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 گزارش آموزشی 

مطابق با ) دانشگاه مشهد مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیبرنامه های اولویت دار 

 ( آموزش علوم پزشکی سند تحول و نوآوری

Programs with High Priority for EDC in Mashhad University of Medical 
Sciences  

(In Accordance with Documents of Transformation and Innovation Medical 
Education) 

 

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يكي از مديريتهاي معاونت 
ارتقاي كمي است و ماموريت اصلي آن  دانشگاه علوم پزشكي مشهد يآموزش

 . است هاي آموزشيو كيفي فعاليت

اساتيد، توانمند سازي )واحد  8حوزه مديريت،  مركز در حال حاضر از طريق
ريزي آموزشي، پژوهش در آموزش، آموزش مجازي، ارزشيابي آموزشي، برنامه

كميته  3، (آموزش پاسخگو و واحد مهارتهاي باليني  استعدادهاي درخشان،
، يک قطب آموزشي كشوري (دانشجويي، توسعه زبان و اخالق حرفه اي )
ختلف دفتر توسعه آموزش در دانشكده هاي م 7و ( تكنولوژي آموزشي)

 . رسالتهاي خود را پيگيري مي نمايد
تضمين كيفيت  ،هاي آموزشياين مركز به منظور تسري سياست همچنين

مانند اجراي بسته هاي تحول و  هاي كشوريارائه آنها و در راستاي برنامه
سياست جذب حداكثري اعضاي هيأت علمي را  نوآوري آموزش علوم پزشكي،

 يهادانشكده EDO)و واحدهاي مرتبط  EDCعالوه بر آن . كنددنبال مي
ومسوولين  هاي مستقل آموزشيتوانند به عنوان حلقه اتصال گروهمي( تابعه

 . آموزشي دانشگاه نيز عمل نمايند
 

 پزشكي علوم آموزش وظايف مركز مطالعات و توسعه

 حوزه مديريت

تصميم سازي در خصوص سياست هاي آموزشي دانشگاه در نهادهاي  -
گذار اعم از شوراي آموزشي دانشگاه، شوراي دانشگاه، هيأت سياست 

 رئيسه، هيأت امنا و هيأت مميزه دانشگاه

توانمندسازي مديران آموزشي دانشگاه اعم از معاونين آموزشي دانشكده  -
ها، بيمارستان ها و گروههاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت 

 آموزشي با انجام نياز سنجي

معاون آموزشي دانشگاه براي برنامه ريزي و عملياتي ارائه مشاوره به  -
 كردن برنامه ها و سياستهاي كالن آموزشي دانشگاه

و ( EDO)توانمندسازي، حمايت و هدايت دفاتر توسعه دانشكده ها  -
در ( EDU)واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها و گروهاي آموزشي 

 اجراي وظايف و برنامه هاي مربوطه

انشگاه هاي علوم پزشكي به منظور تبادل تجربيات د EDCهمكاري با  -
 و اطالعات و بهره مندي از پتانسيل هاي موجود در هر مركز

ارزشيابي عملكرد و فعاليتهاي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و  -
 واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها و گروههاي آموزشي

 دانشگاهعضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي  -

ارائه گزارش فعاليتها به تصميم گيرندگان آموزشي در سطح دانشكده و  -
 وزارت متبوع

انساني، كنترل، نظارت واطمينان از انجام صحيح و به  منابع مديريت -
موقع وظايف واحدها وارزشيابي مداوم كارشناسان و پرسنل و ارايه 

 بازخورد مناسب به آنان
ا هدف برطرف كردن نياز اعضاء هيأت تقويت و تجهيز كتابخانه مركز ب -

 مند به منابع معتبر و جديد در زمينه آموزش پزشكيعلمي عالقه
سازي فعاليت اعضاء از طريق معادل EDCايجاد انگيزش در همكاران  -

و ميزان فعاليت و  هيأت علمي، برقراري اضافه كار پرسنل براساس نوع
 و تالش در جهت توسعه فردي    ...
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هاي مند به آموزش پزشكي و استفاده از تواناييافراد عالقه جلب مشاركت -
 . ها و جلسات ماهانه مركزكارگاه ،هاي آموزشيدوره آنان در امر برگزاري

 دعوت از اساتيد برجسته ايراني و خارجي براي برگزاري جلسات آموزشي -
هاي دولتي و غيردولتي كه ها و ارگانشناسايي و جلب مشاركت سازمان -

 . همكاري نمايند EDCتوانند در جهت ارتقاء آموزش پزشكي با مي

 پايش مستمر برنامه عملياتي مركز -
 واحد آموزش اساتید  
نيازسنجي دوره هاي توانمندسازي مورد نياز اعضا هيئت علمي دانشگاه در  -

راستاي سياستهاي مورد نظر حوزه هاي مختلف با استفاده ازمنابع در 
   ،،.از اعضا هيئت علمي، مديران گروهها ودسترس همچون نظرسنجي 

توانمند سازي اعضا هيئت علمي دانشكده ها و عرصه هاي مختلف علوم  -
پايه و باليني با شناسايي منابع و امكانات در دسترس در دانشگاه و يا ساير 
مراكز در خارج از دانشگاه و بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و 

 گاهاولويت هاي آموزشي دانش

نظارت بر حسن اجرا و حفظ كيفيت برنامه هاي مختلف توانمندسازي -
ارائه شده براي اعضا هيئت علمي به روشهاي گوناگون همچون كارگاه 

  دوره هاي مجازي ،Medical Education آموزشي

ارزشيابي از برنامه هاي اجرا شده و ارائه بازخورد به مدرسين و طراحان  -
 ر راستاي ارتقاء كيفيت برنامه هادوره هاي توانمندسازي د

برنامه ريزي براي تهيه زيرساختهاي الزم جهت ارتقاء مهارتهاي مورد نياز  -
اعضا هيئت علمي در زمينه زبان انگليسي در راستاي حضور بيشتر در 
مجامع بين المللي و ارائه دستاوردهاي علمي در نشريات معتبر با فعالسازي 

هاي اجرايي در زمينه چگونگي استفاده از تهيه دستورالعمل كميته زبان
  هاي آموزشي مدون جهت اعضاء هيأت علميروش

 پژوهش در آموزش واحد
سياستگذاري و تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشگاه و حمايت  -

 از اجراي پروژه هاي تصويب شده

 پژوهش در آموزش كيفي  توسعه -
 در آموزش پيگيري كاربردي نمودن نتايج طرحهاي پژوهش -
هاي پژوهش در آموزش و تشويق پژوهشگران به استفاده حمايت از طرح -

 از نتايج بدست آمده در فرآيند آموزش
، مركز مطالعات و توسعه آموزش (ترويجي  –مجله علمي )ارايه مجله افق  -

 پزشكي
 مركز مهارتهای بالیني

در قالب برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مقاطع  هاي آموزشيفعاليت -
 ن                                         و ارزشيابي مستمر آ مختلف

در مركز مهارتهاي ...  (و  OSCE)انجام آزمون هاي نوين آموزشي وعملي  -
 باليني

 توسعه آموزش مهارت ها  و تحقييق -
 آموزشي كمک مواد توليد. هاي آموزشي برنامه تهيه -
 مراكز درماني كاركنان و دانش آموختگان خدمت حين آموزش -
 استاندارد شده در آزمون هاي آسكي بيماران استفاده از -
 ...  ( موالژو )تهيه تجهيزات مورد نياز مركز  -

 واحد استعدادهای درخشان
توسعه حضور استعدادهاي درخشان در امر آموزش و كمک به ارتقاي علمي  -

شناسايي استعداد هاي درخشان دانشگاه بر اساس آيين نامه از طريق  ايشان
 هاي وزارتي

 تشكيل كالسها و كارگاههاي مورد نياز دانشجويان عضو واحد-

 ثبت نام از دانشجويان براي المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور-

بررسي مدارک دانشجويان متقاضي استفاده از سهميه ورود بدون آزمون به -
 كارشناسي ارشد و ارسال اسامي واجدين شرايط به وزارت متبوعمقطع 

ثبت نام از واجدين شرايط استفاده از سهميه مازاد آزمون دستياري، جمع -
آوري مدارک و بررسي آنها در شوراي منتخب دانشگاه و ارسال اسامي 

 منتخبين به وزارت متبوع
 كمیته مشورتي

انشجويي و دانش آموختگان با ايجاد و فعال كردن كميته هاي مشورتي د -
هدف بهره گيري از نظرات و پيشنهادات دانشجويان در راستاي ارتقاء كيفي 

 آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

 واحد ارزشیابي 
 طراحي، مشاوره و مشاركت در اجراي ارزشيابي برنامه درسي، استاد و دانشجو -

 مراكز آموزشي دانشگاهطراحي، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي  -

مشاركت در ارزشيابي اساتيد با استفاده از سامانه ثبت فعاليت براساس برنامه  -
 گروه ها

و ( مورد تاكيد وزارت متبوع)هدايت پروژه اعتبار بخشي برنامه هاي آموزشي  -
 مشاركت در تدوين و اجراي فرآيند ارزشيابي دروني و بيروني

هاي EDOواحدها و مراكز از جمله مشاركت در پروژه هاي اعتباربخشي  -
 بيمارستانها 

 هاي پيشرفت تحصيليسازماندهي و نظارت بر اجراي آزمون -

توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزشيابي دانشجويان و ارائه مشاوره  -
 به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين مورد و برگزاري كارگاه

 واحد آموزش پاسخگو     
كمک در اجراي شيوه هاي نوين آموزشي با اصالح كوريكولوم هاي - 

 آموزشي وارتقا آموزش در عرصه
 گسترش آموزش باليني با ايجاد محيط هاي آموزشي جديد-
 كمک در ارتقاي داروخانه هاي آموزشي وپاسخگو بودن آنها -
 توسعه دندانپزشكي اجتماعي-
اولويت هاي هت تعيين معاونت بهداشتي جهماهنگي برون بخشي با  -

 سالمت منطقه
 قطب تكنولوژی    
  تشكيل بانک نخبگان كشوري مرتبط با قطب -

رايزني با نهادهاي مرتبط و عقد تفاهم نامه همكاري با انجمن آموزش  -
، رايزني با انجمن تكنولوژي آموزشي كشور و (آلمان)پزشكي بين المللي 

  دانشگاه آزاد

 ارائه محصوالت نرم افزارهاي  -

  تدوين و ارائه رشته تكنولوژي آموزشي در كشور و دانشگاه -

تدوين و ارائه كارگاههاي حضوري و غير حضوري كار با نرم افزارهاي  -
  قدرتمند آموزشي و كمک آموزشي براي ارائه به كشور
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تدوين اوليه راهنماي استفاده از ابزارهاي كمک آموزشي براي آموزش  -
  شوريعلوم پزشكي به عنوان راهنماي ك

 عقد قرارداد جهت تدوين كتب مرجع -

 توليد كارگاههاي مجازي آموزشي جهت جامعه آموزش پزشكي كشور   -

  اختصاص مجله فيوچر به ارگان علمي قطب -

همكاري با شركت هاي دانش بنيان و استفاده از تكنولوژيهاي جديد  -
 آموزشي 

به كمک .  ..تهيه وسايل كمک آموزشي همانند نرم افزار ها، موالژ ها و  -
 دانشگاه وبخش خصوصي

 مشاركت در طرح هاي ملي واگذار شده -
 واحد برنامه ريزی

طراحي و مديريت برنامه هاي نوآورانه آموزشي اعم از برنامه درسي، روش  - 
تدربس، ارزشيابي، مشاوره و رهبري و مديريت در محدوده اختيارات دانشگاه و 

 مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

انطباق ارائه مشاوره و نظارت بر تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي و - 
 و وظايف آينده دانشجويان برنامه هاي درسي با نيازهاي جامعه

پايش، ارزشيابي، معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح ملي و بين - 
 المللي

 ب با نياز جامعهسهاي جديد متناتوسعه كمي وكيفي رشته- 
...  ( تدوين طرح دوره، طرح درس و )مهارتهاي برنامه ريزي آموزشي  ءارتقا- 

 هيئت علمي با برگزاري كارگاه هاي مرتبط و ارائه مشاوره يدر اعضا
هاي نوين ياددهي و يادگيري، ارائه مشاوره به دانشجويان در زمينه روش- 

 برنامه ريزي آموزشي و پژوهش هاي مرتبط
روند تصويب و ارتقا برنامه ها و دوره هاي آموزشي در پيگيري و هدايت  - 

 سطوح و مقاطع مختلف در دانشگاه
انجام مطالعات كاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روشهاي نوين آموزش و  - 

 -ارزشيابي و موضوعات كاربردي در آموزش نظير تئوريهاي نوين يادگيري
 ...  نياز سنجي آموزشي و  -مهارت هاي ارتباطي

 آموزش مجازی
توسعه و راه اندازي آزمايشي سامانه جديد آموزش مجازي با  تحقيق، -

قابليت راهبري آسان براي اساتيد و پشتيباني از انواع فرمتهاي آموزش 
مجازي و امكان اتصال به سامانه وبينار بدون نياز به ورود مجدد شناسه 

 كاربري

  با سامانه وبينارپشتيباني فني كالس هاي آموزش مجازي برگزار شده  -

  پشتيباني فني جلسات وب كنفرانس روابط عمومي -

 توليد محتواي آموزشي تعاملي و تحت وب -

  توليد دوره هاي الكترونيكي آموزش مداوم -

 توليد آزمون هاي مجازي -

  توليد سي دي هاي آموزشي درس ها  -

  برگزاري شوراي عالي آموزش مجازي -

با توجه به مصوبه شوراي  تالش در جهت گسترش آموزش دروس مجازي -
 عالي آموزش مجازي 

كليه )كمک و اجرايي كردن برنامه دروس مجازي اساتيد دانشكده پزشكي  -
 (گروه ها

 
 وضعیت سازماني و شرح وظايف دفاتر توسعه آموزش

به لحاظ سياستگزاري، برنامه ( EDO)دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها  -الف
ريزي و مديريت آموزشي با هماهنگي و نظارت مركز مطالعات و توسعه 

و بعنوان بازوي قوي معاونين آموزشي  (EDC)آموزش علوم پزشكي دانشگاه 
 . نمايند دانشكده ها در بعد كيفي آموزش و ارزشيابي آموزشي، فعاليت مي

بر عهده  EDOاي مورد نياز دفاتر تأمين كادر پرسنلي، تجهيزات و فض -ب
 . رؤساي محترم دانشكده ها است

مديران دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها به پيشنهاد مدير مركز مطالعات و  -ج
توسعه آموزش دانشگاه و توسط رؤساي دانشكده ها منصوب مي شوند و 

 . مشابه مديران گروه به لحاظ واحد موظف تدريس و عملكرد تعريف مي شوند

وظايف دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها منطبق بر آئين نامه مراكز توسعه  -د
 :آموزش و شامل موارد ذيل مي باشد

هماهنگي، اجرا و پيگيري برنامه هاي مصوب واحدهاي مختلف مركز  -
 (EDC)توسعه آموزش 

برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي جهت اعضاي هئيت علمي  -
 امه هاي موجود و نيازسنجي از اساتيددانشكده ها مبتني بر آيين ن

تكميل فرايند كارشناسي و پيگيري در زمينه راه اندازي رشته مقطع  -
 هاي جديد در گروههاي آموزشي دانشكده مربوطه

ارزشيابي اعضاء هيات علمي و فرآيندهاي آموزش گروهها منطبق بر  -
 مصوبات شوراي آموزشي

برگزار شده توسط تحليل و ارزيابي آزمونهاي  -نظارت، تجزيه -
 گروههاي آموزشي و تقويت روشهاي نوين ارزشيابي دانشجويان

اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش با رويكرد ارزيابي كيفي   -
 آموزش و سياستگزاري آموزشي

يادگيري، اجراي  –ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهي  -
ي دربين روش هاي نوين آموزشي، تقويت و توسعه آموزش مجاز

 اعضاء محترم هيات علمي دانشكده ها
هماهنگي با واحد مهارتهاي باليني دانشگاه جهت برگزاري كالسهاي  -

 آموزشي
تقويت مشاركت دانشجويان در برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي با  -

 كمک كميته هاي مشورتي دانشجويي
شناسايي، هدايت و صدور گواهي جهت داشجويان استعدادهاي  -

 درخشان

شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده ها و جلسات مرتبط  -
و معاونت ( EDC)در حوزه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 آموزشي دانشگاه
 بررسي و پيگيري موارد خاص ماموريت هاي حوزه معاونت آموزشي -

انجام امور محوله از سوي وزارت بهداشت و درمان مانند طرح راد،  -
جشنواره شهيد مطهري و تشكيل كميته جديد ستاد تحول و نوآوري 

 آموزش علوم پزشكي 
 سالمت، نظام كلي تحول و نو آوري نظام آموزشي در راستاي سياستهاي

 هدفمند، به صورت پزشكي علوم آموزش نظام كمي و كيفي توسعه

 تربيت با و عادالنه و جامعه، پاسخگو نيازهاي بر مبتني ت محور،سالم
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 گزارش آموزشی 

 و مهارت داراي و حرفه اي اسالمي اخالق به متعهد كارآمد، انساني نيروي
 . كشور را پيگيري مي نمايد مختلف مناطق نيازهاي با شايستگيهاي متناسب

 كه است سياستهاي نيز از سالمت، نظام عالي آموزش سرزميني آمايش

 منابع، عادالنه توزيع منظور به پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 فعاليتهاي از جلوگيري تر، دقيق نظارت امكان برابر، فرصتهاي ايجاد

 تجمع از جلوگيري و زدايي تمركز منطقه اي، از مزيتهاي استفاده تكراري،

 در موضوعات دانشگاهها مشاركت گيري، تصميم قدرت انتقال امكانات،

 سالمت نظام هاي قطب يا ها منطقه كالن فرا استاني ونيز تشكيل و ملي

 . مي كند رصد را آن و نموده اتخاذ اسناد باالدستي اساس بر را
دانشگاه هاي علوم پزشكي مشهد،خراسان شمالي، تربت حيدريه، سبزوار،گناباد 

را تشكيل داده  9و بيرجند و دانشكده هاي نيشابور و تربت جام كالن منطقه 
 . اند

در مركز مطالعات  9دبيرخانه ستاد تحول و نوآوري آموزشي كالن منطقه 
 . وتوسعه آموزش پزشكي مشهد مستقر مي باشد

 
 


