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 مرکز مطالعات دانشگاه : یمعرف

هاي علوم پزشكي صورت گرفته است و با ايجاد مراكز توسعه آموزش پزشكي، تحولات شگرفي در آموزش دانشگاه

يادگيري تغيير داده است.  -ها را از استفاده صرف آموزش سنتي به استفاده از رويكردهاي نوين ياددهينگاه دانشگاه

چون مانند همه علوم داراي اصولي است كه بايد آموخته شود و بايد دانست كه تدريس، علم است و هنر، علم است 

هايي كه هاي شخصيتي، علايق و توانمنديژگيتوانند از طريق ويهنر است زيرا معلمين نيز مانند هنرمندان مي

 EDCرسد تغيير و تحولات قابل توجهي كه توسط كنند بر يادگيري دانشجويان تأثير بگذارند. به نظر ميصرف مي

ها بوده و در ارتقاء كيفي ها ايجاد شده به عنوان كانون ايده و نوآوري در آموزش علوم پزشكي در دانشگاهدانشگاه

 نمايد.آموزش ايفاي نقش مي

 : EDCفلسفه ايجاد 

لزوم تربيت نيروي انساني كارآمد، كه بتواند نيازهاي در حال تحول جامعه را پاسخگو باشد، اساتيد ورزيده و با 

هاي آموزش و ارزيابي نوآور در هاي درسي به روز و روشهاي مختلف علوم پزشكي، تدوين برنامهلاحيت در رشتهص

هاي علوم پزشكي بيش از پيش نمايان گرديد. لذا ها و دانشكدهكشور ما، به خصوص بعد از افزايش تعداد دانشگاه

ي تاسيس گرديد تا پاسخگوي اين نياز مهم جامعه مراكزي تحت عنوان مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك

 باشد. 

  نمايند و وسعت فعاليت آنان در هر دانشگاه نسبت به دانشگاه ديگر مراكز توسعه آموزش اهداف متنوعي را دنبال مي

 - ريزي درسي، بهبود كيفيت فرآيند ياددهيهاي برنامهتواند متفاوت باشد ولي به طور ويژه به تقويت مهارتمي

ريزي، اجرا كنند. همچنين ممكن است در برنامهيادگيري، ارزشيابي يادگيري دانشجويان و كارايي آموزش كمك مي

 و ارزيابي اعضاء هيأت علمي دخالت داشته باشد. 

 گيري مراكز اهداف و وظايف زير را براي آنان در نظر گرفته بود:سازمان جهاني بهداشت در آغاز شكل

   Curriculum Developmentي ريزي درسبرنامه .1

  Evaluationارزشيابي  .2

  Teacher Training اساتيدآموزش  .3

   Continuing Medical Educationآموزش مداوم پزشكي  .4
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 Research In Educationپژوهش در آموزش   .5

به صورت غيررسمي با مديريت جناب آقاي علي  1331مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي اين دانشگاه از سال 

تاكنون به صورت رسمي با مديريت جناب آقاي مسعود رحيمي، جناب آقاي علي دادگري،  1312دادگري و از سال 

هاي ها به فعاليتاين مركز در قالب كميتهحسيني و همكاران سخن، سركار خانم ربابه زروجسركار خانم گيتي آتش

تاكنون نيز اين مركز در  11اند از سال دار بودهمرتبط با اين مركز پرداخته و رسالت اين مركز را در دانشگاه عهده

 قالب كميته ها به شرح ذيل انجام وظيفه مي نمايد.

 ريزي درسيبرنامه .1

 رشد و بالندگي اعضاء هيأت علمي  .2

 جو، استاد و برنامهارزشيابي دانش .3

 پژوهش در آموزش .4

 حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان .5

 هاي بالينيمركز مهارت .6

 آموزش علوم پزشكي پاسخگو .3

 كميته مشورتي دانشجويي .1

 اخلاق حرفه اي .1

 محصولات آموزشي .11

 مجازيموزش آ .11

 وري آتحول و نونه دبيرخا .12

 تعاریف :

هاي ها و ارزشمشخص كننده فلسفه وجودي سازمان بوده وشامل اهداف، وظايف اصلي، ويژگي: (Mission)رسالت

 .حاكم برآن سازمان ميباشد

: چشم انداز بيانگر نتايجي است كه سازمان تحقق بخشيدن به آنرا در درازمدت هدف قرارداده (Vision)چشم انداز

 .است " آنچه ميخواهيم درآينده باشيم " است به عبارت ديگر چشم انداز شامل
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ها برمبناي آنها شكل گرفته و در مجموعه قوانين ثابت و غيرمتغيري است كه كل استراتژي : (Value)هاارزش

 .شوندها به اجراءگذاشته ميها استراتژيتمام طول زمان اجراء، با تكيه برآن

هاي داخل سازماني است كه سازمان را درجهت نيل به اهداف مجموعه منابع وتوانمندي :(Strengths)نقاط قوت

 .نمايدخود ياري مي

مجموعه اي ازعوامل داخل سازماني ميباشدكه مانع ازتحقق اهداف سازمان  :(Weaknesses)نقاط ضعف

 .گردندمي

ن است كه درصورت بهره گيري ازآنها مجموعه اي ازامكانات بالقوه خارج ازسازما :(Opportunities)هافرصت

 .هاي سازمان افزايش خواهد يافتتوانمندي

مجموعه اي از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان است كه مانع اجراء برنامه ها و تحقق  :(Threats)تهديدها

 .گردنداهداف سازمان مي

: SOهاي سازمان هماهنگي دارند.خوبي با تواناييها هستند و به ي كه در پي استفاده از فرصتهاياستراتژي 

WOهاست.ها به منظور استفاده از فرصت: غلبه بر ضعف 

STتواند با استفاده از آنها خطرپذيري خود را در قبال تهديد كاهش دهد.هايي است كه سازمان مي: شناسايي روش 

WTشود.هديدات محيط خارجي مي: يك استراتژي كاملا دفاعي است كه مانع آسيب ديدن سازمان از ت 

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بر آن : (Vision)چشم انداز مرکز مطالعات 

است تا در ده سال آينده به عنوان كانون بروز ترين و با كيفيت ترين مركز تفكر در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور 

 باشد.

بصورت  12مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي شاهرود از سال : (Mission)رسالت مرکز مطالعات 

رسمي زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه با رسالت ارتقاء كيفيت آموزش در حوزه علوم پزشكي با دامنه فعاليت 

 گسترده از دانشكده ها تا مراكز آموزشي و درماني فعاليت مي نمايد .

و كسب جايگاه مناسب   و كيفي فرايند ياددهي و يادگيري، برنامه ها و كوريكولوم ها ارتقاء كمي :اهداف کلی 

 فعاليتهاي آموزشي در بين دانشگاههاي كشور

 ارتقاء كمي و كيفي آموزش مجازي و كسب جايگاه مناسب در انجام فعاليت هاي مرتبط با آموزش مجازي
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 رشد و ارتقاء اعضاي هيئت علمي در زمينه هاي آموزش پزشكي تخصصي و عمومي اهداف اختصاصی :

 افزايش ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي در جهت ارتقاء كيفي آموزش  -

 دانش پژوهي و نوآورانه( رشد و ارتقاء اعضاي هيئت علمي در جهت انجام پژوهش در آموزش، -

 ايجاد محفلي به منظور تفكر، تقويت همكاري و مشاركت فكري در حوزه معاونت آموزشي -

 توسعه روشهاي نوين تدريس و ارزشيابي استاندارد در همه سطوح-

 ارتقاء كيفيت آموزش از طريق تقويت مشاركت دانشجويان در حوزه توسعه و نوآوري آموزش علوم پزشكي  -

ي فراگيران در حيطه هاي شناختي، مهارتي، نگرشي و صلاحيت و توانمندي بهينه سازي فرآيند ارزشياب -

 دانشجويان

 فعاليت دفاتر توسعه و گسترش ارتباط از طريق دفاتر توسعه  ءارتقا-

 آموزش مجازي توسعه روشهاي تدريس و ارزشيابي در -

 ترويج اخلاق و رفتار حرفه اي در تمام سطوح در دانشگاه -

 ارتقاء روشهاي آموزش و ارزشيابي باليني بر اساس استانداردها و روشهاي نوين -

 د تجهيزات و امكانات مركز مهارتهاي باليني در جهت ارتقاء آموزشبهبو -

 ترويج و بهبود استفاده از پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل اساتيد و دانشجويان در جهت ارتقاء آموزش -

 آموزش ارتقاء جهت در دانشجويي ترويج استفاده از پتانسيل ها و راهكارهاي -

 ابعاد مختلف در جهت آموزش پاسخگوتوسعه و بهينه سازي آموزش در  -

بر اساس وظایف واحدهای زیر دانشگاه و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات  شرح وظایف 

 :مجموعه 

 يابيارزش تهيكم ليتشك 

 برنامه و ... ،يعلم أتيه ياعضا ران،يها، فراگ يابيارزش يساز نهيجلسات مستمر در خصوص به يبرگزار 

 وزارت متبوع در همه سطوح يابيارزش يفرم ها ينيو بازب يبازنگر 

 جينتا يابياز موارد ارز كيهر  يمناسب برا يابيابزار ارزش نيو تدو يطراح 
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 يساز نهيمربوطه در به يپژوهش ها جيو استفاده از نتا يابيدر بعد ارزش يپژوهش يروش ها جينتا يابيارز 

 يابيارزش

 يسوالات امتحان ليو تحل هيتجز 

 چك ل ينيبال يابيارزش يروشها يساز نهيبه(ها،  ستيLog book  ،OSKE ،OSPE ،DOPS) 

 يانداز راه Log book يكيالكترون 

 و دانش آموختگان انيدانشجو دگاهيآموزش از د تيفيك يابيارز 

 يآموزش مجاز يابيارز يابزارها نيو تدو هيته 

 آموزش يكيزيو منابع ف زاتيتجه يابيارز 

 يميعملكرد دفاتر توسعه طبق برنامه تنظ شيپا 

 عملكرد دفاتر توسعه شيو ابزار پا ستيچك ل هيته 

 در تمام سطوح يابيدفاتر توسعه و كارشناسان در روند ارزش رانيمد يتوانمندساز 

 مربوطه يدانشكده ها و دفاتر توسعه در تمام سطوح در دانشكده ها يابيبر روند ارزش نظارت 

 يميطبق برنامه تنظ يكاغذ اي يكيبه صورت الكترون ديبه اسات يابيبارخورد ارزش ارائه 

 به  عيسر يو دسترس يحفظ محرمانگ يدر راستا يابيواحد ارزش يفضا يكيو الكترون يكيزيف يده نظم

 جينتا

 ها در تمام سطوح يابيفلوچارت جهت روند ارزش هيته 

  و مطرح در دانشگاه هاي موفق دنيابررسي ومرور نظام مند برنامه هاي درسي موفق 

 مطالعه و برنامه ريزي در راستاي سياست هاي كلي آموزش دانشگاه 

 پايش اجراي برنامه استراتژيك و عملياتي مركز 

 و ارزشيابي كوريكولوم ها  مشاركت در طراحي، اجرا، بازنگري 

 مقررات و آئين نامه هاي سازمان  همكاري و نظارت در زمينه تدوين برنامه هاي آموزشي گروه ها با تكيه بر

 مركزي دانشگاه
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  ،استفاده از توانايي و همكاري گروه هاي آموزشي و نظرات صاحبان فرآيند هاي آموزشي )مدرسين

برنامه هاي آموزشي و بازنگري برنامه هاي تجربه شده و تغييرات  gap دانشجويان و ...( در خصوص يافتن

 مورد نياز

 بيني برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف مشاركت در تدوين و باز 

 مشاركت در تدوين و بازبيني برنامه درسي (Course Plan) و طرح درس (Lesson Plan) 

 بررسي انطباق برنامه هاي درسي با نيازهاي جامعه و ارسال گزارش به وزارت متبوع 

 انطباق برنامه هاي درسي با وظايف آينده دانشجويان 

 اي آموزشي مدرسينهدفمند شدن برنامه ه 

 طراحي چك ليست ارزيابي طرح درس 

  راهنمايي و هدايت اساتيد در تهيه و تدوين راهنماهاي يادگيري در رشته ها و مقاطع مختلف با مشاركت

 مديران گروه هاي آموزشي

 همكاري در طراحي كارگاه هاي مهارتي محوري در راستاي برنامه ريزي درسي، طرح درس و طرح دوره ها 

 ابلاغ آئين نامه و بخش نامه به دانشكده ها و ساير مراجع ذيربط 

 هماهنگي با دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها براي تشكيل كميته هاي برنامه ريزي آموزشي 

 بروز رساني صفحه وب واحد برنامه ريزي آموزشي 

 تدوين فرآيندهاي مرتبط با فعاليت هاي برنامه ريزي 

 مركز در پايش و بازنگري كوريكولوم رشته هاي مختلف تدوين فلوچارت نحوه مشاركت 

 بسط همكاري با ساير دانشگاه هاي كشور و بين الملل در خصوص برنامه ريزي آموزشي 

 پاسخگويي به دانشجويان و تكريم ارباب رجوع 

 يازتوانمند س يبرا يآموزش يدوره ها و كارگاه ها يزيبه منظور برنامه ر يعلم اتياز اعضا ه يسنج ازين 

 يعلم اتياعضا ه

 يعلم ئتيه ياعضا يبرنامه جامع توانمندساز نيتدو 

 مدرسان يتوانمند يارتقا يبرا ازيمورد ن يتوانمندساز يدوره ها حيصح يو هدف گذار يكل يبازنگر 
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 يتوانمندساز يدر برنامه ها يعلم ئتيه ياعضا مشاركت 

 يعلم اتياعضا ه يتوانمند ساز يدر راستا ييها تيفعال انجام 

 يآموزش پزشك نهيدر زم ينامه توانمند ساز نييطبق آ يآموزش يكارگاه ها و دوره ها يبرگزار 

 يتخصص نهيدر زم ينامه توانمند ساز نييطبق آ يآموزش يكارگاه ها و دوره ها يبرگزار 

 و... نارهايوب ،يمجاز  ،يحضور وهيبه ش يريادگي يها طيو مح يتوانمندساز يبه روش ها يبخش تنوع 

 برگزار شده يآموزش يدوره ها يابيارزش جينتا ليو تحل يابيارزش 

 يآموزش يهاتنوع دوره شيمتخصص به منظور افزا نيو افزودن مدرس انتخاب 

 سطوح مختلف  ياجرا يها در راستا مارستانيدانشكده ها و ب يارتباط با دفاتر توسعه آموزش پزشك جاديا

با  يعلاقه مند به همكار يعلم اتيه ياعضا ييشناسا ،يآموزش يازهايبرنامه ها و كارگاه ها، اطلاع از ن

 مركز مطالعات و دفاتر توسعه

 در دانشكده و  يتوسط دفاتر توسعه آموزش پزشك يآموزش پزشك يكارگاه ها يدر برگزار تيحما

 ها مارستانيب

 يتوانمندساز يهاشركت در دوره يبرا يعلم ئتيه يمقررات مربوط به شركت اعضا يبازنگر 

 امك،يارسال پ ،يكيالكترون يكارگاه ها و دوره ها: ارسال نامه  ياطلاع رسان يو گسترش روش ها تنوع 

 دفاتر توسعه قياز طر ياطلاع رسان

 دالوروديجد يعلم اتيتحت پوشش به اعضا ه يمركز مطالعات و واحد ها يمعرف يبسته  ي ارائه 

 يفيعنوان مجله تكاپو به صورت گاهنامه) توسعه كتحت  يابيآموزش و ارزش يانواع روشها نيو تدو هيته 

 آموزش(

 ازيبا امت يمعاونت ها و حوزه ها مانند كارگاه اخلاق پزشك ريبا سا يكارگاه ها با هماهنگ يبرخ يبرگزار 

 با مركز آموزش مداوم يو همكار يبازآموز

 يعلم اتيو ارتقا اعضا ه تيوضع ليبه منظور تبد يآموزش پزشك يشركت در دوره ها ازيامت محاسبه 

 ازيامت كيو قرار گرفتن الكترون يعلم اتيه ياعضا يآموزش يكارگاه ها و دوره ها كيالكترون يگواه صدور 

 يعلم اتيعضو ه يدر پرونده آموزش
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 پژوهش درآموزش يهاتياولو نييتع يبرا يازسنجيبرنامه ن نينظارت بر تدو 

 پژوهش در آموزش يارائه مشاوره در مور د طرح ها يبرنامه مشخص برا نيو نظارت بر تدو مشاركت 

 پژوهش در آموزش تياولو يدارا يطرح ها يو نظارت بر اجرا مشاركت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخل نظارت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارج نظارت 

 يداخل ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 يخارج ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 پژوهش در آموزش يطرح ها جينتا يريبكارگ يبرنامه مشخص برا نيبر تدو نظارت 

 در واحدها تهيكم نيجلسات مستمر ا ليو تشك يو دانش پژوه ينوآور تهيبر وجود كم نظارت 

 و  ينوآور يها تيانجام فعال يبرا يعلم اتيه يآموزش و ارائه مشاوره به اعضا يسازوكار مناسب برا نيتدو

 آن يو نظارت بر اجرا يدانش پژوه

 در دانشگاه يمختلف آموزش يدر حوزه ها يپژوهش يها تياولو نييتع 

 يآنان به انجام پژوهش ها بيو ترغ يپژوهش يها نهيدر مورد زم يعلم ئتيه يمشاوره به اعضا ارائه 

 مشابه

 يآموزش پزشك يتخصص يها تيسا نهيدر زم يرسان اطلاع 

 در دانشگاه يبا واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهش يهماهنگ انجام 

 جهت  يامكانات كاف تدارکSearch مقالات 

 يآموزش قاتيبه انجام تحق يعلم اتياعضاء ه قيتشو 

 يمسائل آموزش نهيژورنال كلاب در زم يبرنامه ها تدارک 

 پژوهش درآموزش يهاتياولو نييتع يبرا يازسنجيبرنامه ن نينظارت بر تدو 

 پژوهش در آموزش يارائه مشاوره در مور د طرح ها يبرنامه مشخص برا نيو نظارت بر تدو مشاركت 

 پژوهش در آموزش تياولو يدارا يطرح ها يو نظارت بر اجرا مشاركت 

 يدر آموزش در مجلات داخلبر انتشار مقالات پژوهش  نظارت 
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 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارج نظارت 

 يداخل ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 يخارج ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 پژوهش در آموزش يطرح ها جينتا يريبكارگ يبرنامه مشخص برا نيبر تدو نظارت 

 در واحدها تهيكم نيجلسات مستمر ا ليو تشك يو دانش پژوه ينوآور تهيبر وجود كم نظارت 

 و  ينوآور يها تيانجام فعال يبرا يعلم اتيه يآموزش و ارائه مشاوره به اعضا يسازوكار مناسب برا نيتدو

 آن يو نظارت بر اجرا يدانش پژوه

 در دانشگاه يمختلف آموزش يادر حوزه ه يپژوهش يها تياولو نييتع 

 يآنان به انجام پژوهش ها بيو ترغ يپژوهش يها نهيدر مورد زم يعلم ئتيه يمشاوره به اعضا ارائه 

 مشابه

 يآموزش پزشك يتخصص يها تيسا نهيدر زم يرسان اطلاع 

 در دانشگاه يبا واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهش يهماهنگ انجام 

 جهت  يامكانات كاف تدارکSearch مقالات 

 يآموزش قاتيبه انجام تحق يعلم اتياعضاء ه قيتشو 

 يمسائل آموزش نهيژورنال كلاب در زم يبرنامه ها تدارک 

 پژوهش درآموزش يهاتياولو نييتع يبرا يازسنجيبرنامه ن نينظارت بر تدو 

 پژوهش در آموزش يارائه مشاوره در مور د طرح ها يبرنامه مشخص برا نيو نظارت بر تدو مشاركت 

 پژوهش در آموزش تياولو يدارا يطرح ها يو نظارت بر اجرا مشاركت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخل نظارت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارج نظارت 

 يداخل يارهانيبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 يخارج ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 پژوهش در آموزش يطرح ها جينتا يريبكارگ يبرنامه مشخص برا نيبر تدو نظارت 
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 در واحدها تهيكم نيجلسات مستمر ا ليو تشك يو دانش پژوه ينوآور تهيبر وجود كم نظارت 

 و  ينوآور يها تيانجام فعال يبرا يعلم اتيه يآموزش و ارائه مشاوره به اعضا يسازوكار مناسب برا نيتدو

 آن يو نظارت بر اجرا يدانش پژوه

 در دانشگاه يمختلف آموزش يدر حوزه ها يپژوهش يها تياولو نييتع 

 يآنان به انجام پژوهش ها بيو ترغ يپژوهش يها نهيدر مورد زم يعلم ئتيه يمشاوره به اعضا ارائه 

 مشابه

 يآموزش پزشك يتخصص يها تيسا نهيدر زم يرسان اطلاع 

 در دانشگاه يبا واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهش يهماهنگ انجام 

 جهت  يامكانات كاف تدارکSearch مقالات 

 يآموزش قاتيبه انجام تحق يعلم اتياعضاء ه قيتشو 

 يمسائل آموزش نهيژورنال كلاب در زم يبرنامه ها تدارک 

 پژوهش درآموزش يهاتياولو نييتع يبرا يازسنجيبرنامه ن نينظارت بر تدو 

 پژوهش در آموزش يارائه مشاوره در مور د طرح ها يبرنامه مشخص برا نيو نظارت بر تدو مشاركت 

 پژوهش در آموزش تياولو يدارا يطرح ها يو نظارت بر اجرا مشاركت 

 يدر آموزش در مجلات داخلبر انتشار مقالات پژوهش  نظارت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارج نظارت 

 يداخل ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 يخارج ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 پژوهش در آموزش يطرح ها جينتا يريبكارگ يبرنامه مشخص برا نيبر تدو نظارت 

 در واحدها تهيكم نيجلسات مستمر ا ليو تشك يو دانش پژوه ينوآور تهيبر وجود كم نظارت 

 و  ينوآور يها تيانجام فعال يبرا يعلم اتيه يآموزش و ارائه مشاوره به اعضا يسازوكار مناسب برا نيتدو

 آن يو نظارت بر اجرا يدانش پژوه

 در دانشگاه يمختلف آموزش يدر حوزه ها يپژوهش يها تياولو نييتع 
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 يآنان به انجام پژوهش ها بيو ترغ يپژوهش يها نهيدر مورد زم يعلم ئتيه يمشاوره به اعضا ارائه 

 مشابه

 يآموزش پزشك يتخصص يها تيسا نهيدر زم يرسان اطلاع 

 در دانشگاه يبا واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهش يهماهنگ انجام 

 جهت  يامكانات كاف تدارکSearch مقالات 

 يآموزش قاتيبه انجام تحق يعلم اتياعضاء ه قيتشو 

 يمسائل آموزش نهيژورنال كلاب در زم يبرنامه ها تدارک 

 پژوهش درآموزش يهاتياولو نييتع يبرا يازسنجيبرنامه ن نينظارت بر تدو 

 پژوهش در آموزش يارائه مشاوره در مور د طرح ها يبرنامه مشخص برا نيو نظارت بر تدو مشاركت 

 پژوهش در آموزش تياولو يدارا يطرح ها يو نظارت بر اجرا مشاركت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخل نظارت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارج نظارت 

 يداخل يارهانيبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 يخارج ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 پژوهش در آموزش يطرح ها جينتا يريبكارگ يبرنامه مشخص برا نيبر تدو نظارت 

 در واحدها تهيكم نيجلسات مستمر ا ليو تشك يو دانش پژوه ينوآور تهيبر وجود كم نظارت 

 و  ينوآور يها تيانجام فعال يبرا يعلم اتيه يآموزش و ارائه مشاوره به اعضا يسازوكار مناسب برا نيتدو

 آن يو نظارت بر اجرا يدانش پژوه

 در دانشگاه يمختلف آموزش يدر حوزه ها يپژوهش يها تياولو نييتع 

 يآنان به انجام پژوهش ها بيو ترغ يپژوهش يها نهيدر مورد زم يعلم ئتيه يمشاوره به اعضا ارائه 

 مشابه

 يآموزش پزشك يتخصص يها تيسا نهيدر زم يرسان اطلاع 

 در دانشگاه يبا واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهش يهماهنگ انجام 



03 
 

 جهت  يامكانات كاف تدارکSearch مقالات 

 يآموزش قاتيبه انجام تحق يعلم اتياعضاء ه قيتشو 

 يمسائل آموزش نهيژورنال كلاب در زم يبرنامه ها تدارک 

 پژوهش درآموزش يهاتياولو نييتع يبرا يازسنجيبرنامه ن نينظارت بر تدو 

 پژوهش در آموزش يارائه مشاوره در مور د طرح ها يبرنامه مشخص برا نيو نظارت بر تدو مشاركت 

 پژوهش در آموزش تياولو يدارا يطرح ها يو نظارت بر اجرا مشاركت 

 يدر آموزش در مجلات داخلبر انتشار مقالات پژوهش  نظارت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارج نظارت 

 يداخل ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 يخارج ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 پژوهش در آموزش يطرح ها جينتا يريبكارگ يبرنامه مشخص برا نيبر تدو نظارت 

 در واحدها تهيكم نيجلسات مستمر ا ليو تشك يو دانش پژوه ينوآور تهيبر وجود كم نظارت 

 و  ينوآور يها تيانجام فعال يبرا يعلم اتيه يآموزش و ارائه مشاوره به اعضا يسازوكار مناسب برا نيتدو

 آن يو نظارت بر اجرا يدانش پژوه

 در دانشگاه يمختلف آموزش يدر حوزه ها يپژوهش يها تياولو نييتع 

 يآنان به انجام پژوهش ها بيو ترغ يپژوهش يها نهيدر مورد زم يعلم ئتيه يمشاوره به اعضا ارائه 

 مشابه

 يآموزش پزشك يتخصص يها تيسا نهيدر زم يرسان اطلاع 

 در دانشگاه يبا واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهش يهماهنگ انجام 

 جهت  يامكانات كاف تدارکSearch مقالات 

 يآموزش قاتيبه انجام تحق يعلم اتياعضاء ه قيتشو 

 يمسائل آموزش نهيژورنال كلاب در زم يبرنامه ها تدارک 

 پژوهش درآموزش يهاتياولو نييتع يبرا يازسنجيبرنامه ن نينظارت بر تدو 



04 
 

 پژوهش در آموزش يد طرح ها ارائه مشاوره در مور يبرنامه مشخص برا نيو نظارت بر تدو مشاركت 

 پژوهش در آموزش تياولو يدارا يطرح ها يو نظارت بر اجرا مشاركت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخل نظارت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارج نظارت 

 يداخل ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 يخارج ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 پژوهش در آموزش يطرح ها جينتا يريبكارگ يبرنامه مشخص برا نيبر تدو نظارت 

 در واحدها تهيكم نيجلسات مستمر ا ليو تشك يو دانش پژوه ينوآور تهيبر وجود كم نظارت 

 و  ينوآور يها تيانجام فعال يبرا يعلم اتيه يآموزش و ارائه مشاوره به اعضا يسازوكار مناسب برا نيتدو

 آن يو نظارت بر اجرا يدانش پژوه

 در دانشگاه يمختلف آموزش يدر حوزه ها يپژوهش يها تياولو نييتع 

 يآنان به انجام پژوهش ها بيو ترغ يپژوهش يها نهيدر مورد زم يعلم ئتيه يمشاوره به اعضا ارائه 

 مشابه

 يآموزش پزشك يتخصص يها تيسا نهيدر زم يرسان اطلاع 

 در دانشگاه يبا واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهش يهماهنگ انجام 

 پژوهش درآموزش يهاتياولو نييتع يبرا يازسنجيبرنامه ن نينظارت بر تدو 

 پژوهش در آموزش يارائه مشاوره در مور د طرح ها يبرنامه مشخص برا نيو نظارت بر تدو مشاركت 

 پژوهش در آموزش تياولو يدارا يطرح ها يو نظارت بر اجرا مشاركت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخل نظارت 

 يبر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارج نظارت 

 يداخل ينارهايبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سم نظارت 

 يخارج ينارهايسمبر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در  نظارت 

 پژوهش در آموزش يطرح ها جينتا يريبكارگ يبرنامه مشخص برا نيبر تدو نظارت 
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 در واحدها تهيكم نيجلسات مستمر ا ليو تشك يو دانش پژوه ينوآور تهيبر وجود كم نظارت 

 و  ينوآور يها تيانجام فعال يبرا يعلم اتيه يآموزش و ارائه مشاوره به اعضا يسازوكار مناسب برا نيتدو

 آن يو نظارت بر اجرا يدانش پژوه

 در دانشگاه يمختلف آموزش يدر حوزه ها يپژوهش يها تياولو نييتع 

 يآنان به انجام پژوهش ها بيو ترغ يپژوهش يها نهيدر مورد زم يعلم ئتيه يمشاوره به اعضا ارائه 

 مشابه

 يآموزش پزشك يتخصص يها تيسا نهيدر زم يرسان اطلاع 

 در دانشگاه يبا واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهش يهماهنگ انجام 

 جهت  يامكانات كاف تدارکSearch مقالات 

 يآموزش قاتيبه انجام تحق يعلم اتياعضاء ه قيتشو 

 يمسائل آموزش نهيژورنال كلاب در زم يبرنامه ها تدارک 

 مختلف يرهاياز مس انيدانشجو هيبه كل حيصح ياطلاع رسان 

 انيوزارت به دانشجو يافتيدر يو به موقع نامه ها حيصح يرسان اطلاع 

 انيبستر مناسب جهت شركت دانشجو جاديا 

 يكشور اديبه المپ افتهيراه  انيدانشجو يو معنو يماد بيو ترغ قيتشو 

 اديشركت كننده در المپ انيدانشجو بيو ترغ قيتشو 

 يمدال آور كشور انيدانشجو يو معنو يماد بيو ترغ قيتشو 

 شركت كننده انيرفرنس ها و منابع جهت دانشجو هيته 

 تهيكم يمسئول و اعضا نييبا تع اديمرتبط با المپ يها طهيدر ح يمختلف علم يها تهيكم ليتشك 

 اديالمپ يمسئول اجرا نييتع 

 يمختلف علم يها طهيدر ح يمجاز يگروه ها ليتشك 

 دانشگاه و مدعو ديبا استفاده از اسات يداخل دانشگاه يكلاسها و كارگاه ها يبرگزار 

 يبه آزمون كشور افتهيراه  انيعادلانه در انتخاب دانشجو يجهت غربالگر يآزمون داخل يبرگزار 
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 آزمون انيتا پا يكشور افتهيراه  انياز دانشجو يبانيو پشت تيحما 

 يكشور افتهيراه  انيبستر مناسب جهت مشاركت دانشجو جاديا 

 شركت كننده انيهر سال از دانشجو ييآموزش دانشجو ادياز المپ ينظر سنج اخذ 

 آگاه سازي ، تشويق و جذب دانشجويان جهت مشاركت در فعاليتهاي توسعه آموزشي 

 بستر سازي در جهت توانمند سازي دانشجويان در زمينه آموزش علوم پزشكي 

 جارب دانشجويي در حوزه آموزش علوم بر قراري ارتباط ، اطلاع رساني و بستر سازي جهت تعامل و تبادل ت

 پزشكي

 فعال در پياده سازي بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي وزارت در چارچوب   مشاركت

 فعاليتهاي مركز مطالعات دانشگاه

 خود ارزيابي و مشاركت در ارزشيابي هاي كميته دانشجويي 

 ز مطالعات دانشگاه و مستند سازي و تهيه آرشيو بروز نگه داشتن صفحه كميته دانشجويي در وبسايت مرك

 فعاليتهاي كميته دانشجويي

  ، همكاري و مشاركت در فعاليتهاي مركز مطالعات دانشگاه در زمينه برنامه ريزي درسي اعم از نيازسنجي

 طراحي ، اجرا و ارزشيابي

  هاي فعاليتهاي آموزشيهمكاري و مشاركت در فعاليتهاي مركز مطالعات دانشگاه در زمينه ارزشيابي 

  فعاليتهاي آموزشي همكاري و مشاركت در فعاليتهاي مركز مطالعات دانشگاه در ارتقاء كيفي 

  تاليف و ترجمه كتب مرتبط با آموزش علوم پزشكي براي دانشجويان با نظارت مديريت مركز مطالعات

 دانشگاه

  هيأت علمي و كاركنان آموزشيبرگزاري كارگاه آموزشي درراستاي بسته هاي تحول جهت اعضاي 

 تشكيل دبيرخانه بسته هاي تحول 

 استقرار دبيرخانه تحول در مركز مطالعات 

 انتخاب مدير دبير تحول دانشگاه 

 انتخاب كارشناس مسئول وكارشناس دبيرخانه تحول 
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 تشكيل كارگروه درراستاي هر يك از بسته ها با تعيين مسئول بسته 

 ن بسته ها با حضور اعضاي هيأت علمي توانمند و علاقمند در آن حوزهتشكيل كارگروه ها توسط مسئولي 

 الزام مسئولين جهت آشنايي اعضاي كميته با فعاليت ها و اهداف بسته مربوطه 

 برگزاري نشست و جلسات با حضور معاون آموزشي و مدير تحول و مسئولين بسته ها 

 برگزاري جلسات مسئولين بسته ها با اعضاي بسته مربوطه 

  ماه يكيار به دبيرخانه تحول 3الزام مسئولين بسته ها به ارائه بازخورد هر 

 نظارت مستمر بر عملكرد مسئولين بسته ها و گزارش به معاون آموزشي در بازه زماني مشخص شده 

 ارائه بازخورد ازسوي معاون آموزشي به مسئولين بسته ها 

 هش در راستاي اهداف بسته هاي تحولتشويق و ترغيب اساتيد در راستاي انجام تحقيق و پژو 

 ارائه گزارش به كلان منطقه و وزارت متبوع در بازه زماني مشخص 

 ارائه بازخوردهاي وزارتي به مسئولين بسته ها 

 تشويق و ترغيب مسئول واعضاي بسته هاي تحول داراي امتياز مناسب 

 اسبارائه مشاوره و راهنمايي به مسئولين و اعضاي بسته با نتايج نامن 

 ثبت فعاليت ها در سامانه مربوطه 

 تعيين كارشناس درهر يك از بسته ها با نظر مسئول بسته 

 ارزشها:

 حاكميت آكادميك با تكيه بر حفظ كرامت انساني -

 پايبندي به تعهدات و اصول اخلاقي و حرفه اي -

 افزاش كارايي و اثربخشي با تكيه بر الگوي اسلامي ايراني در حيطه آموزش -

 توجه به اصل مشتري مداري )اعضاء هيأت علمي و دانشجويان( -

 نگرش سيستميحاكميت  -

 :نقاط قوت

1S– علاقمند به مسائل نوين آموزشي حمايت رياست دانشگاه 
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2S– معاونت آموزشي علاقمند به مسائل نوين آموزشي حمایت 

3S– اعضاء هيأت علمي علاقمند به مسائل نوين آموزشي 

4S–  و تمام وقت آموزش پزشكي به عنوان مدير مركز مطالعاتعضو توانمند 

5S– )اعضاء هيأت علمي در سمت هاي معاونين )آموزشي، دانشجويي، درماني، بهداشتي 

6S– ...عضويت اعضاي هيئت علمي توانمند در كميته هاي توانمند سازي اساتيد ، دانش پژوهي و 

7S–  وجود نيروي متخصص و با تجربه كافي در زمينه نرم افزارهاي كامپيوتري و ارزشيابي آنلاين در مركز مطالعات 

8S–  حضور دانشجويان در مقطع تكميليPhD  وMPH 

9S– وجود دانشكده هاي مستقل 

10S– وجود آيين نامه ها و دستورالعمل ها 

11S– نامه ارتقاء لحاظ دانش پژوهي و خلاقيت در آموزش در آيين 

12S– تنوع محتواي آموزشي ارائه شده در كارگاهها و دوره هاي آموزشي 

13S– )وجود مراكز مهارتهاي باليني )پزشكي، پرستاري، مامايي 

14S– همكاري دانشكده ها 

 نقاط ضعف:

1W- عدم آشنايي كامل اعضاء هيأت علمي به جايگاه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

2W-  عدم آشنايي كامل اعضاي هيئت علمي در زمينه آموزش پزشكي 

3W-  عدم آشنايي كامل اعضاي هيئت علمي با آيين نامه هاي ارتقاء و ترفيع 

4W-  عدم توجه كافي به نتايج ارزشيابي در ترفيع و ارتقاء و واگذاري مسئوليت ها به اعضاي هيأت علمي 

5W- سط مدرسينضعف در پذيرش سيستم هاي ارزشيابي تو 

6W- محدود بودن نيروهاي آموزش ديده در رشته آموزش پزشكي 

7W- عدم جذب نيروهاي متخصص آموزش پزشكي 

8W- ضعف در سيستم نظارت و پايش و ارزشيابي عملكرد زيرسيستم ها 

9W- بالا بودن سقف واحدهاي تدريس اعضاء هيأت علمي 
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10W- عدم استقلال مالي مركز 

 فرصت ها:

1O-  سياستها و پشتيباني وزارتخانهوجود 

2O- پشتيباني معاونت آموزشي وزارت متبوع 

3O- پشيباني مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت متبوع 

4O- وجود هيأت امناء 

5O- دانشگاه  وجود هيأت رئيسه 

6O-  شوراي دانشگاهوجود 

7O- وجود منابع علمي قابل دسترس در شبكه اطلاعاتي جهاني 

8O- مصوب از وزارتخانه قوانين و آئين نامه ها ارائه 

9O- وجود بسترهاي مناسب جهت همكاري با مراكز مطالعات دانشگاههاي ديگر 

10O- تشكيل جلسات مديران مراكز مطالعات در وزارت متبوع 

11O-  برگزاري همايش آموزش پزشكي سالانه و جشنواره شهيد مطهري سالانه و حضور مديرانEDC  در اين

 همايش و جشنواره

O12 – تأثير ارزشيابي كيفيت تدريس در اتقاي اعضاي هيأت علمي بر اساس آيين نامه ارتقاء 

O13- تأكيد استانداردهاي اعتبار بخشي مراكز مطالعات بر ارزشيابي مبتني بر شبكه 

 تهدیدات:

1T-  تخصيص بودجه جهت مركز كمبود 

2T-  اختيارات لازم جهت جذب نيرو و منابع انساني ارائهعدم 

3T-  عدم ارائه اختيارات لازم جهت جذب هيأت علمي 

4T- عدم وجود برنامه عملياتي شفاف براي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

5T-  مقاطع بالاتر آموزش پزشكي بهجذب و ارتقاء محدود كارشناسان ارشد آموزش پزشكي 

T6-  عدم توجه آيين نامه ها به بعد آموزشي اعضاء هيأت علمي 



29 
 

T7 –  گرفتن ارزشيابي برنامه به صورت استقرار نظام تضمين كيفيت و استاندارد هاي اعتبار بخشي ندر نظر

 كشوري

 (EFE)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 عوامل خارجي 
 نمره رتبه ضريب

 فرصت ها 

O1  1.12 3 1.14 پشتيباني وزارتخانهوجود سياستها و 

O2 1.15 3 1.15 پشتيباني معاونت آموزشي وزارت متبوع 

O3 1.15 3 1.14 پشيباني مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت متبوع 

O4 1.11 3 1.13 وجود هيأت امناء 

O5 1.11 3 1.13 وجود هيأت رئيسه دانشگاه 

O6 1.15 3 1.15 وجود شوراي دانشگاه 

O7 1.16 3 1.12 وجود منابع علمي قابل دسترس در شبكه اطلاعاتي جهاني 

O8 1.16 4 1.14 ارائه قوانين و آئين نامه ها مصوب از وزارتخانه 

O9 1.24 4 1.16 وجود بسترهاي مناسب جهت همكاري با مراكز مطالعات دانشگاههاي ديگر 

O10  1.21 4 1.13 وزارت متبوعتشكيل جلسات مديران مراكز مطالعات در 

O11 
برگزاري همايش آموزش پزشكي سالانه و جشنواره شهيد مطهري سالانه و حضور مديران 

EDC در اين همايش و جشنواره 
1.11 4 1.32 

O12 1.24 3 1.16 تأثير ارزشيابي كيفيت تدريس در اتقاي اعضاي هيأت علمي بر اساس آيين نامه ارتقاء 

O13  1.24 3 1.13 استانداردهاي اعتبار بخشي مراكز مطالعات بر ارزشيابي مبتني بر شبكهتأكيد 

O14 

تمايل كارشناسان و اعضاي هيئت علمي ساير واحدها به همكاري با مركز 

 مطالعات
1.14 3 1.12 

O15 تمايل خيرين به كمك مالي به دانشگاه    

 تهديدات
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T1 1.32 4 1.11 كمبود تخصيص بودجه جهت مركز 

T2 1.15 3 1.15 عدم ارائه اختيارات لازم جهت جذب نيرو و منابع انساني 

T3 1.11 3 1.13 عدم ارائه اختيارات لازم جهت جذب هيأت علمي 

T4 1.12 3 1.14 عدم وجود برنامه عملياتي شفاف براي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

T5  1.11 3 1.13 ارشد آموزش پزشكي به مقاطع بالاتر آموزش پزشكيجذب و ارتقاء محدود كارشناسان 

T6 1.24 4 1.16 عدم توجه آيين نامه ها به بعد آموزشي اعضاء هيأت علمي 

T7  در نظر نگرفتن ارزشيابي برنامه به صورت استقرار نظام تضمين كيفيت و استاندارد هاي اعتبار

 بخشي كشوري
1.13 3 1.11 

 3.51  1 جمع كل 

  (IFE)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 نمره رتبه ضريب نقاط قوت

S1 1.12 3 1.14 حمايت رياست دانشگاه علاقمند به مسائل نوين آموزشي 

S2  1.12 3 1.14 معاونت آموزشي علاقمند به مسائل نوين آموزشي حمایت 

S3 1.16 3 1.12 اعضاء هيأت علمي علاقمند به مسائل نوين آموزشي 

S4 1.24 4 1.16 توانمند و تمام وقت آموزش پزشكي به عنوان مدير مركز مطالعات عضو 

S5  ،اعضاء هيأت علمي در سمت هاي معاونين )آموزشي، دانشجويي، درماني

 بهداشتي(

1.12 2 1.14 

S6  ، عضويت اعضاي هيئت علمي توانمند در كميته هاي توانمند سازي اساتيد

 دانش پژوهي و...

1.12 2 1.14 

S7  وجود نيروي متخصص و با تجربه كافي در زمينه نرم افزارهاي كامپيوتري و

 ارزشيابي آنلاين در مركز مطالعات

1.14 3 1.12 

S8  حضور دانشجويان در مقطع تكميليPhD  وMPH 1.16 4 1.24 

S9 1.11 3 1.13 وجود دانشكده هاي مستقل 

S10 1.15 3 1.15 وجود آيين نامه ها و دستورالعمل ها 

S11 1.21 4 1.15 لحاظ دانش پژوهي و خلاقيت در آموزش در آيين نامه ارتقاء 
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S12 1.21 4 1.15 تنوع محتواي آموزشي ارائه شده در كارگاهها و دوره هاي آموزشي 

S13 )1.11 3 1.13 وجود مراكز مهارتهاي باليني )پزشكي، پرستاري، مامايي 

S14 1.14 2 1.12 همكاري دانشكده ها 

S15  1.16 4 1.14 توان برگزاري كارگاههاي آموزشي 

S16 حضور عضو هيأت علمي توانمند در زمينه آموزش مجازي در دانشگاه    

S17 حضور عضو هيأت علمي توانمند در زمينه آموزش پاسخگو در دانشگاه    

 نقاط ضعف

W1  توسعه آموزش عدم آشنايي كامل اعضاء هيأت علمي به جايگاه مركز مطالعات و

 علوم پزشكي

1.16 3 1.11 

W2 1.14 2 1.12 عدم آشنايي كامل اعضاي هيئت علمي در زمينه آموزش پزشكي 

W3 1.11 3 1.16 عدم آشنايي كامل اعضاي هيئت علمي با آيين نامه هاي ارتقاء و ترفيع 

W4  ها به اعضاي عدم توجه كافي به نتايج ارزشيابي در ترفيع و ارتقاء و واگذاري مسئوليت

 هيأت علمي
1.13 3 1.21 

W5 1.11 2 1.14 ضعف در پذيرش سيستم هاي ارزشيابي توسط مدرسين 

W6 1.11 3 1.16 محدود بودن نيروهاي آموزش ديده در رشته آموزش پزشكي 

W7 1.12 2 1.16 عدم جذب نيروهاي متخصص آموزش پزشكي 

W8  1.12 3 1.14 عملكرد زيرسيستم هاضعف در سيستم نظارت و پايش و ارزشيابي 

W9 1.12 2 1.11 بالا بودن سقف واحدهاي تدريس اعضاء هيأت علمي 

W10  تمايل اعضاي هيأت علمي به عضويت در كميته ها بدون همكاري لازم و حضور

 در جلسات 

1.11 2 1.12 

 3.11  1 جمع كل 
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 (IE) داخلي و خارجي  ماتريس

 ضعيف                                   متوسط                                     قوي        

1-1.11 2-2.11 3-4  

ي
رج

خا
ل 

وام
 ع

ي
ياب

رز
ه ا

مر
ن

 

  
 4-3 

   

2.
11

-2 

   

1.
11

-1 

  نمره ارزيابي عوامل داخلي 

قرار دارد مي توان استراتژي اي را به اجرا  IEبا توجه به اينكه مركز مطالعات دانشگاه در موقعيت قوي در ماتريس 

در آورد كه موجب )) رشد و ساخت شود (( . استراتژي هاي تمركز )رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول يا 

عمودي به پايين و يكپارچگي افقي( مناسب مي باشد پارچگي استراتژي هاي مبتني بر يكپارچگي عمودي به بالا، يك

 . 
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 ماتریس تعيين استراتژیهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (S) قاط قوتن 

1S–  ه علاقمند به مسائل نوين آموزشيگارياست دانشحمايت 

2S– معاونت آموزشي علاقمند به مسائل نوين آموزشي حمایت 

3S– اعضاء هيأت علمي علاقمند به مسائل نوين آموزشي 

4S– عضو توانمند و تمام وقت آموزش پزشكي به عنوان مدير مركز مطالعات 

5S– )اعضاء هيأت علمي در سمت هاي معاونين )آموزشي، دانشجويي، درماني، بهداشتي 

6S–  ، دانش پژوهي و...عضويت اعضاي هيئت علمي توانمند در كميته هاي توانمند سازي اساتيد 

7S–  نيروي متخصص و با تجربه كافي در زمينه نرم افزارهاي كامپيوتري و ارزشيابي آنلاينوجود 

8S–  حضور دانشجويان در مقطع تكميليPhD  وMPH 

9S– وجود دانشكده هاي مستقل 

10S– وجود آيين نامه ها و دستورالعمل ها 

11S–  آيين نامه ارتقاءلحاظ دانش پژوهي و خلاقيت در آموزش در 

12S– تنوع محتواي آموزشي ارائه شده در كارگاهها و دوره هاي آموزشي 

13S– )وجود مراكز مهارتهاي باليني )پزشكي، پرستاري، مامايي 

14S– همكاري دانشكده ها 

15S– توان برگزاري كارگاهها  

S16- حضور عضو هيأت علمي توانمند در زمينه آموزش مجازي در دانشگاه 

S17- حضور عضو هيأت علمي توانمند در زمينه آموزش پاسخگو در دانشگاه 

 (W) نقاط ضعف

1W-  عدم آشنايي كامل اعضاء هيأت علمي به جايگاه مركز مطالعات و توسعه

 آموزش علوم پزشكي

2W- ينه آموزش پزشكي عدم آشنايي كامل اعضاء هيأت علمي در زم 

W3-  آيين نامه هاي ارتقاءو ترفيععدم آشنايي كامل اعضاي هيأت علمي با 

W4-  عدم توجه كافي به نتايج ارزشيابي درترفيع و ارتقاء و واگذاري مسئوليت

 ها به اعضاء هيئت علمي

W5-  ضعف در پذيرش سيستم هاي ارزشيابي توسط مدرسين 

W6- محدود بودن نيروهاي آموزش ديده در رشته آموزش پزشكي 

7W-  پزشكيعدم جذب نيروهاي متخصص آموزش 

8W- ضعف در سيستم نظارت و پايش و ارزشيابي عملكرد زيرسيستم ها 

9W- بالا بودن سقف واحدهاي تدريس اعضاء هيأت علمي 

10W-  تمايل عضويت اعضاء هيأت علمي در كميته ها بدون همكاري و حضور

 در جلسات 

 (O) فرصت ها

1O- وجود سياستها و پشتيباني وزارتخانه 

2O-  معاونت آموزشي وزارت پشتيباني

 متبوع

3O-  پشيباني مركز مطالعات و توسعه

 آموزش علوم پزشكي وزارت متبوع

4O- وجود هيأت امناء 

5O- وجود هيأت رئيسه 

6O- شوراي دانشگاهوجود 

7O-  وجود منابع علمي قابل دسترس در

 شبكه اطلاعاتي جهاني

8O- ي مصوب از قوانين و آئين نامه ها ارائه

 وزارتخانه

9O-  وجود بسترهاي مناسب جهت همكاري

 با مراكز مطالعات دانشگاههاي ديگر

10O-  تشكيل جلسات مديران مراكز

 مطالعات در وزارت متبوع

11O-  برگزاري همايش آموزش پزشكي

سالانه و جشنواره شهيد مطهري سالانه و 

در اين همايش و  EDCحضور مديران 

 جشنواره

O12- س در تأثير ارزشيابي كيفيت تدري

ارتقاء اعضاي هيآت علمي بر اساس آيين نامه 

 ارتقاء

O13- تأكيد استانداردهاي اعتبار بخشي

 مراكز مطالعات بر ارزشيابي مبتني بر شبكه

O14-  تمايل كارشناسان و اعضاي هيئت

علمي ساير واحدها به همكاري با مركز 

 مطالعات 

O15-  تمايل خيرين به كمك مالي به

 دانشگاه

 

 SOاستراتژيهاي 

 توسعه واحد آموزش باليني  -1
S1- S2- S3- S4- S5- s6-s8-S9- S13-

s14- S15 

O1-  O2- O3- O4- O5- O6- O8-o9-o10-o14 

 

 واحد آموزش مجازي توسعه  -2
S1-s2-s3-s4-s5-s6-s7-s8-s9-s16-o1-

o2-o4-o5-o6-o7-o14-o15 

 توسعه روشهاي ارزشيابي در كميته ارزشيابي3

 WOاستراتژيهاي 

1 

 (T)تهدیدات

1T-  كمبود تخصيص بودجه جهت مركز 

2T-  عدم ارائه اختيارات لازم جهت جذب

 نيرو و منابع انساني

3T-  عدم ارائه اختيارات لازم جهت جذب

 هيأت علمي 

4T-  عدم وجود برنامه عملياتي شفاف براي

 STاستراتژيهاي 

1-  
 WTاستراتژيهاي 

1 
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 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

5T-  ارتقاء محدود كارشناسان ارشد جذب و

آموزش پزشكي به مقاطع بالاتر آموزش 

 پزشكي

T6-  عدم توجه آيين نامه ها به بعد آموزشي

 اعضاء هيأت علمي 
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 موضوعات استراتژیك در اولویت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 آموزشي( بازنگري برنامه هاي 1

 ( آشنايي اعضاء هيأت علمي جديدالورود با آيين نامه ها و روشهاي تدريس2

 كوريكولوم پزشكي عمومي اجراي بهينه ( 3

 تشكيل كميته هاي مختلف مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي( 4

 برگزاري فعال جشنواره آموزشي شهيد مطهري درون دانشگاهي( 5

 تشويق دانشجويان فعال در المپيادهاي علمي اقدام در جهت ترغيب و ( 6

 و پژوهش در آموزش تشويق و همكاري با اساتيد جهت انجام فعاليت ها دانش پژوهي، فرآيند نويسي( 3

 اقدامات مناسب جهت بسترسازي ارتقاء افقي و عمودي اعضاء هيأت علمي( 1

 تغيير فرآيند ترفيع اعضاء هيأت علمي( 1

 دانشجويان داراي استعداد درخشانحمايتهاي لازم از ( 11

 ( اقدام جهت آموزش مبتني بر شواهد11
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 موضوعات توسعه در اولویت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 توسعه دامنه تحقيقات پژوهش در آموزش در سطح كشوري و بين المللي -

 توسعه و بهبود منابع انساني مركز -

 توسعه و بهبود منابع مالي مركز  -

 توسعه استفاده از فن آوري در زمينه آموزش پزشكي -

 ميان مدت( -توسعه و ارتقاء توانمنديهاي اعضاء هيأت علمي )جديدالورود -

 ها EDOتوسعه و ارتقاء عملكرد  -

 توسعه و ارتقاء آموزشهاي مهارتي در محيط هاي واقعي يا شبه واقعي -

 ارتقاء روشهاي تدريس و روشها و شيوه هاي ارزشيابيتوسعه و  -

تئوري و )توسعه و ارتقاء ري فرم دانشكده پزشكي در زمينه آموزشي، عملي، مهارتي و عملكردي و ارزشيابي  -

 عملي(

 توسعه و ارتقاء ساز و كارهاي ارزشيابي آزمونها -

 کنترل و پایش 

 مي گيرد :پايش عملكرد مركز مطالعات به صورت ذيل انجام 

 بصورت بررسي و ارزيابي كميته هاي واحدهاي زير مجموعه در قالب چك ليست  -1

 بصورت بررسي و ارزيابي فعاليت مركز از طريق نظرات مديران دفاتر توسعه  -2

 بصورت غير رسمي طبق نظرات اساتيد ، معاونين آموزشي و مديران گروهها در نشست هاي چهره به چهره  -3

 هدف کلی :

G   : رشد و ارتقاء كيفي آموزش و كسب جايگاه مناسب فعاليتهاي آموزشي 

 توسعه واحد آموزش باليني  -1

 توسعه واحد آموزش مجازي -2

 توسعه ارتقاء توانمندي اساتيد در زمينه آموزش پزشكي و تخصصي  -3
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توسعه فرآيندهاي لازمه جهت ايجاد انگيزه و توانمندي در اساتيد در انجام فعاليتهاي نوآورانه ، دانش  -4

 پژوهي ، پژوهش در آموزش 

 ارتقاء بستر مناسب و بهينه جهت مشاركت بيشتر دانشجويان در ارتقاء كيفي آموزش  -5

 همكاري در توسعه منابع انساني در دفاتر توسعه  -6

 تفاده بهينه از توانمنديهاي اساتيد در توليد محصولات علمي مركز مطالعات ايجاد انگيزه و اس -3

 ارتقاء زمينه و بستر ايجاد زمينه از پشتيباني مسئولين ارشد در آموزش پاسخگو -1

 بستر و فعاليتهايي در زمينه گسترش اخلاق حرفه اي و رفتار حرفه اي مشاركت در ايجاد  -1

 اهداف اختصاصی :

G1 رآيند ارزشيابي فراگيران در حيطه هاي شناختي، مهارتي، نگرشي و صلاحيت و توانمندي آنان: بهينه سازي ف 

 برگزاري كارگاه و فعاليت ها در زمينه انواع ارزشيابی  

 كارگاه ارزشيابی دروس تئوري جهت اساتيد -1

 كارگاه ارزشيابی دروس عملی جهت اساتيد -2

 كارگاه ارزشيابی دروس بالينی جهت اساتيد -3

 آزمونهاي جامع باكيفيت مطلوب  رشته هاي پرستاري، مامايي و پزشكي 

 11/4/99 -تدوین شيوه نامه فاینال مامایی و .. -1

 ارزشيابی دروس تئوري، عملی و بالينی در آموزش مجازي 

 تا پایان برنامه – تهيه فرم ارزشيابی استاد از دیدگاه دانشجو در آموزش مجازي -1

 در پایان هر نيمسال تحصيلی- از دیدگاه دانشجو نجام ارزشيابی مجازي استادا -2

 بازنگري فرم هاي ارزشيابی وزارت متبوع در دانشگاه  

 بازنگري فرم هاي ارزشيابی دروس تئوري، عملی و بالينی -1

 تدوین شيوه نامه آزمون صلاحيت رشته پرستاري و مامایی -2
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 -آناليز نمودن نتایج ارزشيابی دانشجو و ارزیابی هاي آزمون هاي صلاحيت بالينی پزشكی -3

 بعد از پایان هر آزمون صلاحيت بالينی 

حضور نماینده مركز مطالعات در روزهاي آزمون صلاحيت بالينی رشته هاي پرستاري،  -4

 در روز آزمون صلاحيت بالينی  -مامایی، پزشكی

 ر زمينه ارزشيابی دانشجو در آموزش مجازيتدوین جزوه یا راهكار د  

 تا پایان برنامه  -تدوین جزوه یا راهكار در زمينه ارزشيابی دانشجو در آموزش مجازي -1

G2 ارتقاء فرآيند ارزشيابي اعضاي هيأت علمي در ابعاد مختلف :  

 انجام ارزیابی ها در جنبه هاي مختلف در بازه زمانی مناسب 

 99ارزشيابی اساتيد از دیدگاه هاي مختلف تا پایان تابستان الكترونيكی نمودن  -1

 درجه اساتيد 313ارزیابی  -2

معاون آموزشي، همكار و  بازنگري فرم هاي ارزشيابی اساتيد )از دیدگاه دانشجو، مدیرگروه،  -3

 پایان هر سال تحصيلی -خودارزيابي(

  پایان هر سال تحصيلی -ارائه بازخورد به اساتيد به صورت سالانه -4

 ارزیابی استاد از دیدگاه مدیرگروه و دانشجو -5

پایان هر سال  -ارزیابی استاد از دیدگاه معاون آموزشی دانشكده و خود ارزیابی و همكار -6

 تحصيلی

 برگزاري كارگاه در خصوص انواع روشهاي ارزشيابی -1

G3توسعه روش هاي نوين ارزشيابي در همه سطوح ارزشيابي : 

  آشنا ساختن اساتيد با روشهاي نوین ارزشيابی 

 برگزاري كارگاه در خصوص انواع روشهاي ارزشيابی -1

 ایجاد بستر مناسب جهت انجام ارزشيابی تئوري و بالينی 
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تغيير در انجام آزمونهاي عملی اصول پرستاري در دانشكده پرستاري ازروش سنتی به روش  -1

 نوین

 OSCE( فضا سازي و تجهيز مركز مهارتهاي بالينی دانشكده پرستاري جهت برگزاري آزمونهاي  -2

 99تا پایان نيمه اول سال  -OSPEو 

هاي دانشكده پرستاري، بيمارستان امام  Skill Labتجهيز و برطرف نمودن نواقص تجهيزاتی  -3

 بصورت مستمر -حسين )ع( و بيمارستان بهار

 كاغذي در كليه رشته ها Log bookراه اندازي  -4

G4 ارتقاء فرآيند آزمون ها با تجزيه و تحليل روشهاي ارزشيابي : 

  تجزیه و تحليل سوالات امتحانی و پرسشنامه هاي آزمون هاي صلاحيت بالينی

 پزشكی و پرستاري در زمان مقرر

پایان هر  -تجزیه و تحليل سوالات چهارگزینه اي و ارائه بازخورد به استاد و مسئولين ذي ربط -1

 نيمسال تحصيلی

 پایان هر نيمسال تحصيلی -3تذكر كتبی به اساتيد با نمرات پایين تر از  -2

 پایان هر آزمون به مدت یک هفته  -پایش آزمون هاي صلاحيت بالينی پزشكی و پرستاري -3

G5 توسعه روش هاي پژوهش در آموزش در بعد ارزشيابي در همه سطوح : 

 بصورت مستمر -وزشتصویب طرح هاي پژوهش در آم 

G6  :ارتقا پژوهش در آموزش اعضاي هيات علمي 

 توانمند سازي اساتيد در زمينه پژوهش در آموزش 

 در طي سال تحصيلي  -برگزاري كارگاهاي پژوهش در آموزش -1

 ايجاد انگيزه در اساتيد در انجام فعاليت هاي پژوهش در آموزش 
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دريافت امتياز در ترفيع و ارتقا انجام فعاليت هاي پژوهش در اطلاع رساني به اعضاي هيات علمي مبني بر  -1

 در طي سال تحصيلي -آموزش

G7 :مشخص نمودن الويت هاي پژوهش در آموزش 

 تعيين الويت ها براساس نيازسنجي 

 در شروع فعاليت در مركز  -تشكيل كميته پژوهش در آموزش -1

 در سه ماهه اول هر سال  –صدور ابلاغ براي مسئول و اعضا جلسه  -2

 برگزاري جلسات مستمر -3

 تعيين اولويت ها  -4

 ارائه الويت ها به اساتيد -5

 در زمان نياز عضو هيئت علمي -ارائه مشاوره به اساتيد در انجام فعاليت هاي پژوهش در آموزش -1

G8  :ارتقا مقالات در زمينه پژوهش در آموزش 

 جام فعاليت هاي پژوهش در آموزشپيگيري بودجه و گرانت هاي پژوهشي در مورد ان 

 در طي سال تحصيلي با توجه به نياز  -نامه نگاري و پيگيري با معاونت پژوهشي -1

 در طي سال تحصيلي با توجه به نياز  -طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه -2

G9  : آموزشارتقاء كيفي 

 توانمندي اعضاي هيات علمي دانشگاه در زمينه برنامه ريزي درسي 

 كارگاه هاي آموزشي از اعضا هيات علمي و تعيين دوره هاي آموزشي نياز سنجي -1

 اعضا هيات علميبــراي طرح درس  -كارگاه روش تدريسبرگزاري  -2

 اعضا هيات علميبــراي كارگاه راهنماي يادگيري برگزاري  -3

 اعضا هيات علميبــراي كارگاه راهنماي يادگيري )مجازي( برگزاري  -4

 ي نوين تدريسبرگزاري كارگاه هاي روش ها -5
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G10 ارتقاء كيفي برنامه هاي آموزش : 

 توانمندي اعضاي هيات علمي دانشگاه در زمينه برنامه ريزي درسي 

 نياز سنجي كارگاه هاي آموزشي از اعضا هيات علمي و تعيين دوره هاي آموزشي -1

 اعضا هيات علميبــراي طرح درس  -كارگاه روش تدريسبرگزاري  -2

 اعضا هيات علميبــراي كارگاه راهنماي يادگيري برگزاري  -3

 اعضا هيات علميبــراي كارگاه راهنماي يادگيري )مجازي( برگزاري  -4

 برگزاري كارگاه هاي روش هاي نوين تدريس -5

 يادگيري-بهينه سازي فرايند آموزش 

 مستمر -  Course planو  Lesson planارائه مشاوره به اساتيد در تهيه  -1

 مستمر- Study guideارائه مشاوره به اساتيد در تهيه  -2

G11  :بهبود چگونگي انجام نيازسنجي اولويت هاي آموزشي اعضا هيات علمي 

 تطبيق نيازسنجي با روش هاي استاندارد 

 سالانه  -انجام نياز سنجي -1

 تعيين اولويت هاي آموزشي 

 تعيين الويت هاي آموزشي بر اساس نتايج نيازسنجي -1

G12  : بهبود روش هاي توانمند سازي آموزشي در ابعاد و روشهاي تدريس، ارزشيابي، مديريتي و برنامه

 آموزشي

 استفاده از راه كارهاي مناسب جهت توانمندسازي اساتيد در راستاي آموزش 

 مستمر -برگزاري كارگاه هاي توانمند سازي بر اساس اولويت هاي نيازسنجي در حيطه شناختي و نگرشي -1

 مستمر -برگزاري كارگاه هاي توانمند سازي بر اساس اولويت هاي نيازسنجي در حيطه شناختي و نگرشي -2
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–تهيه مجلات تكاپو )گاهنامه( مرتبط با روش هاي تدريس و روش هاي ارزشيابي و رسانه هاي آموزشي  -3

 گاهنامه 

تاد با تجربه در مجله استفاده از تجربيات همديگر در زمينه آموزش و تدريس)درج يك مصاحبه از اس -4

 گاهنامه  -تكاپو(

G13 :ارتقا توانمند سازي اساتيد در زمينه آموزش  و ارزشيابي الكترونيك 

 مستمر-استفاده از راه كارهاي مناسب جهت توانمندسازي اساتيد در راستاي آموزش مجازي 

 مستمر-1و  3مجلات تكاپو شماره  -1

 رمستم -برگزاري الكترونيك كارگاه هاي آموزشي -2

 مستمر -ارزشيابي الكترونيك كارگاه ها و برنامه هاي آموزشي -3

 مستمر -ارزشيابي الكترونيك اساتيد -4

G14  :ترويج ابعاد مختلف اخلاق و رفتار حرفه اي 

 توانمند سازي اساتيد  در بعد اخلاق و رفتار حرفه اي 

 تشكيل كميته اخلاق در معاونت آموزشي -1

ركز مطالعات در جهت توانمندسازي اعضا هيات علمي عمل خواهد كميته اخلاق به صورت مجزا زير نظر م -2

 مستمر–كرد 

 مستمر–برگزاري جلسات كميته اخلاق  -3

 مستمر  -تهيه پمفلت هاي آموزشي در زمينه اخلاق و رفتار حرفه اي -4

G15 :تطبيق فعاليت هاي توانمند سازي اعضا هيات علمي با توجه به سابقه 

  نامه وزارت متبوعتدوين برنامه بر اساس آيين 

 سالانه  -یتیریو مد یو آموزش تخصص هیكارگاه ها بر اساس آموزش پا زیتما -1

 براساس ابلاغ وزارتخانه  -قسمت 3به  سیتدر يبر اساس سال ها ديسوابق اسات يبند ميتقس -2
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 مستمر -جدید الورود ديجهت اسات هیپا یآموزش يكارگاه ها يبرگزار -3

 یعلم أتينامه هاي مرتبط با اعضاي ه نیيبا ساختار و آ یعلم أتياعضاي ه ییكتابچه آشنا يبازنگر -4

G16 :یآموزش يتوانمند ساز يدر برنامه ها یعلم ايه يمشاركت اعضا تیتقو 

 در كارگاه ها به عنوان شركت كننده و سخنران دياسات بيو ترغ قیتشو 

 جلسات – حاضر در جلسه دياسات يماد قیتشو -1

 مستمر– سالانه عيمربوطه در فرم ترف يها تمیدر آ ازياختصاص امت -2

 مستمر -سخنران ديبه اسات یدانش پژوه ازياختصاص امت -3

دانشگاه،  سرپرست مركز مطالعات و مركز  نيمعاون  هيدانشگاه، كل استیبا حضور ر یشیجلسه هم اند يبرگزار -4

 ساليانه  -یعلم اتيامور ه

G17  :ی توسعه آموزش يدانشگاه در برنامه ها يها مارستانيمشاركت دفاتر توسعه دانشكده ها و ب تیتقو 

 در برنامه  ديدانشكده ها جهت حضور اسات يزیمناسب در برنامه ر يراهكارها يريالزام دفاتر توسعه به كارگ

 يتوانمندساز

 يتوانمند ساز يدر دوره ها ديدفاتر توسعه و مصوبه الزام شركت اسات رانیبا مد يجلسات دوره ا ليتشك -1

 مستمر -دياسات

شروع به  -يتابعه با ملزومات ادار يمارستانهايمراكز توسعه دانشكده ها و ب رانیمد ياختصاص اتاق مجزا برا -2

 فعاليت مراكز 

G18  :برگزار شده یآموزش يتوانمند ساز يدوره ها یابيارزش یفيو ك یكم يارتقا 

 رانیو مد انیو دانشجو دياز اسات یبرنامه نظر سنج EDO در خصوص استفاده از مباحث   یآموزش نيو معاون

 كارگاه ها در آموزش

 مستمر -(ییو اجرا یعمل ناتیبا تمر يتوانمندساز يبازخورد به استاد )كارگاه ها هیوارا  جیاستخراج نتا -1

 مستمر  -ربطیذ نيبازخورد به مسئول هیوارا  جیاستخراج نتا -2

 G19  :یتخصص يگسترش راهكارها در جهت توانمند ساز 

 یدر بعد تخصص دياسات تیبرنامه جهت تقو نشيچ 
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 مستمر  – دانشگاه لاتيمربوطه با استفاده از تسه یدر كنگره تخصص ديحضور اسات -1

G20  :یسيبا زبان انگل ییآشنا جیترو 

 یسيدر خصوص زبان انگل دياسات يتوانمند ساز 

 بصورت مستمر  -در دانشگاه یسيزبان  انگل يكلاس ها يبرگزار -1

بصورت  -يتوانمند ساز تهيزبان خارج از دانشگاه بر اساس مصوبه كم يشركت در دوره ها نهیپرداخت هز -2

 مستمر 

G21  :جذب دانشجويان علاقمند به فعاليت در حوزه آموزش علوم پزشكي 

 انیبه دانشجو ییدانشجو تهيكم يتهايفعال یمعرف 

 در طول نيمسال تحصيلی  – پمفلت ، پوستر و جلسات قیاز طر یاطلاعا رسان -1

G22  :یآموزش علوم پزشك شیجهت شركت در هما انیدر دانشجو زهيانگ جادیا 

 آشنايي دانشجويان با محتواي همايش آموزش علوم پزشكي 

 در طول نيمسال تحصيلی  -یآموزش پزشك شیدر هما انیفراهم كردن بستر جهت حضور دانشجو -1

 یليتحص مساليندر طول  -انینظارت بر حضور فعال دانشجو -2

 یليتحص مساليدر طول ن -شیارائه بازخورد از مباحث مطروحه در هما -3

 

 

 

 

 


