 زض حبَ حبيط ثط٘بٔٞ ٝبی ٔٙبؾت ثطای تكٛیك  ٚقىٛفبئی اؾتٗسازٞبی زا٘كزٛیبٖ زض
ظٔیٞ ٝٙبی تٗبِی اٖتمبزی  ٚاذاللی  ،ضقس احؿبؼ ٔؿئِٛیت ّٔی  ،ضقس ّٖٕی  ،ضقس
فطٍٙٞی ،ضقس قرهیت ٔ ٚؿئِٛیت حطف ٝای ٘ ٚیع تأ ٔیٗ أٙیت ارتٕبٖی اذاللی ٚ
ضٚا٘ی ،پیكٍیطی اظ آؾیت ٞبی ارتٕبٖی

 ٚ ،حٕبیت ٔكبٚض ٜای

زض ظٔیٞ ٝٙبی

تحهیّی  ٚضٚا٘ی زا٘كزٛیبٖ پعقىی ٖٕٔٛی ث ٝقىُ ُّٔٛة َطاحی  ٚثٛٔ ٝضز ارطا
زض ٘یبٔس ٜاؾت  ٚایٗ أط تأحیطات ٘بُّٔٛثی ثط ض٘ٚس تحهیّی  ٚتطثیتی زا٘كزٛیبٖ ٔب
زاضز)1( .
 ثط٘بٔ ٝاؾتبز ضإٙٞبی زا٘كىس ٜزض حس ُّٔٛة ٘یؿتٞ .ط چٙس زض ایٗ ذهٛل زض ؾبَ
ٞبی ٌصقت ٝالسأبتی نٛضت ٌطفت ٝاؾت أب ث ٝزِیُ ٘یبظ ثبالی زا٘كزٛیبٖ ث ٝزضیبفت
ٔكبٚض ٚ ٜضإٙٞبیی ،ایٗ ثط٘بٔ ٝاظ وبضآٔسی الظْ ثطذٛضزاض ٘جٛز ٜاؾت)2( .
 ض٘ٚس ٌعیٙف زا٘كز٘ ٛبٔٙبؾت اؾت .زض حبَ حبيط پصیطـ زا٘كز ٛاظ َطیك وٙىٛض
ؾطاؾطی  ٚثس ٖٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ نالحیت ٞب  ٚتٛا٘بیی ٞبی فطزی نٛضت ٔی ٌیطز.
ایٗ زض حبِی اؾت و ٝث ٝزِیُ ٔبٞیت ٚیػ ٜضقت ٝپعقىی الظْ اؾت تب ث ٝاضظیبثی
تٛا٘بیی ّٖٕی زاَّٚجبٖ آٖ  ٓٞنطفب زض ثٗس زا٘ف ٘ٓطی اوتفب ٘كٛز)2 ٚ 1( .
ٔ مطضات آٔٛظقی  ٚاً٘جبَی ٘ ٚیع ْٚبیف حطف ٝای زا٘كزٛیبٖ پعقىی زض ٔطاحُ
ٔرتّف تحهیّی ثب ضٖبیت يٛاثٍ ٘یبظ ث ٝتجییٗ زلیك تط ٘ ٚیع اَالٔ ضؾب٘ی ٓ٘ ٚبضت
ثط حؿٗ ارطا زاض٘س)1( .
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 یىی اظ چبِف ٞبی فّٗی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ قی ٠ٛحًٛض  ٚغیبة
زا٘كزٛیبٖ ٔی ثبقس .ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس ٖٛأُ ٔتٗسزی زض ٔیعاٖ حًٛض زا٘كزٛیبٖ زض
والؼ ٞبی ٘مف زاقت ٝثبقٙس و ٝاظ رّٕ ٝآٟ٘ب ٚرٛز أىبٖ وؿت اَالٖبت اظ ضاٞ ٜبی
أطٚظی ٔب٘ٙس ایٙتط٘ت ،وبٞف اٍ٘یعٞ ٜبی آٔٛظقی زا٘كزٛیبٖ ٘ ٚیع ٚرٛز اٍ٘یعٞ ٜبی
ضلبثت وٙٙس ٜثب اٍ٘یعٞ ٜبی آٔٛظقی اؾت .یىی اظ ضاٞ ٜبی حُ ایٗ ٔكىُ ؤ ٝؿتمیٕب
زض اذتیبض زا٘كىس ٜپعقىی  ٚاًٖبی ٞیأت ّٖٕی لطاض زاضز ،تغییط ٘مف والؼ ٞب اظ
ا٘تمبَ زا٘ف ث ٝا٘تمبَ تزطث ٚ ٝحُ غٛأى زضٚؼ  ٚضفٕ ٔكىالت زا٘كزٛیبٖ اؾت.
زض ایٗ نٛضت ٔی تٛاٖ ثب تٛر ٝث ٝيطٚضت ضٚیىطز زا٘كزٔ ٛحٛض زض آٔٛظـ،
ٔؿإِٚیت ثرف ٖٕس ٜای اظ فطاٌیطی زا٘ف ضا ثط ٖٟس ٜزا٘كز ٛلطاض زاز)2 ( .
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


عشاحی ٍ پیگیشی اجشای ًظام تؼییي ظشفیت داًـجَی پضؿکی ػوَهی



اًجام هغالؼات کاستشدی ٍ پیگیشی اصالح ؿیَُ پزیشؽ داًـجَی پضؿکی
ػوَهی



تمَیت ػاص ٍ کاسّای حوایت ٍ اسایِ هـاٍسُ تِ داًـجَیاى



تاصًگشی ٍ اجشای صحیح همشسات آهَصؿی دس هؼیش دػتیاتی تِ اّذاف دٍسُ
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.10محیط آمًزشی
ً .aماط لَت:
 اضتجبٌ ٘عزیه ثیٗ زا٘كزٛیبٖ  ٚاًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض ثطذی اظ ٌطٞ ٜٚبی آٔٛظقی
ٚرٛز زاضز.
ٚ رٛز ٔحیٍ ضلبثتی ثیٗ زا٘كزٛیبٖ ثطای زؾتیبثی ث٘ ٝتبیذ ُّٔٛة زض آظٔٞ ٖٛبی
زاذّی  ٚوكٛضیٞ .ط چٙس ایٗ أط ٔی تٛا٘س تأحیطات ٘بُّٔٛثی ٘یع زاقت ٝثبقس أب اظ
ؾٛی زیٍط ٚرٛز چٙیٗ ضٚحی ٝای ثیٗ زا٘كزٛیبٖ وٕه ٔی وٙس تب ضٚحی٘ ٝكبٌ
ّٖٕی  ٚتىبپ ٛثطای زؾتیبثی ثٛٔ ٝلٗیت ٞبی ثطتط تطٚیذ  ٚاظ ذٕٛزی ّٖٕی زض
زا٘كزٛیبٖ پیكٍیطی قٛز.
ً .bماط ضؼف:
٘ تبیذ ُٔبِٗ ٝر ٛآٔٛظقی ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض

٘ DREEMكبٖ ٔی زٞس وٚ ٝيٗیت

ٔحیٍ آٔٛظقی زض زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ُّٔٛة ٘یؿت)4( .
ٔ كىالت اضتجبٌ ثیٗ فطزی زض ؾُٛح ٔرتّف ٚرٛز زاضز.
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


تْثَد ٍضؼیت هحیظ آهَصؿی تِ گًَِ ای کِ ؿشایظ تشای تؼاهل هثثت ٍ هؼتمین
داًـجَ ٍ اػضای ّیأت ػلوی فشاّن آیذ ٍ ؿشایظ تشای کاّؾ اػتشع ّای
آًْا فشاّن ؿَد .دس ػیي حال تا اًجام اصالحات رکش ؿذُ دس تخؾ ّای دیگش،
هحیظ آهَصؿی تْثَد پیذا هی کٌذ.



اًتظاس هی سٍد تا اًجام اصالحات دس اجضاء هختلف تشًاهًِ ،وشُ  DREEMتشًاهِ
پضؿکی ػوَهی ها اص ٍضؼیت فؼلی (صیش  )100تِ تاالی  120تشػذ.
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 .11ريش َای ارزشیابی
ارزیابی دانشجویان
ً .aماط لَت:
 تكىیُ وٕیت ٝآظٔ ٚ ٖٛتحّیُ ؾٛاالت آظٔٞ ٖٛبی زضٚؼ  ٚاضای ٝثبظذٛضز ثٌ ٝطٜٚ
ٞبی آٔٛظقی زض ثٟجٛز ویفیت آظٔٞ ٖٛبی زا٘كىسٔ ٜإحط ثٛز ٜاؾت.
 تكىیُ زایط ٜأتحب٘بت ٔ ٚىب٘یع ٜقسٖ تهحیح آظٔٞ ٖٛب ٔٛرت تؿٟیُ زض ض٘ٚس
َطاحی ،آٔبز ٜؾبظی ٔمسٔبت ثطٌعاضی  ٚتهحیح ؾٛاالت قس ٜاؾت.
 ثطٌعاضی آظٔٞ ٖٛبی ٔرتّف زض َ َٛتطْ ٚؾیّ ٝای ثطای اضظیبثی تٛاٖ ّٖٕی
زا٘كزٛیبٖ فطا ٓٞوطز ٜاؾت.
ً .bماط ضؼف:
 زٚض ٜربضی پعقىی ٖٕٔٛی زا٘كٍب ٜزض ظٔی ٝٙثطٌعاض ٕ٘ٛزٖ آظٔٞ ٖٛبی تىٛیٙی ثب
ثبظذٛضز ٔٙبؾت ثطای انالح  ٚضفٕ ٘ٛالم ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی زچبض ٘مهبٖ اؾت .ثطضؾی
ٞبی ا٘زبْ قس٘ ٜكبٖ ٔی زٞس و ٝزض ٚالٕ آظٔٞ ٖٛبی تىٛیٙی زض ٘ٓبْ اضظقیبثی
زا٘كزٛیبٖ ٔب تمطیجب ربیی ٘ساضز)2 ٚ 1( .
ٕٞ بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ظٔی ٝٙضٚـ ٞبی آٔٛظقی ث ٝآٖ اقبض ٜقس ،ث ٝزِیُ ایٗ و ٝزض اوخط
ٔٛالٕ پیبٔسٞب  ٚاٞساف آٔٛظقی زض اغّت ٔطاحُ  ٚارعای ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی زٚضٜ
پعقىی ٖٕٔٛی تٗییٗ ٘كس ٜاؾت ،زلیمب ٕ٘ی تٛاٖ زض ٔٛضز ٔتٙبؾت ثٛزٖ

ضٚـ ٞبی

اضظیبثی ث ٝوبض ضفت ٝزض آظٔٞ ٖٛبی زا٘كىس ٜثب اٞساف آٔٛظقی زض حیُٞ ٝبی زا٘كی،
ٟٔبضتیٍ٘ ٚ ،طقی تٗطیف قس ٜلًبٚت وطزٔ ٜكبث ٝآٖ چ ٝزض ٔٛضز ضٚـ ٞبی
آٔٛظقی ث ٝآٖ اقبض ٜقس ٜا٘تٓبض وّی آٖ اؾت و ٝاٞساف آٔٛظقی زٚض ٜپعقىی
ٖٕٔٛی ثؿیبض ٔت ٔٛٙثبقس ِ ٚصا ٔحسٚز ثٛزٖ ضٚـ ٞبی اضظقیبثی ٘كبٖ زٙٞس ٜيٗف
ایٗ ٘ٓبْ ٔی ثبقس)1( .
ٓ٘ بْ اضظیبثی زا٘كزٛیبٖ ثیكتط ٔتٕطوع ثط اضظیبثی ؾُٛح پبییٗ یبزٌیطی ٔی ثبقس .ایٗ
أط ثٚ ٝیػ ٜثب تٛر ٝث ٝتسا ْٚآٖ زض آظٔ ٖٛپصیطـ زؾتیبضی ثبٖج تٛر ٝثیف اظ حس
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زا٘كزٛیبٖ ث ٝایٗ ؾُح یبزٌیطی  ٚثی تٛرٟی ث ٝتمٛیت ؾُح تٛاٖ ٔٙسی ٞبی ذٛز
زض حٛظٞ ٜبی زیٍط قس ٜاؾت.
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


عشاحی ًظام اسصیاتی داًـجَ تش اػاع پیاهذّای هـخص ؿذُ تشای دٍسُ



تمَیت اسصیاتی ػغَح تاالتش یادگیشی دس آصهَى ّای کتثی



تمَیت اسصیاتی هْاست ّای ػولی اص عشیك تشگضاسی آصهَى ّای هْاستی ًظیش
 OSCEدس پایاى چشخؾ ّای هاطٍس ٍ پایاى دٍسُ کاس آهَصی – کاسٍسصی



تمَیت اسصیاتی دس هحل کاس ٍ هثتٌی تش ػولکشد

ارزشيابی برنامه
ً .aماط لَت:
ٌ طزآٚضی اَالٖبت ٔطث ٌٛث ٝزٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی زض لبِت ؾ ٝزٚض ٜضتج ٝثٙسی
وكٛضی وٕه وطز ٜاؾت تب تهٛیط ٔٙبؾجی اظ ٚيٗیت پعقىی ٖٕٔٛی زا٘كىسٜ
پعقىی زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ فطا ٓٞقٛز.
 اضظیبثی زٚضٞ ٜبی چطذكی ثبِیٙی تٛؾٍ زا٘كىس٘ ٜمُ ٝثؿیبض ٔخجتی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س
ثب تىٕیُ حّم ٝاضظقیبثی ،ثبظذٛضز  ٚثبظٍ٘طی ظٔی ٝٙضا ثطای اضتمبی ویفیت چطذف
ٞبی ثبِیٙی فطا ٓٞآٚضز.
ً .bماط ضؼف:
 اٌطچ ٝزض چٙس ؾبَ ٌصقت ٝفٗبِیت ٞبی ثؿیبض ٌؿتطز ٜای زض ظٔی ٝٙاضظقیبثی ثط٘بٔٝ
آٔٛظقی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی زض ؾُح والٖ نٛضت ٌطفت ٝاؾت أب زض ٖیٗ حبَ:
 oزض ؾُح ضیعثط٘بٔٞ ٝب ،زض اوخط ٔٛالٕ اضظقیبثی ٔٙؿزٕی اظ فٗبِیت ٞبی آٔٛظقی ٚ
اضای ٝثبظذٛضز ثٔ ٝزطیبٖ ثط٘بٔ ٝنٛضت ٕ٘ی ٌیطز.
 oاضظقیبثی ٞبی ا٘زبْ قس ٜزض ؾُح والٖ ثط٘بٔ٘ ٝیع ثَٛ ٝض وبُٔ ؾبظٔب٘سٞی ٚ
ٟ٘بزی٘ ٝٙكس ٜا٘س .ایٗ أط ث ٝایٗ ٔٗٙبؾت و ٝزض حبَ حبيط تًٕیٙی ثطای تىطاض
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ایٗ ُٔبِٗبت زض آیٙسٚ ٜرٛز ٘ساضز .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض ثؿیبضی اظ ٔٛالٕ
اضظـ ٚالٗی ایٗ ُٔبِٗبت زض تىطاض آٟ٘ب ٔ ٚمبیؿ٘ ٝتبیذ آٟ٘ب ثب یىسیٍط اؾت.
ٞ oیچ یه اظ اضظقیبثی ٞبیی و ٝتب و ٖٛٙزض زا٘كىس ٜا٘زبْ قس ٜث ٝاضظیبثی ؾُٛح
ثبالی پیبٔسٞب  ٚثط ٖٚزازٞبی زا٘كىس٘ ٜپطزاذت ٝاؾت .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ٞیچ اَالٔ
٘ٓبْ ٔٙسی زض ٔٛضز ٚيٗیت  ٚتٛاٖ ٔٙسی زا٘ف آٔٛذتٍبٖ زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی
زض ٖطنٞ ٝبی ٘ٓبْ ذسٔبت ؾالٔت ،پػٞٚف  ٚآٔٛظـ  ٚاِٛٚیت ٞب ٘ ٚیبظٞبیی
و ٝایٗ افطاز احؿبؼ ٔی وٙٙس ٗٔ ٚتمس٘س و ٝثبیس زض ٘ٓبْ آٔٛظقی زٚض ٜپعقىی
ٖٕٔٛی ٌٙزب٘س ٜقٛز ٚرٛز ٘ساضز.
 oزض حبَ حبيط ٘ٓبٔی ثطای اؾتفبز ٜاظ ٘تبیذ آظٔٞ ٖٛبی ث ُٕٖ ٝآٔس ٜاظ زا٘كزٛیبٖ
زض اضای ٝثبظذٛضز ث ٝثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ٚرٛز ٘ساضز.
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


اػتمشاس کاهل ًظام اسصیاتی دٍسُ اص دیذگاُ داًؾ آهَختگاى (گؼتشؽ اسصؿیاتی
اص ًگاُ داًؾ آهَختگاى تِ داًؾ آهَختگاى ػِ ػال اخیش)



اسصیاتی تواهی دٍسُ ّای اجشا ؿذُ دس داًـکذُ ٍ اسایِ تاصخَسد تِ ٍاحذّای
هشتَط تا هـاسکت گشٍّْای آهَصؿی اًجام اسصیاتی دسًٍی دٍسُ ٍ اجضای آى
دس فَاصل هٌظن تا اػتفادُ اص اتضاسّای هتؼذد ٍ تش اػاع هؼیاسّای هـخص ،تِ
ٍیظُ اػتاًذاسدّای هلی ٍ ػٌذ چـن اًذاص دٍسُ



تِ کاسگیشی ًتایج آصهَى ّای تِ ػول آهذُ تشای استمای کیفیت فشایٌذّای
آهَصؿی

ارزشيابی اعضای هيأت علمی
ً .aماط لَت:
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 ثب ٚرٛز تٕبٔی چبِف ٞبٓ٘ ،بْ اضظقیبثی اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض زا٘كىس ٜپعقىی
ثطلطاض قس ٜاؾت .ایٗ أط زض ٔمبیؿ ٝثب ثؿیبضی اظ زا٘كىسٞ ٜبی پعقىی وكٛض ٘ ٚیع
ؾبیط زا٘كىسٞ ٜبی تبثٗ ٝزا٘كٍب٘ ٜمُ ٝلٛت لبثُ ٔالحٓ ٝای ٔی ثبقس.
ً .bماط ضؼف:
َ÷ طاحی  ٚارطای ٘ٓبْ اضظقیبثی وٕی  ٚویفی اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زا٘كىس ٜزض حس
ُّٔٛة ٘یؿت .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٘مف اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض ٘ٓبْ آٔٛظقی زا٘كٍبٜ
ٞب ٘ ٚیع تأحیط ٔخجت ٙٔ ٚفی ٘ٓبْ اضظقیبثی اًٖبی ٞیأت ّٖٕی ثط ّٖٕىطز ایكبٖ ٔی
تٛاٖ ث ٝإٞیت ایٗ ٔكىُ ثیكتط پی ثطز)2 ٚ 1( .
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


اصالح ًظام اسصؿیاتی ػولکشد اػضای ّیأت ػلوی تا سٍیکشد تمَیت فؼالیت
ّای آهَصؿی
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 .12چگًوگی اطالع رساوی در مًرد بروامٍ آمًزشی
ً .aماط لَت:
 ضا ٜا٘ساظی ؾبیت زا٘كىس ٜپعقىی ثب تٛاٖ اَالٔ ضؾب٘ی ثبال ث ٝزا٘كزٛیبٖ وٕه ٔی وٙس
تب ٚؾیّٙٔ ٝبؾجی ثطای وؿت اَالٖبت زض ٔٛضز ثط٘بٔٞ ٝبی ذٛز زض اذتیبض زاقت ٝثبقٙس.
 تٟیَ ٝطح زٚض (course plan) ٜثطای تٕبٔی زضٚؼ ٘ٓطی  ٚزٚضٞ ٜبی چطذكی ثبِیٙی ایٗ
أىبٖ ضا فطا ٓٞوطز تب ث٘ ٝح ٛثٟتطی ث ٝزا٘كزٛیبٖ زض ٔٛضز ثط٘بٔ ٝزضؾی ٞط زٚض ٜاَالٔ
ضؾب٘ی قٛز.
ٚ رٛز زضؾٙبٔٞ ٝبیی ثطای اضایٔ ٝحتٛای آٔٛظقی ٔٛضز ٘ٓط زض ثطذی اظ ٌطٞ ٜٚبی
آٔٛظقی ّٖ ْٛپبی ٚ ٝثبِیٙیٖ .ال ٜٚثط ایٗ و ٝؾبٔبٖ زٞی ٔحتٛای آٔٛظقی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز
ثبٖج اَالٔ ضؾب٘ی ثٟتط زض ٔٛضز ٔحتٛای زضٚؼ ث ٝزا٘كزٛیبٖ ٔی قٛز.
ً .bماط ضؼف:
 ضفطا٘ؽ ٞبیی و ٝزض حبَ حبيط زض زضٚؼ ٔرتّف ٔٗطفی ٔی ق٘ٛس ٔٙبؾت ٘یؿتٙس .زض
ُٖٕ ضٚـ انّی ا٘تمبَ اَالٖبت ث ٝزا٘كزٛیبٖ رعٚات آٔٛظقی اؾت .زض حبَ حبيط
ؾیؿتٓ ٌؿتطز ٜای ثیٗ زا٘كزٛیبٖ ثطای پیبز ٜؾبظی ،تٟی ٚ ٝتىخیط رعٚات ٚرٛز زاضز .ایٗ
رعٚات زض ُٖٕ ثسٓ٘ ٖٚبضت ٔؿتمیٓ اًٖبی ٞیأت ّٖٕی ٔٙجٕ انّی ّٖٕی زا٘كزٛیبٖ
ٔی ثبقس زض حبِی و ٝحبٚی غٍّ ٞبی ٔتٗسز ّٖٕی اؾت  ٚزض ٟ٘بیت ٘یع ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ
ٖٛٙاٖ ٔٙجٗی و ٝزض زضاظٔست زا٘كزٛیبٖ ثتٛا٘ٙس اظ آٖ اؾتفبز ٜوٙٙس ٔس ٘ٓط لطاض ٌیطز)2( .
 زض اوخط ٔٛاضز ٔٙجٕ زیٍطی ثطای اَالٔ ضؾب٘ی زض ٔٛضز ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی ربضی زا٘كىسٜ
ٚرٛز ٘ساضز)2( .
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


تصوین گیشی دس هَسد هٌثغ اصلی آهَصؽ داًـجَیاى دس دسٍع هختلف



تَجِ تِ ػیالتَع ٍ ساٌّوای یادگیشی تِ ػٌَاى سٍؽ اصلی اعالع سػاًی تِ
داًـجَیاى
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 .13مدیریت بروامٍ آمًزشی
ً .aماط لَت:
 تمٛیت ربیٍب٘ ٚ ٜمف زا٘كىس ٜزض ا٘تربة اًٖبی ٞیأت ّٖٕی  ٚتٗبُٔ ثب
ثیٕبضؾتبٖ ٞبی آٔٛظقی .زض ٔمبیؿ ٝثب ثؿیبضی اظ زا٘كىسٞ ٜبی پعقىی وكٛض،
٘مف  ٚربیٍب ٜزا٘كىس ٜپعقىی زا٘كٍب ّْٖٛ ٜپعقىی تٟطاٖ زض ظٔیٞ ٝٙبی
ٔرتّف ٔطتجٍ ثب اًٖبی ٞیأت ّٖٕی ٘ ٚیع آٔٛظـ ثبِیٙی زض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی
آٔٛظقی ثؿیبض لٛی تط ٔی ثبقس  ٚایٗ أط زض ؾبِیبٖ ٌصقت ٝثب پیٍیطی ٞیأت
ضییؿ ٝزا٘كىس ٜتمٛیت ٘یع قس ٜاؾت.
 ثطٌعاضی ا٘تربثبت ٔسیط ٌطٞ ٜٚب .ظٔی ٝٙضا ثطای ٔكبضوت ثیكتط اًٖبی ٞیأت ّٖٕی زض
فطایٙس ٔسیطیت زا٘كىس ٜفطا ٓٞوطز ٜاؾت.
 یىی اظ السأبت ثؿیبض اضظـ ٔٙس زض ظٔیٔ ٝٙسیطیت آٔٛظقی زض ٌطٞ ٜٚبی آٔٛظقی
تٗییٗ ٔؿ َٚٛثطای زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظی  ٚوبضٚضظی زض ؾُح ٌطٞ ٜٚبی آٔٛظقی
اؾت و ٝظٔی ٝٙضا ثطای ثطلطاضی اضتجبٌ ثٟتط زا٘كىس ٜثب ٌطٞ ٜٚبی آٔٛظقی  ٚؾبٔب٘سٞی
أٛض آٔٛظقی ضزٞ ٜبی وبضآٔٛظی  ٚوبضٚضظی فطا ٓٞوطز ٜاؾت.
ً .bماط ضؼف:
 ؾبذتبض تكىیالتی ازاض ٜوٙٙس ٜزٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ؾبذتبض ٔٙبؾجی ٘یؿت .زض ایٗ
ؾبذتبض ث ٝزِیُ ٔبٞیت ٔجتٙی ثط زیؿیپّیٗ زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ،تٕطوعی ثِ ٝحبِ
ٔسیطیت زٚض ٜاظ ثٗس ّٖٕی ٚرٛز ٘ساضزٞ .ط چٙس اذتیبض تهٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز
ٔحتٛای ّٖٕی زضٚؼ زض حٛظ ٜفٗبِیت ٌطٞ ٜٚبی آٔٛظقی ذٛاٞس ثٛز ،أب ثٓ٘ ٝط ٔی
ضؾس اثعاض الظْ ثطای ٔسیطیت ّٖٕی زض وُ زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی زض رٟت ایزبز
ٕٞبٍٙٞی الظْ ثیٗ ارعای زٚضٓ٘ ٚ ٜبضت ثط حؿٗ ارطای ثط٘بٔ ٝزض اذتیبض زا٘كىسٜ
٘یؿت)2 ٚ 1( .
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 اذتیبضات زا٘كىس ٜث ٝذهٛل زض ظٔی ٝٙآٔٛظـ ثبِیٙی ث ٝزِیُ ٔكرم ٘جٛزٖ حیُٝ
اذتیبضات زا٘كىس ٜزض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی آٔٛظقی ٘ ٚیع ٘ ٔٛتٗبُٔ زا٘كىس ٜپعقىی ثب
ٔٗب٘ٚت ٞبی زا٘كٍب ٜزؾترٛـ ٔحسٚزیت ٞبی رسی اؾت زض نٛضت تغییط زض
ٔمُٕ زض ٔمبَٕ آٔٛظقی ثبِیٙی ایٗ ٔٛئ ٔٛی تٛا٘س ثبٖج چبِف ٞبیی ٌطززٚ 1 ( .
)2
 .cاٍلَیت ّای اصالحات:


عشاحی ًظام هذیشیتی هتٌاػة تا چاسچَب تشًاهِ تاصًگشی ؿذُ (ًظیش تـکیل
کویتِ ّای ّش یك اص فاصّا ٍ ًیض دفاتش هَسد ًیاص دس چاسچَب حَصُ هؼاًٍت
آهَصؽ پضؿکی ػوَهی)



تثثیي ٍ تمَیت ساتغِ داًـکذُ تا تیواسػتاى ّای آهَصؿی دس صهیٌِ آهَصؽ
تالیٌی داًـجَیاى



تمَیت استثاط داًـکذُ تا گشٍُ ّا ٍ تخؾ ّای آهَصؿی اص عشیك هؼؤٍالى
کاسآهَصی ٍ کاسٍسصی

مىابعی کٍ در تُیٍ ایه گسارش از آوُا استفادٌ شدٌ است:
َ .1طح اضظقیبثی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی ّٔی پبی ٝزٚضٜ
َ .2طح اضظقیبثی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثط اؾبؼ ٘ٓطات زؾت ا٘سضوبضاٖ

(Focus Group

)Project

َ .3طح اضظقیبثی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثط اؾبؼ ٘ٓط زا٘ف

آٔٛذتٍبٖ )(Graduation Survey

َ .4طح اضظقیبثی ر ٛآٔٛظقی زٚض ٜپعقىی ٖٕٔٛی ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض

DREEM

ٌ .5عاضـ ضتج ٝثٙسی زا٘كىسٞ ٜبی پعقىی زا٘كٍبٞ ٜبی ّٖ ْٛپعقىی وكٛضٛ٘ .ثت ؾْٛ

