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ها نقش بسيار مهمي در پيشبرد اهداف مراكز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي در دانشگاه 

لذا بررسي وضعيت كمي و كيفي عملكـرد        . آموزشي و تضمين كيفيت خدمات آموزشي در آنها دارد        
  .و ارزيابي آنها از اهميت خاصي برخوردار است

ايـن  شناسايي وضعيت  و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور،       بندي مراكز مطالعات    رتبههدف از   
بـوده    ايجاد رقابت سازنده و ارائه الگوهـاي موفـق كـشوري           ،آنها، تبيين نقش و جايگاه ويژه       مراكز
هـاي  ريزيهاي هر يك را در برنامه     تواند با بررسي وضعيت موجود، اولويت     بندي مي  اين رتبه  .است

  .ندكوتاه مدت و بلند مدت شناسايي ك
بنـدي بـا برگـزاري جلـسات متعـدد بـا صـاحبنظران و                رتبـه اين  هاي   مجموعه معيارها و شاخص   
مطالعات هاي علوم پزشكي كشور از هر سه تيپ و انجام         ها و دانشكده   نمايندگان تعدادي از دانشگاه   

هـاي علـوم پزشـكي      هـا و دانـشكده    و در نهايت نظرسنجي از تمامي دانـشگاه        متعددهاي   مشاورهو  
مطالعـات و   هاي پيشنهادي توسط خود مراكـز       وزن معيارها نيز برآيند وزن    . هيه شده است  شور ت ك

اگرچه اجراي چنين طرح بزرگي براي اولين بار در كشور بدون نقـص             . توسعه آموزش كشور است   
نيست ولي اميد است تا با استفاده از نتايج آن قدمي موثر در بهبود كمي و كيفي اين مراكز برداشته                    

  .شود
در پايان از يك يك مديران محتـرم مراكـز مطالعـات و توسـعه علـوم پزشـكي كـشور بـه خـاطر                     

  .شودهمكاري صميمانه در اجراي اين طرح قدرداني مي
  

  دكتر نادر ممتازمنش
  رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 مقدمه
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هـا     از سـال     كـه    است  ز آموزشي  مراك   وضعيت  ارزيابي  هاي   از روش    يكي  بندي  رتبه
.   است گرفته  قرار مي  مورد استفاده    طور گسترده    به   جهان   پيشرفته   در كشورهاي   پيش

 موجـود     هر معيار، وضعيت     براي   استاندارد خاصي    در نظر گرفتن     بدون   روش  در اين 
 و  ربخـشي  اعتبا هـاي   روش   بـر خـالف     بنـابراين . شـوند    مـي   مراكز با يكـديگر مقايـسه     

 سـاير مراكـز همتـا بـا اسـتانداردها        به  توجه   هر مركز را بدون      وضعيت   كه  ارزشيابي
  .  كار رود  به  كشوري  كالن هاي ريزي  برنامه تواند براي كنند، مي  مي مقايسه
بندي براي اينكه بتوانند كيفيت خـدمات آموزشـي را بـاال ببرنـد بايـد                  هاي رتبه طرح

ها را بررسي كنند و معيارها و تعـاريف آنهـا را            عيارها و شاخص  مجموعه كاملي از م   
همچنين بايد اطالعات مورد نياز براي اسـتخراج        . در اختيار مراكز آموزشي قرار دهند     

  . ها و با تاييد آنها ارائه شودامتياز مراكز آموزشي توسط خود دانشكده
هاي   آموزشي در دانشگاههاي اصلي سيستم المللي به دليل تفاوت     هاي بين   بندي  رتبه

ولـي  . برند  مختلف عمدتا پژوهشي هستند و تعداد محدودي معيار آموزشي به كار مي           
هاي ملي با توجـه بـه وضـعيت موجـود و اهـداف كلـي آموزشـي طيـف                      بندي  در رتبه 

هاي  ريزي توانند برنامه روند و مي وسيعي از معيارهاي آموزشي و پژوهشي به كارمي    
  .دار كنند ها را جهت دانشگاه
كيفيت ارائـه خـدمات      بهبود     براي  كار عملي    راه  ، ارائه  ها   طرح   بارز اين    از نكات   يكي

 معيارهـا و      يـك    يـك    تفكيك   به   مراكز مورد بررسي     مقايسه    نتايج  گرا.   است مراكز در  

 معرفي
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  وضعيت،     آن   جزئيات  تواند با بررسي     مي حتي برترين مركز نيز   ،    دوش  ها ارائه   شاخص
 و   كمـي   وضـعيت   آن  تبـع   كنـد و بـه   ريـزي   برنامه  بهبود آن  ، براي    كرده  خود را تحليل  

  . خود را ارتقاء ببخشد و عملكرد   خدمات  ارائه كيفي
هاي كشوري در    با شناسايي برترين   ،بندي به عنوان يك مدل ارزيابي هنجاري      رتبه

 در اختيار ساير مراكز همتـا قـرار         تواند آنها را به عنوان يك الگوي عملي       هر حيطه مي  
نتايج اين طـرح    .داده و آنها را در برنامه ريزي براي ارتقاي كيفيت خود راهنمايي كند          

ريزي را مشخص كرده و هاي برنامهها با معرفي نقاط قوت و ضعف هر مركز اولويت      
 مي تواند به عنوان كارآمد ترين روش بررسي وضعيت موجود به عنـوان اولـين قـدم                

  .ريزي به كار روددر برنامه
هاي ارزيابي وضعيت موجود     قصد داريم مجموعه معيارها و شاخص      كتابدر اين   

هـاي  دانـشگاه علوم پزشـكي در     و چگونگي عملكرد مراكز مطالعات و توسعه آموزش         
كـرده و برتـرين عملكردهـاي       آنهـا را معرفـي      بندي  رتبه و نتايج   علوم پزشكي كشور    

 ،مناسب و عملي  ) Benchmarking(كنيم تا ضمن ارائه الگوهاي       شناساييكشوري را   
هاي الزم براي ارتقاي كيفيـت ايـن مركـز          با ايجاد رقابت سازنده در بين ايشان انگيزه       

  .گرددفراهم 
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بنـدي در جهـان صـورت    هـاي رتبـه  ابتدا مطالعه و بررسي جامعي در مـورد روش      

-ها و دانـشگاه   بندي دانشكده هاي رتبه ز طرح  سپس نحوه كار و نتايج حاصل ا        .گرفت

 انجام شده بود بررسي و نقاط قـوت       مركزهاي علوم پزشكي ايران كه قبال توسط اين         
  .هاي آن بررسي شد تا در مراحل مختلف اين طرح مد نظر قرار گيردو كاستي

 تشكيل شد تـا مراحـل       امرنظران  در مرحله بعد كميته تخصصي متشكل از صاحب       
  .طراحي معيارها و شاخص هاي طرح در آن انجام شودمختلف 

 هـاي     معيارهـا و شـاخص      در اين كميته با برگزاري جلسات متعدد ابتـدا مجموعـه          
  ايـن .  شـد   در مراكز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه طراحـي   خدمات   ارائه  بررسي

مراكز    و كيفي   ي كم   وضعيت   بررسي   يعني   طرح   هدف   به  ها با توجه    معيارها و شاخص  
بـراي طراحـي ايـن      .  و طراحـي شـدند       تهيه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي،       

  . شرح وظايف اين مراكز استفاده شدها از معيارها و شاخص
 مراتبـي     سلـسله    صـورت    و بـه    بنـدي   ها، دسته    شاخص  در مرحله بعد اين مجموعه    

)Hierarchic ( بندي شدند طبقه.  
   آمده   دست   بايد امتياز به     هر معيار در هر دانشكده       مقدار عددي   گيري  بعد از اندازه  

 هر    نهايي   وارد كرد و امتياز و رتبه       بندي نهايي  در جمع    آن   اهميت   ميزان   به  را با توجه  
بـراي تعيـين   . شـود   مي  معيارها اعمال  وزن  در قالب  اهميت اين.  نمود مركز را محاسبه 

 Nominal(اسـمي  -  گـروه  رهـاي مـورد بررسـي در طـرح از روش    هـا معيا   وزن اين
Group Technique, NGT ( يا ميزگرد كارشناسي)Expert Panel  (استفاده شد.  

 روش انجام كار
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 بعد از نهايي كردن مجموعـه معيارهـا و شـاخص هـاي طـرح و تعيـين وزن آنهـا                     
هـاي   حضور مديران مراكز مطالعـات و توسـعه آمـوزش تمـامي دانـشگاه              ااي ب جلسه

 كارگـاه و كـار گروهـي بـراي          ،لوم پزشـكي كـشور برگـزار و ضـمن معرفـي طـرح             ع
 .هـاي طـرح و وزن آنهـا اجـرا شـد           نظرسنجي و اصالح مجموعه معيارهـا و شـاخص        

سپس در مرحله بعد نظـرات و پيـشنهادات شـركت كننـدگان در كارگـاه در مجموعـه                   
 ك دلفي در بين تمامي    معيارها و وزن آنها اعمال شده و براي نهايي كردن آنها از تكني            

اي شـامل مجموعـه     به اين صـورت كـه پرسـشنامه       .  كشور استفاده شد   در مراكز   اين
هـا   بـراي تمـامي دانـشگاه      ،هاي پيشنهادي معيارها و شاخص هاي طرح به همراه وزن       

  .اصالح شده ايشان جمع آوري گرديدهاي ارسال شده و نظرات و وزن
برآينـد آنهـا مجموعـه نهـايي معيارهـا و           بعد از جمع آوري نظرات و اعمـال كامـل           

هـا و  هاي طرح به همراه وزن نهايي آنها به طـور رسـمي بـه تمـامي دانـشگاه         شاخص
م  آمـادگي الز   ،هاي علوم پزشكي تحت پوشش ارسال شـد تـا بـا بررسـي آن              دانشكده

  .براي آغاز مراحل بعدي كسب شود
،    مـورد بررسـي     ص مـورد نيـاز در هـر معيـار و شـاخ              اطالعـات   آوري  براي جمـع  

   به  آن  مختلف هاي  شد قسمت  ها سعي    پرسشنامه  در طراحي .  شد   طراحي  اي  پرسشنامه
 را   متفـاوت عملكـرد    با سيـستم     هر دانشكده    به   مربوط   باشد تا بتواند اطالعات     اي  گونه

  پايـايي  و     روايـي    داراي   طـرح    بـه    شـده    منتقل   نمايد و اطالعات    آوري   جمع  تا حد امكان  
اين پرسشنامه در كميته تخصصي طرح مورد بازبيني قرار گرفته و           .  باشد   قبولي  قابل

ها براي مراكز ارسال شد تا اطالعات خود را در زمان مشخص            پرسشنامه. تكميل شد 
  .آوري كنندجمع

  هـاي    خـود قـبالً در كارگـاه         كـه    طـرح   ، نمايندگان    هر دانشكده    آمادگي   بعد از اعالم  
   مراكز عزيمـت    ها آشنا بودند، به      پرسشنامه   تكميل   كردند و با نحوه      شركت  اي  اگانهجد
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 و    نماينـدگان    همـراه    بـه    مربوطـه   هـاي    قـسمت    تمـامي    از طـرح     مرحلـه   در ايـن  . كردند
   و تـصحيح     تكميـل    شده  آوري   جمع  ، اطالعات    مراكز مورد بازديد قرار گرفته      مسؤولين

  . شدند
يك از معيارهاي مورد بررسـي در طـرح، يـك دسـتور العمـل اسـتخراج                  براي هر   

آوري شـده  طالعـات جمـع  امتياز طراحي شد تا نحوه تعيين امتيـازات مراكـز از روي ا           
  .مشخص باشد

امتياز هر مركز در هر يـك از معيارهـاي مـورد بررسـي بـر اسـاس دسـتورالعمل                    
در صورت وجود اختالف    . داستخراج امتيازات توسط دو نفر به طور مستقل تعيين ش         

معيارهـايي كـه بررسـي كيفـي        .  داليل آن بررسـي و اصـالح گرديـد         ،بين دو فرد فوق   
داشتند در تمام مراكز توسط يك نفر بررسي شد تا نحـوه تعيـين امتيـاز بـه صـورت                    

  .يكنواخت اعمال شود
آنهـا  ها و امتيازات به كامپيوتر وارد شده و آناليز           كليه نمودار شاخه درختي، وزن    

  .و تعيين رتبه كل توسط كامپيوتر انجام شد
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  آناليز اطالعات
   درخـت    تنـه    نمـودار و در نهايـت        اصلي  هاي   امتياز شاخه    محاسبه   براي  مراحلي كه 

  :شود، عبارتند از مي انجام
 همـانطور كـه ذكـر       : نمـودار    شاخه   از معيارها در آخرين      امتياز هر يك    تعيين)   الف

   يـا بـه      سـطح    آخـرين    در حقيقـت     كه   طرح  هاي   از معيارها و شاخص      يك  هر   براي شد،
 امتياز    استخراج   براي   مشخصي   هستند، دستورالعمل    نمودار مربوطه   هاي   برگ  عبارتي

  . شد هر مركز طراحي
 از معيارهـا بـا يكـديگر متفاوتنـد،            هر كـدام     مقياس  از آنجا كه  :  استاندارد كردن )  ب
  . شد  صفر تا صد تبديل  مقياس ، ابتدا به  امتيازات  اين نديب  جمع براي
  .شد    آنها ضرب  در وزن  استاندارد شده  امتيازات  مرحله در اين)  ج
،    مـشابه    در معيارهاي    حاصله  ، نتايج   ها در امتيازات     وزن  بعد از اعمال  :  بندي  جمع) د
 بـاالتر خـود را        امتيـاز شـاخه      شده  جمعاند، با يكديگر       جدا شده    درخت   نقطه   از يك   كه

  هـاي    شـاخه    بـاالترين    پيدا كرد تـا بـه        ادامه   ترتيب   همين   به   مراحل  اين.  مي كنند   تعيين
  . شد  و امتياز آنها محاسبه نمودار رسيد

 مجـدداً   مركـز  در هـر       شـده    محاسـبه    امتياز كل   در نهايت :  امتيار نهايي   محاسبه)  ه
 خود    را به  مركز   از امتياز بهترين     درصدي   و بقيه  100 مركز  و بهترين استاندارد شده   

  . داد اختصاص
   و بقيه  100 عدد     كرده   امتياز را كسب     باالترين   كه مركزي ترتيب در هر معيار       بدين
   كـه    اسـت   بـديهي .  كردند   صفر تا صد را كسب       بين   امتياز خود، عددي     نسبت   به مراكز

  از كنـار هـم    .  خواهد كرد    امتياز را كسب     از معيارها باالترين    در بعضي تنها  مركز    هر  
   فرضـي    با عنـوان     فرضي  يمركز ، كشور  مراكز   تمامي  هاي   قسمت   برترين  قرار گرفتن 

 خـود    هـا امتيـاز صـد را بـه           معيارهـا و شـاخص       در كليـه    شـود كـه      مـي   برتر تـشكيل  
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  يمركـز    چنـين   كاربردن  به. استيز عدد صد     ن  مركز   اين  امتياز كل . مي دهد   اختصاص
 كشور  مركز   برترين  دهد كه    مي  ، نشان    آماري   محاسبات   بعضي  پذيركردن   امكان  ضمن

، مراكـز  سـاير     تواند با الگو قـرار دادن        دارد و مي     زيادي   فاصله   مطلوب  نيز با وضعيت  
  .بود ببخشد خود را به  مختلف هاي تر، قسمت  پايين  كلي  با رتبه حتي

  
معيارهـاي مـورد بررسـي      بنـدي و مجموعـه      نتيجه رتبـه  عه   مجمو ،بعد هايدر قسمت 

  .شودمالحظه مي
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، مركـز مطالعـات و توسـعه         خواهـد شـد    همانطور كه در مجموعه معيارها مشاهده     
   . است  حيطه اصلي تقسيم شده5آموزش دانشگاه در اولين مرحله به 

  
  حيطه حاكميت و رهبري،  -1
 ريزي آموزشي،  حيطه برنامه -2

 حيطه رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي،  -3

 حيطه ارزشيابي و  -4

  . حيطه پژوهش در آموزش -5
  

در قسمت  . )1جدول   (شودبندي مراكز در مجموع ارائه مي     در اين قسمت نتايج رتبه    
بنـدي مراكـز   نتيجـه رتبـه  هـا بـه تفكيـك ارائـه شـده و      هاي اين حيطهبعدي زير شاخه  

هـا و نيـز در        ات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور در هر يك از اين  حيطـه        مطالع
  .هاي آنها خواهد آمدزيرشاخه

هاي علوم پزشكي، به ويژه مراكـز مطالعـات و          اميد است مسوولين محترم دانشگاه    
توسعه آموزش كشور با استفاده از نتايج به دست آمده، براي رفع نـواقص و تقويـت                 

  .ريزي كنندنامهنقاط قوت، بر
 اسـت بـا     5/0الزم به ذكر است كه در اين جدول مراكزي كه اختالف آنها كمتـر از                

  . انديك رتبه معرفي شده

بندي در مجموعنتيجه رتبه  
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  بندي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور در مجموعنتيجه رتبه. 1جدول 
  

 
 

  امتياز  نام مركز  رتبه    امتياز  نام مركز  رتبه
وم بهزيستيعل 16  100 برتر 0  74/32  

16/76 تهران 1 93/31 بابل 17    

80/56 اصفهان 36/31 اراك    
49/56 شهيد بهشتي 2   

34/31 شاهرود  18  

46/55 شيراز 3 10/30 خرم آباد    

97/52 مشهد 80/29 يزد    
49/52 ساري 4 49/29 ايالم    

20/49 تبريز 5 47/29 اردبيل    

 06/29 كاشان  98/44 كرمانشاه  6

  37/44 كرمان  7

19  

 59/28 رفسنجان

 25/25 اروميه  37/42 ارتش  8

 15/25 زنجان  66/41 گناباد  9

 66/24 قم  75/40 بوشهر  10

  01/40 رشت  11

20  

 39/24 شهركرد

 87/22 سبزوار 21  73/38 بيرجند  12

 83/21 زاهدان  73/37 ايران  13

  09/37 همدان
 65/21 فسا 22

 51/20 بجنورد 23  04/37 قزوين  14

 26/19 ياسوج 24  26/36 جهرم

 15/18 سنندج 25  96/35 سمنان

 81/12 ..بقيه ا 26  87/35 گرگان

 00/12 زابل 27  48/35 بندرعباس
15  

 05/6 شاهد 28  11/35 اهواز
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يطـه  بندي به پنج ح   مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در اولين تقسيم         
هاي آنها شرح داده    ها به همراه زيرشاخه   در زير هر يك از اين حيطه      . شوندتقسيم مي 
  .شده است

  

  
  

  . آمده است2ر جدول اين حيطه دبندي مراكز در نتايج رتبه

  )وزن حيطه% 2/22( برنامه استراتژيك - 1 
   فرايند تدوين برنامه-الف

  تيم طراح برنامه 
اندركار در تهيه برنامه اعـم از مـديريت و كارشناسـان داخـل يـا                 د دست  فرد يا افرا   اريمعاين  در  

وجود تيمي متشكل از مـديران ارشـد دانـشگاه و مركـز بـاالترين               . شوند  خارج از مركز بررسي مي    
         .امتياز را دارد

  تصويب و ابالغ برنامه توسط مراجع رسمي 
 تـصويب برنامـه در مراجعـي چـون           تصويب و ابالغ برنامه توسط مراجع رسـمي،        اريمعاين  در  

 دانـشگاه يـا شـوراي       رئيـسه شوراي توسعه آموزش دانشگاه، شوراي آموزشـي دانـشگاه، هيـات            

  )وزن% 6/19با (حاكميت و رهبري: حيطه اول 

 مجموعه معيارها 

 

هابندي در زير شاخهو نتايج رتبه  
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براي قرار گرفتن برنامه استراتژيك بر روي سايت مركـز امتيـاز اضـافه              . شود  دانشگاه بررسي مي  
 .شودمنظور مي

   ساختار برنامه  -ب
  شوندختار برنامه بررسي ميدر اين معيار كامل يا ناقص بودن سا

  
   محتواي برنامه- ج 

   EDC همسويي اهداف استراتژيك با رسالت 
  .شود بررسي ميEDCدر اين معيار ميزان همسويي اهداف استراتژيك با رسالت 

  يكمه هاي عملياتي با برنامه استراتژهمسويي برنا 
لنـدگي اعـضاي هيـات علمـي،        هايي ماننـد رشـد و با         برنامه لحاظ نمودن حيطه    محتواي اريدر مع 

هـاي بـاليني، ارزشـيابي، پـژوهش در آمـوزش و پـرورش                برنامه ريزي درسـي، آمـوزش مهـارت       
  .شوداستعدادهاي درخشان بررسي مي

  
   اجراي برنامه-د

  تعداد برنامه هاي اجرا شده 
نصف در صورتي كه برنامه ناتمام مانده باشد        . شودها شمرده مي  اين معيار تعداد كل برنامه    در  

 تحت عنـوان برنامـه      ،هاي هر برنامه  الزم به ذكر است كه مواردي كه فعاليت       . شودامتياز منظور مي  
  .شوندذكر شده باشد حذف مي

  هاي مدون در برنامه استراتژيك همسويي برنامه هاي اجرا شده با برنامه 
 يستلزم آگـاه  اجرا شده خارج از چارچوب پرسشنامه بوده و مي برنامه هايياز آنجا كه شناسا  

 .در اين نوبت حذف شد اري معني است اEDC يهااز كل برنامه

  
   پايش و ارزشيابي برنامه-ه

  وجود برنامه پايش و ارزشيابي اجراي برنامه 
  اجراي پايش و ارزشيابي برنامه استراتژيك 
  بازبيني براساس نتايج ارزشيابي برنامه 



 

 

٢١صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

ي آن از طرف ديگر و نيز نتيجه اين اجـرا بـه             در سه معيار باال وجود برنامه از يك طرف و اجرا          
  .شوندطور جداگانه و بر اساس مستندات بررسي مي

 بـدون   ي گاهگـاه  شي و پا  يابيارزش، باالترين امتياز و      منظم و حداقل هر ساله     يابي و ارزش  شيپا
ني در زيـر شـاخه بـازبي      . دهدآن امتيازات كمتر را به خود اختصاص مي        كباري تنها و اجراي    برنامه

  .گيردنيز حتي يك بار بازبيني جامع برنامه امتياز كامل مي
  
  . آمده است3بندي مراكز در معيار برنامه استراتژيك در جدول نتايج رتبه

 

  )وزن حيطه% 3/22( ميزان تعامل مركز با ساير نهادهاي دانشگاه -2 
   عضويت در شوراها-الف

  اه در شوراي آموزشي دانشگEDCعضويت و شركت مدير  
   در شوراي پژوهشي دانشگاهEDC عضويت و شركت مدير 

در دو معيار فوق عضويت بر اساس مصوبات و دعوت از مدير و شركت مـنظم در جلـسات بـر                     
  .شوندها بررسي مياساس صورت جلسه

  ها  در جلسات شوراي آموزشي بيمارستانEDO يا EDCعضويت نماينده  
هـا  در تمـام بيمارسـتان     EDO يا   EDCنماينده  ركت  از آنجا كه در دانشگاه هاي بزرگ امكان ش        

ها هدف اين معيار    در ضمن معيار وجود دفاتر توسعه در بيمارستان       . يار حذف شد  ، مع وجود ندارد 
  .را برآورده مي كند

  
   EDO ارتباط با -ب

  وجود دفاتر توسعه با مسؤول و شرح وظايف مشخص در دانشكده هاي تابعه  
در هر دفتـر وجـود   . شودها بررسي مي دفاتر توسعه به تعداد دانشكدهدر اين معيار نسبت تعداد    

  .شوندمحل مشخص و نيز شرح وظيفه مكتوب بررسي مي
  هاي آموزشي تابعه وجود دفاتر توسعه در بيمارستان 

  .شوداين معيار نيز مشابه معيار قبلي بررسي مي
    EDC ها توسط EDOوجود برنامه ارزشيابي عملكرد  
    EDC ها توسط EDOامه ارزشيابي عملكرد اجراي برن 
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ارزشـيابي گاهگـاهي،   ( عملكرد مراكـز از  . شونددو معيار فوق به صورت ادغام شده بررسي مي 
ارزشيابي منظم، نظارت، سياستگذاري    (و  ) ها، يا از طريق دانشكده يا بيمارستان      EDOيا بعضي از    

ي منظم، نظـارت، سياسـتگذاري و حمايـت         ارزشياب(تا  ))  مستند كامل  ركامدوجود  بدون  (و حمايت   
  .متفاوت است))  مستند كاملركامدارائه با همراه (

  
   هاي آموزشي   تعامل با اعضاي هيات علمي و گروه-ج

  نسبت هيات علمي فعال همكار در برنامه هاي مركز به  كل هيات علمي دانشگاه  
  نشگاهداهاي  عداد كل گروههاي آموزشي فعال همكار در برنامه هاي مركز به ت نسبت گروه 

هـاي آموزشـي    هايي كه جزء شرح وظايف اعضاي هيات علمي و گـروه          در دو معيار فوق فعاليت    
  تنهـا در قالـب ارزيـابي درونـي         هايي كه براي همكاري . شونداست مانند تهيه طرح درس، حذف مي      

  .شود نيز نصف امتياز منظور ميهستند
  موزشي هاي آ  با گروهEDCساز و كار تعامل  
 هاي آموزشي برگزاري جلسات مشاوره با اعضاي هيات علمي در گروه 

  
  . آمده است4بندي مراكز در معيار ميزان تعامل مركز با ساير نهادهاي دانشگاه در جدول نتايج رتبه

  

  )وزن حيطه% 8/15(  مدير مركز-3 
ن در زمـا  داراي اختيـار      و يا وجـود معـاون      EDC تمام وقت بودن مدير      –الف  

  نبودن مدير 
، وجـود مـدير و    داراي اختياردر اين معيار مواردي چون وجود مدير تمام وقت و يا معاون تمام وقت            

معاون پاره وقت كه حضور همديگر را تكميل كنند، وجود مدير و معاون پاره وقت كه حضور همديگر را       
  .اندر وي بررسي شدهو تعداد روزهاي حضو) بدون معاون(تكميل نكنند، وجود مدير پاره وقت 

 مركـز درآمـوزش     )يـا معـاون    ( سابقه مديريت و عملكرد مدير و قائم مقام        -ب  
   CVپزشكي براساس 

هاي آموزشي بزرگ بودن، تعداد مقاالت، تعداد كتب و         در اين معيارسابقه پست آموزشي، مجري طرح      
  .اندها در زمينه آموزش پزشكي بررسي شدهنصف تعداد چكيده مقاالت در كنگره
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  )وزن حيطه% 2/23( ساختار سازماني مركز -4 
   شوراي توسعه آموزش دانشگاه -الف

  .شودها، اين معيار بررسي نميبه دليل اجرايي نشدن شوراي توسعه در بسياري از دانشگاه
   چارت سازماني مركز-ب

-شيابي، برنامهدر اين معيار مواردي مانند وجود چارت سازماني متناسب، وجود واحدهايي چون ارز            

هـاي بـاليني و    يزي درسي، رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي، پـژوهش در آمـوزش، آمـوزش مهـارت             
 .دشو تكنولوژي آموزشي و يا ساير واحدهاي مرتبط با رسالت مركز بررسي مي

  
  . آمده است5 مركز در جدول يبندي مراكز در معيار ساختار سازماننتايج رتبه

  
  )زن حيطهو% 5/16( منابع -5 

   نيروي انساني-الف 
  هاي موجود در چارت نسبت اعضاي هيات علمي تمام وقت فعال در مركز به رديف 
ر ديگـر مراكـز مـشغول فعاليـت          كـه د   EDCنسبت تعداد اعضاي هيات علمي داراي رديـف          

 .شوداين معيار با امتياز منفي محاسبه مي :هستند

به كـل اعـضاي هيـات       ) با حكم ماموريت  (ركز  نسبت تعداد هيات علمي پاره وقت مامور در م         
 علمي

 هاي چارت نسبت كارشناسان غير هيات علمي با مدرك دكترا يا كارشناسي ارشد به رديف 

 هاي چارت  نسبت كارشناسان غير هيات علمي با مدرك كارشناسي به رديف 

  
   كتابخانه-ب

  وجود كتابخانه تخصصي آموزش پزشكي در مركز مطالعات 
 جزاي تخصصي آموزش پزشكي در يكي از كتابخانه هاي در دسترس دانشگاهوجود بخش م 

  تعداد عناوين مجالت چاپي و الكترونيك مشترك مرتبط با آموزش پزشكي 
) وزن% 50با  (، تعداد مجالت چاپي خارجي      )وزن% 10با  (در اين معيار تعداد مجالت چاپي ايراني        

  .اندبررسي شده) وزن% 40با (و وجود امكانات مجالت الكترونيكي 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٢٤صفحه  

   فضا و امكانات-ج 
   EDCهاي مركز به تعداد اعضاي هيات علمي و كارشناسان شاغل در  نسبت اتاق 

، انبـاري و آمـوزش مـداوم محـسوب     Skill labهـاي در اين معيار مواردي چون آبدارخانه، اتاق
 .اندنشده

ناسـان شـاغل در     نسبت كامپيوترهاي به روز و فعال مركز به اعضاي هيـات علمـي و كارش               
EDC  

 دسترسي به اينترنت در مركز 

  وجود سيستم نگهداري و جستجوي اسناد و مدارك فعاليت ها و پروژه هاي مركز 
 سيـستم مـذكور، اسـتفاده از بايگـاني معاونـت            د نبـو  :زير لحاظ شـده اسـت     در اين معيار موارد   

ي اختـصاصي بـراي     و يـا وجـود سيـستم      ) دستي يـا اتوماسـيون    (آموزشي، وجود بايگاني روتين     
  .نگهداري و بازيافت مستندات

  
  EDC پايگاه اطالع رساني -د

وجود سايت اختصاصي مركز، وجـود لينـك فعـال بـه            : ر لحاظ شده است   ي ز در اين معيار موارد   
واحدهاي مركز، وجود لينك فعال به دفاتر توسـعه آمـوزش دانـشگاه، وجـود مشخـصات اعـضاي              

 و وجـود اخبـار ديناميـك در         خـش معرفـي انتـشارات مركـز       ، وجود ب  مركز، وجود گزارشات مركز   
 .شوندسايت بررسي مي

  
  . آمده است6 در جدول منابعبندي مراكز در معيار نتايج رتبه



 

 

٢٥صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  بندي مراكز در حيطه حاكميت و رهبرينتيجه رتبه. 2جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 90/51 بيرجند 23  100 برتر  0

 32/50  گرگان 24   16/82 تهران  1

 48/49 زنجان 25  02/70 مشهد  2

 46/48 ايالم 26   25/68  تبريز  3

 41/48 بهزيستي 27  35/65  شيراز  4

 87/46 شاهرود 28  86/64  سمنان  5

 90/44  خرم آباد 29  44/63 ايران  6

 75/44  بابل 30  67/62 اصفهان  7

 48/44  شهركرد 31  81/61 كرمانشاه  8

 15/44  قم 32  52/60 كرمان  9

 51/42 اهواز 33  14/59 شهيد بهشتي  10

 90/38 اردبيل 34  08/58 جهرم  11

 26/38 يزد 35  43/57 ارتش  12

 34/36 اروميه 36  77/56 همدان  13

 18/36 ياسوج 37  20/56  گناباد  14

 70/35 زابل 38  10/56 بوشهر   15

 02/35 ..بقيه ا 39  84/55 ساري  16

  66/34 سبزوار 40  83/55 كاشان  17
 63/34 سنندج 41  72/55 قزوين  18

  59/25 فسا 42  79/54 اراك  19
 34/24 زاهدان 43  38/54 بندرعباس  20

 74/18 بجنورد 44  30/54 رفسنجان  21

 80/10 شاهد 45  51/52 رشت  22

  
  



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٢٦صفحه  

  
  تژيكبرنامه استرمعيار بندي مراكز در نتيجه رتبه. 3جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 82/51 ايران 23  100 برتر  0

 38/51  همدان 24  83/89  تهران  1

 30/51 كاشان 25  00/85  مشهد  2

 70/49 قم 26  31/81  شهيد بهشتي  3

 37/48 ياسوج 27  86/74  سمنان  4

 48/44 گرگان 28  77/74  گناباد   5

 65/43 بهزيستي 29  44/73  ساري  6

 03/43 زابل 30  68/71  بوشهر  7

 27/34 زنجان 31  25/71  كرمان  8

 10/32 ايالم 32  59/70  كرمانشاه  9

 57/29 اهواز 33  02/70  بندرعباس  10

 75/12 سنندج 34  70/69  اردبيل  11

 50/11 بيرجند 35  40/67 رفسنجان  12

 81/1 يزد 36  08/67 ارتش   13

 0 اروميه  53/64 شهركرد  14

 0 بابل  01/64 شيراز  15

 0 ..بقيه ا  62/63 قزوين  16

 0 خرم آباد  65/62 تبريز  17

 0 زاهدان  37/61 اصفهان  18

 0 سبزوار  63/58 رشت  19

 0 شاهد  01/58 شاهرود  20

 0 فسا  04/57 اراك  21

  44/54 جهرم   22

37 

 0 بجنورد

  
  



 

 

٢٧صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  ميزان تعامل مركز با ساير نهادهاي دانشگاهمعيار مراكز در بندي نتيجه رتبه. 4جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 92/53  بهزيستي 23  100 برتر  0

 62/52  سبزوار 24   30/74  مشهد  1

 43/52  يزد 25   12/74  شيراز  2

 47/50  خرم آباد 26   90/70  كرمان  3

 79/49  كاشان 27   30/70  بابل  4

 81/48 بندرعباس 28   17/68  زنجان  5

 99/47 رفسنجان 29  19/67  كرمانشاه  6

 94/47 سنندج 30  72/65  همدان  7

 62/45  جهرم 31  71/65 سمنان  8

 61/45  اصفهان 32  17/64 تهران  9

 18/45  ايالم 33  78/63  بيرجند  10

 33/40  بجنورد 34  96/62  شهركرد  11

 71/36  اروميه 35  16/62  شهيدبهشتي  12

 47/36  قم 36  02/62  ارتش  13

 03/36  ياسوج 37  39/60  تبريز  14

 43/34  زابل 38  82/59  ايران  15

 82/30  گرگان 39  24/59  بوشهر  16

 77/25  اهواز 40   00/59  شاهرود  17

 94/22  ...بقيه ا 41  65/58 ساري  18

 84/22  اردبيل 42  51/58  گناباد  19

 01/20  زاهدان 43  35/58  رشت  20

 75/14 فسا 44  42/54  اراك  21

 63/6  شاهد 45  37/54  قزوين  22

  
  

 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٢٨صفحه  

  
  معيار ساختار سازماني مركزبندي مراكز در نتيجه رتبه. 5جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 80 همدان  100 برتر
  100 ايران

2 
 80  يزد

 60 اصفهان  100 بيرجند

 60 بوشهر  100 تبريز

 60 رشت  100 تهران

 60 رفسنجان  100 جهرم

 60 زاهدان  100 خرم آباد

 60 زنجان  100 كاشان

1  

 60 ساري  100 گرگان

 60 سبزوار  80 اراك

 60 سنندج  80 ارتش

 60 فسا  80 اروميه

 60 قم  80 اهواز

 60 كرمان  8 ايالم

  80 بابل

3 

 60 بهزيستي

 40 اردبيل  80 ...بقيه ا

 40 شاهرود  80 بندرعباس

 40 شهيد بهشتي  80 سمنان

 40 ياسوج  80 شيراز

  80 قزوين

4 

 40 زابل

 20 شهركرد 5  80 كرمانشاه

 0 شاهد  80 گناباد

2  

  80 مشهد
 0 بجنورد 6

  
 
 



 

 

٢٩صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  معيار منابعبندي مراكز در نتيجه رتبه. 6جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 27/36 گرگان 23  100 برتر  0

 07/36  رفسنجان 24  26/67 تهران  1

 32/35 بندرعباس 25  96/60 شيراز  2

 57/34 ياسوج 26  28/57 ايران  3

 51/34 رشت 27  48/55 اصفهان  4

 99/33 جهرم 28  99/51 كرمان  5

 72/33 دشاهرو 29  80/47 مشهد  6

 75/32 ...بقيه ا 30  97/43 شهيد بهشتي  7

 73/32 ارتش 31  93/42 كاشان  8

 66/32 اراك 32  83/42 بوشهر  9

 33/32 قزوين 33  25/41 گناباد  10

 06/31 قم 34  97/40 ايالم  11

 48/30 اروميه 35  21/40 سبزوار  12

 31/29 يزد 36  87/39 اردبيل  13

 71/27 ابلب 37  70/39 تبريز  14

 31/27 خرم آباد 38  43/39 كرمانشاه  15

 01/25 زنجان 39  12/39 سمنان  16

 89/24 اهواز 40  76/38 بهزيستي  17

 09/23 بجنورد 41  73/38 بيرجند  18

 68/21 زاهدان 42  65/37 همدان  19

 91/19 شاهد 43  32/37 ساري  20

 71/19 زابل 44  40/36 فسا  21

 19/18 شهركرد 45  36/36 سنندج  22

  
 
 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٣٠صفحه  

  
  
  

  
  . آمده است7ر جدول اين حيطه دبندي مراكز در نتايج رتبه

  

  )وزن حيطه% 50(هاي آموزشي   طراحي و اجراي دوره-1 
   ساختار-الف

  وجود كميته برنامه ريزي درسي و ارزيابي آن  
   در طراحي دوره  EDCوجود  ساز و كار مناسب براي مشاركت   
   در ارزشيابي دوره  EDCار مناسب براي مشاركت  وجود  ساز و ك 

  .ارزيابي دروني در اين معيار منظور نمي شود
   وجود ساز و كار مناسب براي پايش دوره 
  

   برنامه ريزي  -ب
    براي برنامه هاي درسي Course Plan  وLesson Plan  وجود  

 و  "شـود  كنترلـي اعمـال نمـي      وجـود دارد ولـي    " تا   "عدم وجود "در اين معيار از      عملكرد مراكز 
يـا بـدون    (هـا   وجود دارد و نحوه چرخش كار و كنترل كامل روشن است ولي در بعضي از گروه               "

هـا  وجود دارد و نحوه چرخش كار و كنترل كامل روشن است و براي همـه گـروه                " و   "است) الزام
  .، متفاوت است"است

  هماهنگي اهداف دوره ها با سرفصل ها  
  .يل عدم امكان بررسي عيني و نقص اطالعات موجود حذف شداين معيار به دل

  Curriculum  وجود برنامه مدون ارزشيابي  

  

   اجرا–ج 
  كارگيري استراتژي هاي نوين در برنامه هاي درسي ه ب 
   Curriculumتحليل و بازخورد نتايج ارزشيابي  

 )وزن%3/25با (ريزي آموزشيبرنامه: حيطه  دوم 



 

 

٣١صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

   در طراحي يا بازنگري كوريكولوم در درون دانشگاه EDCمشاركت   
     در طراحي يا بازنگري كوريكولوم با ساير دانشگاهEDCركت  مشا 

  
  . آمده است8هاي آموزشي در جدول بندي مراكز در معيار طراحي و اجراي برنامهنتايج رتبه

  
  )وزن حيطه% 20(هاي باليني در برنامه آموزشي   استفاده از مركز مهارت-2 

  ها   مركز مهارتوجود برنامه مدون رسمي براي آموزش فراگيران در 
  ها    وجود برنامه درسي انتخابي براي آموزش دانشجويان در مركز مهارت 
  ها    وجود برنامه آموزشي براي دستياران در مركز مهارت 
  ها  در صد اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در مركز مهارت 
 آمـده   9 در جـدول     برنامه آموزشي هاي باليني در      استفاده از مركز مهارت   بندي مراكز در معيار     نتايج رتبه 

  .است
  

وزن % 20) (آموزش جامعه نگر  ( برنامه آموزش پاسخگو به نيازهاي جامعه        -3 
  )حيطه

در اين معيار مواردي مانند وجود دوره كارورزي يا گروه پزشكي اجتمـاعي، تـشكيل كميتـه يـا                   
و در نهايـت تغييـر در   پايگاه جمعيتي يا درمانگاه خاص، نيازسنجي و برگـزاري كارگـاه آموزشـي        

  .كوريكولوم با رويكرد جامعه نگر بررسي شده است
  . آمده است10بندي مراكز در معيار آموزش پاسخگو به نيازهاي جامعه در جدول نتايج رتبه

  
  )وزن حيطه% 10( ريزي براي استعدادهاي درخشان برنامه-4 

  دانشجويان استعداد درخشان  داراي استاد مشاور  درصد 
  .اين معيار دانشجويان استعداد درخشان مطابق آيين نامه كشوري بررسي شده استدر 

    تعداد كارگاه ها و برنامه هاي برگزار شده ويژه استعدادهاي درخشان  
  تعداد دانشجويان شركت كننده در همايش هاي علمي براي ارائه مقاله  



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٣٢صفحه  

مي داخل كشور براي ارائه مقالـه       هاي عل در اين معيار تعداد دانشجويان شركت كننده در همايش        
هـاي علمـي خـارج از كـشور بـراي ارائـه            وزن و تعداد دانشجويان شركت كننده در همايش       % 40با  

  .اندوزن بررسي شده% 60مقاله با 
  پايان نامه هاي دانشجويي حمايت شده استعدادهاي درخشان 

 حمايت مانند ارائه مشاوره يـا       وزن و نوع  % 60هاي حمايت شده با     در اين معيار تعداد پايان نامه     
  .اندوزن بررسي شده% 40حمايت مالي، با 

  
  . آمده است11ريزي براي استعدادهاي درخشان در جدول بندي مراكز در معيار برنامهنتايج رتبه



 

 

٣٣صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  ي آموزشيزبندي مراكز در حيطه برنامه رينتيجه رتبه. 7جدول 

  
 

  تيازام  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 70/21 ايران 23  100 برتر  0

 51/21  بندرعباس 24  65/91 شهيد بهشتي  1

 39/21 خرم آباد 25  20/77  تهران  2

 10/21 جهرم 26  17/64  مشهد  3

 78/20 سبزوار 27  33/63  اصفهان  4

 46/20 قزوين 28  50/62  شيراز  5

 04/19 سمنان 29  70/52 ساري  6

 71/18 رفسنجان 30  27/51 تبريز  7

 20/17 قم  64/47 كرمانشاه  8

  59/36 گناباد  9
 20/17 بجنورد 31

 28/16 بيرجند 32  15/36 كرمان  10

  49/15 گرگان 33  07/36 زاهدان  11
 65/13 اردبيل 34  77/29  رشت  12

 35/12 شهركرد 35  99/28  يزد  13

 16/12 اروميه 36  52/28  بوشهر  14

 72/10 اراك 37  59/27 زنجان  15

 70/9 ياسوج 38   38/27 بهزيستي  16

 94/7 ..بقيه ا 39  53/26 اهواز  17

 82/6 ايالم 40   77/25 همدان  18

 29/6 فسا 41  83/24  كاشان  19

 00/5 شاهد 42  67/23 ارتش  20

 41/4 زابل 43  99/22 بابل  21

 00/3 سنندج 44  57/22  شاهرود  22

  



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٣٤صفحه  

  
  هاي آموزشيمعيار طراحي و اجراي دورهر بندي مراكز دنتيجه رتبه. 8جدول 

  
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 14/22 كاشان  100 برتر  0

  12/94 شهيد بهشتي  1
19 

 14/22  همدان

 65/17 جهرم  59/89 اصفهان  2

  33/86 تهران  3
 65/17 سبزوار 20

 26/16 قزوين  97/76 تبريز  4

  74/63 ساري  5
 26/16 رگانگ 21

 76/11 اروميه  58/56 مشهد  6

 76/11 رفسنجان  07/54 بهزيستي  7

  32/41 شيراز  8

22 
 76/11 سمنان

 38/10 اهواز 23  01/34 خرم آباد  9

 88/5 اردبيل  49/33 بابل  10

 88/5 ايالم  38/31 يزد
 88/5 ...بقيه ا  38/31 بجنورد  11

 88/5 بندرعباس  85/30 بوشهر  12

 88/5 بيرجند  50/28 كرمانشاه  13

 88/5 زنجان  32/28 گناباد  14

 88/5 سنندج  03/28 ارتش  15

 88/5 شهركرد  12/27 كرمان  16

  14/24 شاهرود  17

24 

 88/5 فسا

 0 اراك  79/22 رشت  18

 0 شاهد  14/22 ايران

  19 0 ياسوج  14/22 زاهدان
  14/22 قم

25 

 0 زابل

  
 
 



 

 

٣٥صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  هاي باليني در برنامه آموزشيي استفاده از مركز مهارتزيرمعيار برنامهبندي مراكز در نتيجه رتبه. 9ول جد

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 47/30 بوشهر  100 برتر
  1 47/30  بيرجند  100 تهران
 47/30 جهرم  100 زاهدان

 47/30 سبزوار  46/93 شهيد بهشتي

  2 47/30 سمنان  46/93 شيراز
 47/30 قم  46/93 مشهد

  04/85 كرمان  3

14 

 47/30 گرگان

 58/28 اراك  61/76 اهواز  4

  48/67 زنجان  5
 58/28 بابل 15

 04/22 ايران  94/66 كاشان  6

 04/22 رفسنجان  53/63 اصفهان
 04/22 شهركرد  53/63 بندرعباس  7

 04/22 ياسوج  64/61 قزوين
  64/61 كرمانشاه  8

16 

 04/22 زابل

 50/21 همدان 17  10/61 ساري  9

 45/19 خرم آباد 18  51/52 اردبيل

  10 43/8 فسا 19  51/52 شاهرود
 0 ايالم  51/52 گناباد

 0 ...بقيه ا  49/41 ارتش
 0 سنندج  49/41 يزد  11

 0 شاهد  9/38 رشت  12

 0 بجنورد  47/36 تبريز  13

  47/30 اروميه  14

20 

 0 بهزيستي

  
 
 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٣٦صفحه  

  
  معيار آموزش پاسخگو به جامعهبندي مراكز در نتيجه رتبه. 10جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 25 سبزوار  100 برتر

 25  سمنان  100 شهيد بهشتي

 25 شاهد  100 شيراز
1  

 25 شهركرد  100 كرمانشاه

 25 كرمان  75 مشهد  2

 25 ياسوج  50 تهران

  50 رشت

4 

 25 يزد

 0 ارتش  50 زنجان

 0 اردبيل  50 گناباد
3  

 0 اروميه  50 همدان

 0 ايالم  25 اراك

 0 بابل  25 اصفهان

 0 خرم آباد  25 اهواز

 0 سنندج  25 ايران

 0 شاهرود  25 ...بقيه ا

 0 فسا  25 بندرعباس

 0 قزوين  25 بوشهر

 0 قم  25 بيرجند

 0 كاشان  25 تبريز

 0 گرگان  25 جهرم

 0 زابل  25 رفسنجان

 0 بجنورد  25 زاهدان

4  

  25 ساري

5 

 0 بهزيستي

  
 
 



 

 

٣٧صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  ريزي براي استعدادهاي درخشانمعيار برنامهبندي مراكز در نتيجه رتبه. 11جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    متيازا  نام مركز  شماره
 25/8 اصفهان 22  100 برتر  0

 01/6  رشت 23  98/58 شهيد بهشتي  1

 83/5 كرمان 24  31/40 تهران  2

 31/5 بابل 25  75/38 ايالم  3

 94/4 خرم آباد 26  06/36 ساري  4

 90/4 تبريز 27  23/34 رفسنجان  5

 98/3 همدان 28  44/31 شيراز  6

 67/3 كاشان 29  50/22 بيرجند  7

 44/3 بهزيستي 30  88/21 مشهد  8

 92/2 ياسوج 31  65/20 سمنان  9

 08/2 اردبيل 32  00/20 بوشهر  10

 88/1 اروميه 33  27/19 گناباد  11

 62/0 سنندج 34  62/16 فسا  12

 31/0 قم 35  10/15 بجنورد  13

 0 اراك  54/13 ارتش  14

 0 ...بقيه ا  65/12 گرگان  15

 0 زاهدان  20/12 ايران  16

 0 شاهرود  84/11 جهرم  17

 0 شاهد  56/11 زنجان  18

 0 شهركرد  62/10 كرمانشاه  19

 0 قزوين  21/10 اهواز  20

 0 يزد  65/8 بندرعباس
  65/8 سبزوار  21

36 

 0 زابل

  
 
 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٣٨صفحه  

    
  

  
  . آمده است12ر جدول اين حيطه دبندي مراكز در نتايج رتبه

  

وزن % 2/27(هاي آموزشي منجر به مدرك در زمينه آموزش پزشكي           دوره -1 
  )حيطه

   ارائه دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي –الف
   ارائه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت آموزش پزشكي –ب 

  پوشش اعضاي هيات علمي داخل  دانشگاه 
  ها   ارائه دوره به متقاضيان ساير دانشگاه 
  هاي آموزش پزشكي خارج از كشور ات علمي در دورهبرنامه شركت اعضاي هي 

  .هاي موردي افراد محاسبه نشده استدر اين معيار ادامه تحصيل
  
  . آمده است13آموزشي در جدول  هاي آموزشي منجر به مدركبندي مراكز در معيار ارائه دورهنتايج رتبه

 

  )وزن حيطه% 8/72(هاي آموزشي ها و برنامه ساير دوره-2 
   طراحي نظام رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي–ف ال

  پروژه هاي نيازسنجي از اعضاي هيات علمي  
هـا يـا اسـتفاده از پرسـشنامه         نگاري با گـروه   نامهطيفي از نبود برنامه نيازسنجي،      در اين معيار    

 بـر اسـاس مـستندات     ) بـا پرسـشنامه مناسـب     (ساده و يا انجام طرح نيازسنجي از كل هيات علمي           
  .سي شده استبرر
 برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت 

  
   اجراي برنامه –ب 

  ها  ها و تعداد عناوين كارگاه شامل تعداد كارگاه EDCتوسط هاي برگزار شده  كارگاه 

)وزن% 2/16با   (رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي: حيطه  سوم  



 

 

٣٩صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

 و  EDCهـاي     پوشش هيات علمي شامل درصد هيـات علمـي پوشـش داده شـده در كارگـاه                 
را گذرانـده   ) زشـيابي، روش تـدريس    طرح درس، ار  (هاي اصلي     درصد هيات علمي كه كارگاه    

 )در داخل يا خارج از دانشگاه(اند 

  EDCهاي توانمندسازي براي اعضاي  برنامه 
  و كاركنـان   هاي توانمندسازي براي اعـضا      ها و دوره    در اين معيار مواردي چون برگزاري كالس      

  .شود بررسي مي
  

   ارزشيابي  سيستم –ج 
هـا، شـيوه بـازخورد نتـايج،  نظـام          رزشـيابي برنامـه   در اين معيار مواردي چون وجـود نظـام ا          

و  استفاده از شيوه هاي نوين آموزشي ) محيط آموزشي(ها در فيلد دانشگاه      بررسي پيامد آموزش  
  .شوند براي توانمندسازي اعضاي هيات علمي بررسي مي

  
  .مده است آ14هاي آموزشي در جدول ها و برنامهبندي مراكز در معيار ساير دورهنتايج رتبه

  



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٤٠صفحه  

  
  بندي مراكز در حيطه رشد و بالندگي اعضاي هيات علمينتيجه رتبه. 12جدول 

  
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 20/14 تبريز 23  100 برتر  0

 06/14  ساري 24  06/86  تهران  1

 85/12 بندرعباس 25  02/37 شيراز  2

 68/12 زابل 26  72/33 شاهرود  3

 51/12 اراك 27  31/33 گانگر  4

 16/12 قم 28  26/33 جهرم  5

 18/11 بابل 29  63/29 مشهد  6

 38/10 بيرجند 30  40/28 اردبيل  7

 28/9 ..بقيه ا 31  68/26 بجنورد  8

 12/9 اهواز 32  54/26 ارتش  9

 01/9 بوشهر 33  72/24 رفسنجان  10

 11/8 فسا 34  97/23 اصفهان  11

 88/7 رشت 35  90/23 كرمانشاه  12

 09/6 سنندج 36  76/23 خرم آباد  13

 86/5 شهركرد 37   64/23 كرمان  14

 60/5 كاشان 38  22/21 بهزيستي  15

 76/4 يزد 39  61/20 گناباد  16

 23/4 ايالم 40  37/18 شهيد بهشتي  17

  87/2 سبزوار 41  88/16 سمنان  18
  08/2 زاهدان 42  70/16 همدان  19
  84/1 زنجان 43  20/16 اروميه  20
 83/1 شاهد 44  67/15 ايران  21

 39/1 ياسوج 45  18/15 قزوين  22

  



 

 

٤١صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  هاي آموزشي منجر به مدرك در زمينه آموزش پزشكيمعيار ارائه دورهبندي مراكز در نتيجه رتبه. 13جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
  1 0 زنجان  100 برتر

 0  ساري  100 هرانت

 0 سبزوار  74/39 اصفهان  2

 0 سمنان  40/32 ايران
 0 سنندج  40/32 شهيد بهشتي  3

 0 شاهرود  64/4 شيراز  4

 0 شاهد  0 اراك

 0 شهركرد  0 ارتش

 0 فسا  0 اردبيل

 0 قزوين  0 اروميه

 0 قم  0 اهواز

 0 كاشان  0 ايالم

 0 كرمان  0 بابل

 0 كرمانشاه  0 ...بقيه ا

 0 گرگان  0 بندرعباس

 0 گناباد  0 بوشهر

 0 مشهد  0 بيرجند

 0 همدان  0 تبريز

 0 ياسوج  0 جهرم

 0 يزد  0 خرم آباد

 0 زابل  0 رشت

 0 بجنورد  0 رفسنجان

5  

  0 زاهدان

5 

 0 بهزيستي

  
 
 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٤٢صفحه  

  
  هاي آموزشيها و برنامهمعيار ساير دورهبندي مراكز در نتيجه رتبه. 14جدول 

  
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 66/17 بندرعباس 23  100 برتر  0

 42/17  زابل 24  85/80 تهران  1

 19/17 اراك 25  12/49 شيراز  2

 71/16 قم 26  32/46 شاهرود  3

 36/15 بابل 27  76/45 گرگان  4

 26/14 رجندبي 28  69/45 جهرم  5

 13/13 شهيد بهشتي 29  70/40 مشهد  6

 75/12 ...بقيه ا 30  01/39 اردبيل  7

 53/12 اهواز 31  64/36 بجنورد  8

 38/12 بوشهر 32  46/36 ارتش  9

 14/11 فسا 33  95/33 رفسنجان  10

 83/10 رشت 34  83/32 كرمانشاه  11

 42/9 ايران 35  64/32 خرم آباد  12

 37/8 سنندج 36  48/32 كرمان  13

 04/8 شهركرد 37  14/29 بهزيستي  14

 69/7 كاشان 38  31/28 گناباد  15

 53/6 يزد 39  18/23 سمنان  16

 81/5 ايالم 40  94/22 همدان  17

 94/3 سبزوار 41  25/22 اروميه  18

 85/2 زاهدان 42  85/20 قزوين  19

 53/2 زنجان 43  51/19 تبريز  20

 51/2 شاهد 44  31/19 ساري  21

 91/1 ياسوج 45  08/18 اصفهان  22

  
 
 



 

 

٤٣صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  
  

  . آمده است15ر جدول اين حيطه دبندي مراكز در نتايج رتبه
  

  )وزن حيطه% 6/37( ارزشيابي دانشجويان -1 
 وجود كميته يا ساختار مشخص براي استاندارد سازي و ارتقاي كيفيـت             -الف

  ارزشيابي دانشجويان
ي چون نظام برنامـه تـدوين شـده بـراي استانداردسـازي و ارتقـاي كيفيـت                  در اين معيار موارد   

هاي دانشجويان و ارائه بازخورد، برنامه و فرآيند مدون براي ارزشيابي و ارائـه بـازخورد،                  آزمون
هـاي اجرايـي در مـورد ارزشـيابي مـستمر             هاي باليني و پروژه     هاي اجرايي در مورد آزمون      پروژه

 .شود فراگيران بررسي مي

  
   اجراي برنامه ها -ب

  هاي كتبي و مستندسازي نتايج آن  مند آزمون بررسي نظام 
ارتقـا  آزمون  بررسي فقط براي    : انديب بررسي شده  تموارد زير به تر    وجود يكي از     در اين معيار  

ضـرايب تميـز و     اعـالم    هر ترم بـا مـارك خـوان و           ،بررسيهاي موردي بدون سيستم   و يا بررسي  
عـالوه  ) سنجي آزمـون  مانند روان (گزارشات تكميلي   اعالم   ترم با نرم افزار و     هر، بررسي   دشواري

  .)ردزمون هاي تشريحي امتياز اضافه دابررسي آ(بر ضرايب تميز و دشواري 
  هاي باليني و مستندسازي نتايج  بررسي آزمون 

  .ي باليني بررسي شده است آزمون هاو ساير OSCEهاي در اين معيار نظارت بر آزمون
هـا و متوليـان       هـا بـه اسـتادان، مـديران، گـروه           رائه بازخورد منظم نتايج بررسـي آزمـون       ا 

  آموزشي
در اين معيار ارائه بازخورد مانند ضرايب دشواري و تميـز در هـر تـرم بـه اسـتادان و مـديران                       

  .بررسي شده است گروه ها
 

)وزن%9/23با (ارزشيابي:حيطه  چهارم   



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٤٤صفحه  

  هاي ارزشيابي دانشجويان  روش–ج 
  كنند  نوين استفاده ميهاي هاي آموزشي كه از روش درصد گروه 
اسـتفاده  ) Formative(هـاي ارزشـيابي تكـويني      هـاي آموزشـي كـه از روش         درصد گـروه   

  كنند مي
  
  . آمده است16بندي مراكز در معيار ارزشيابي دانشجويان در جدول نتايج رتبه

  
  )وزن حيطه% 47( ارزشيابي استادان -2 

  ادانتكميته مشخص براي ارزشيابي اس/ وجود ساختار-الف
   انادت  وجود برنامه براي ارزشيابي اس-ب

 ماننـد ارزشـيابي از خـود، از نظـر فراگيـران، از نظـر همكـاران، از نظـر                     مـواردي در اين معيـار     
انتخـاب   ايـ هـا   گـروه يبعـض  و يـا  هـا همه دروس همه گروه، ارزشيابي ...مسئولين، پورت فوليو و    

  .ز داشته استامتيا و وجود ارزشيابي در هر ترم  از دروسيبعض
 

   انجام ارزشيابي اساتيد و مستندسازي آن –ج 
در اين معيار مواردي مانند رابطـين ارزشـيابي در مراكـز آموزشـي درمـاني، جلـسات تـوجيهي          

  .شود بررسي ميبر اساس مستندات ... رابطين، انجام منظم ارزشيابي، استقرار روش مكانيزه و 
  

  بزار  ارزشيابي و بازنگري در برنامه و ا-د
  
   تحليل، بازخورد و مداخله-ه

/  مـداخالت آموزشـي       و هايي مانند تحليل ارزشـيابي، بـازخورد نتـايج          در اين معيار نيز شاخص    
 گـروه مربوطـه و معـاون        ري بـه مـد    بـازخورد ،   ارتقـا  ي بـرا  جي استفاده از نتا   ،اداري براساس نتايج  

... ي و   كت در كارگـاه آموزشـ      دارنـد بـه شـر      نيي كـه نمـره پـا      ي كسان ي اجبار برا  وجودي،  آموزش
  .اندبررسي شده

  



 

 

٤٥صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

 . آمده است17يابي استادان در جدول شبندي مراكز در معيار ارزنتايج رتبه
 

  )وزن حيطه% 4/15(  مشاركت مركز در انجام ارزيابي دروني و بيروني-3 
-سـي مـي   هـاي آموزشـي برر    اند به كل گروه   هايي كه ارزيابي شده   نسبت تعداد گروه  در اين معيار    

  .در صورتي كه ارزيابي دروني در دست اجراست و هنوز تمام نشده نصف حساب مي شود .شوند
  

 آمـده   18بندي مراكز در معيار مشاركت مركز در انجـام ارزيـابي درونـي و بيرونـي در جـدول                    نتايج رتبه 
 .است



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٤٦صفحه  

  
  بندي مراكز در حيطه ارزشيابينتيجه رتبه. 15جدول 

  
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 74/49 شهيد بهشتي 23  100 برتر  0

 78/46  يزد 24  48/84 ساري  1

 59/45 ايران 25  15/77 تهران  2

 77/44 بندر عباس 26  44/73 اصفهان  3

 64/42 شهركرد 27  50/70  بيرجند  4

 61/41  اروميه 28  33/69 بوشهر  5

  07/40  كاشان 29  36/68 ارتش  6
 82/39  خرم آباد 30  98/65 تبريز  7

 27/39 بهزيستي 31  63/63 رشت  8

 26/37 ياسوج 32  65/59 كرمان  9

 33/36 اردبيل 33  76/58 اهواز  10

 34/34 فسا 34  39/58 سمنان  11

 82/32 قم 35  16/58 شيراز  12

 37/30 سبزوار 36  85/57 قزوين  13

 94/29 زنجان 37  28/54 ايالم  14

 42/29 شاهرود 38  76/53 جهرم  15

 39/24 سنندج 39  38/53 مشهد  16

 76/23 بجنورد 40  17/53 گناباد  17

 23/22 رفسنجان 41   67/52 گرگان  18

 47/16 زاهدان 42  11/52 كرمانشاه  19

 81/9 شاهد 43  29/51 اراك  20

 68/7 زابل 44  48/50 بابل  21

 75/3 ..بقيه ا 45  22/50 همدان  22

  



 

 

٤٧صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  معيار ارزشيابي دانشجويانبندي مراكز در نتيجه رتبه. 16جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 07/9 اروميه 23  100 برتر  0

 64/7  كرمان 24  94/84 ساري  1

 34/7 اردبيل 25  65/68 اصفهان  2

 91/6 بابل 26  77/66 ارتش  3

 69/6 زنجان 27  85/63 شهيد بهشتي  4

 50/6 كاشان 28  23/63 تهران  5

 43/5 بندرعباس 29  53/60 شيراز  6

 16/5 يزد 30  05/57 بوشهر  7

 99/4 رفسنجان 31  54/53 تبريز  8

 49/2 سبزوار  20/52 بيرجند  9

  97/49 رشت  10
 49/2 ياسوج 32

 67/0 ايران 33  14/47 قزوين  11

 0 ايالم  02/37 بهزيستي  12

 0 ...بقيه ا  25/36 اهواز  13

 0 خرم آباد  46/25 گناباد  14

 0 زاهدان  90/22 همدان  15

 0 سنندج  76/19 سمنان  16

 0 شاهرود  63/19 جهرم  17

 0 شاهد  04/16 گرگان  18

 0 شهركرد  24/15 كرمانشاه  19

 0 قم  30/14 فسا  20

 0 زابل  80/12 اراك  21

  29/11 مشهد  22

34 

 0 بجنورد

  
 
 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٤٨صفحه  

  
  معيار ارزشيابي استادانبندي مراكز در نتيجه رتبه. 17جدول 

  
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 45/77 همدان 7  100 برتر

 30/76  بندرعباس  100 اصفهان

  100 ايالم
 30/76 خرم آباد 8

1  

 18/74 ياسوج 9  100 كرمان

 10/73 شيراز 10  73/96 تهران
 83/69 قم 11  73/96 ساري  2

 98/68 كاشان 12  15/88 بابل

 25/61 اردبيل 13  15/88 بوشهر

 13/59 اروميه 14  15/88 گرگان
3  

 60/52 قزوين 15  15/88 مشهد

 52/51 شاهرود 16  03/86 اراك
 55/50 فسا  03/86 تبريز  4

  95/84 ارتش
 55/50 بجنورد 17

 28/47 زنجان  95/84 اهواز

  95/84 ايران
 28/47 بهزيستي 18

 02/44 سبزوار 19  95/84 جهرم

 23/43 شهيد بهشتي 20  95/84 سمنان

5  

 82/40 سنندج 21  95/84 كرمانشاه

 88/38 رفسنجان 22  68/81 بيرجند

 85/24 زاهدان 23  68/81 رشت

 33/16 زابل 24  68/81 گناباد
6  

 80/9 شاهد 25  68/81 يزد

 0 ...بقيه ا 26  45/77 ردشهرك  7

  
  



 

 

٤٩صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  شاركت مركز در انجام ارزيابي دروني و بيرونيممعيار بندي مراكز در نتيجه رتبه. 18جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
  1 78/33 اهواز  100 برتر
 78/33  زنجان  100 قزوين

 78/33 سنندج  08/81 بيرجند  2

 78/33 شاهرود  62/71 سمنان  3

 78/33 شاهد  57/67 اروميه  4

 78/33 فسا  51/63 كرمان  5

 78/33 كاشان  76/56 سبزوار  6

 78/33 گرگان  35/51 تهران  7

 78/33 گناباد  00/50 مشهد  8

  30/47 ايالم  9

16 

 78/33 همدان

 08/31 اردبيل  95/45 ساري  10

  59/44 بندرعباس  11
 08/31 زاهدان 17

 68/25 خرم آباد 18  89/41 بابل

 32/24 ...بقيه ا 19  89/41 بوشهر

 62/21 ارتش 20  89/41 جهرم

 27/20 بهزيستي 21  89/41 رشت

 51/13 رفسنجان 22  89/41 كرمانشاه

12  

 46/9 ياسوج 23  89/41 يزد

 76/6 شيراز 24  54/40 شهركرد  13

 05/4 اصفهان 25  19/39 اراك  14

 0 قم  14/35 ايران

  15 0 زابل  14/35 تبريز
  14/35 شهيد بهشتي

26 
 0 بجنورد

  
  



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٥٠صفحه  

  
  

  
  . آمده است19ر جدول اين حيطه دبندي مراكز در نتايج رتبه

  
  )وزن حيطه% 9/20(  ساختارپژوهش در آموزش-1 

   داشتن شوراي پژوهش در آموزش مصوب و فعال-الف 
  حد پژوهش در آموزش وجود مسئول مشخص براي وا-ب 
   تواتر و نظم جلسات براساس دستورالعمل هاي مدون و موجود-ج 
   وجود ساز و كار فعال براي ارائه مشاوره در زمينه پژوهش در آموزش-د 

  
  . آمده است20بندي مراكز در معيار ساختار پژوهش در آموزش در جدول نتايج رتبه

  
  )وزن حيطه% 1/21( طرح هاي پژوهش -2 

  هاي پژوهش در آموزش  نيازسنجي و تعيين اولويت- الف
) با انجام نيازسنجي و يا با انجـام طـرح جـامع      (ها و نحوه تعيين آنها      در اين معيار وجود اولويت    

  .شودبررسي مي
  طرح هاي پژوهشي پايان يافته در زمينه آموزش پزشكي-ب 

  تعداد مطلق 
  سرانه به هيات علمي دانشگاه 

  ها  طرح ميانگين بودجه-ج 
  ها هاي با اولويت  درصد همسوبودن طرح-د 

  .اين معيار به دليل عدم امكان بررسي عيني حذف شد
  اند هايي كه منجر به تغيير شده  درصد پژوهش-ه 

)وزن%15با  (پژوهش در آموزش:حيطه  پنجم  



 

 

٥١صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

 ها هاي مشترك با ساير دانشگاه  وجود طرح- و
  . آمده است21هاي پژوهشي در جدول بندي مراكز در معيار طرحنتايج رتبه

  
   )وزن حيطه% 1/13(ابع مالي پژوهش  من-3 

   اختصاص سهمي از اعتبارات پژوهشي دانشگاه  به پژوهش درآموزش-الف 
  .ها با اطالعات موجود، حذف شداين معيار به دليل عدم امكان تمايز بين دانشگاه

   ميزان درصد بودجه اي كه براي پژوهش در آموزش جذب شده است–ب 
هاي تحقيقاتي پـژوهش در     گي امتياز آن به معيارهاي مربوط به طرح       اين معيار با توجه به وابست     

  .آموزش، حذف شد
  

  )وزن حيطه% 6/10( مشاركت دانشجويان در پژوهش -4 
  هاي پژوهشي مرتبط با آموزش علوم پزشكي  نامه  حمايت از پايان-الف 

نامـه شـده     پايـان   خود مركـز تبـديل بـه        معيار اگر حمايت در حد مشاوره بوده و يا طرح          ندر اي 
  .شودنصف محسوب مي

  هاي پژوهش در آموزش  مشاركت دانشجويان در طرح-ب 
هاي پژوهشي دانشجويان در رابطه با آموزش نسبت بـه             درصدپايان نامه  -ج  

  ها نامه كل پايان
بـراي  . ها در اين معيار بررسي شده اسـت       نامههاي مرتبط با آموزش به كل پايان      نامهتعداد پايان 

نامه يي كه پايان هاها، عدد تعداد ورودي دانشجويان به دانشگاه در رشتهين تعداد كل پايان نامه   تعي
  .دارند منظور شده است

  
  . آمده است22بندي مراكز در معيار مشاركت دانشجويان در پژوهش در جدول نتايج رتبه
 

  )وزن حيطه% 3/34( برونداد فعاليت هاي پژوهش در آموزش -5 
  تشار كتب در زمينه آموزش پزشكي ان-الف 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٥٢صفحه  

   انتشار جزوات آموزشي در زمينه آموزش پزشكي-ب 
    مقاالت مركز-ج 

  نسبت مقاالت در زمينه آموزش پزشكي  در مجالت علمي پژوهشي به هيات علمي دانشگاه 
 نسبت مقاالت در زمينه آموزش پزشكي در مجالت معتبر خارجي به هيات علمي دانشگاه 
 

 اله در سمينارها ارائه مق-د 
  نسبت مقاالت ارائه شده در زمينه آموزش  پزشكي در سمينارهاي داخلي به هيات علمي  
  نسبت مقاالت ارائه شده در زمينه آموزش  پزشكي در سمينارهاي خارجي به هيات علمي 
  

 انتشار مجله، گاهنامـه يـا بـولتن آمـوزش پزشـكي در مركـز مطالعـات و                   -ه  
 توسعه آموزش

  
  . آمده است23هاي پژوهش در آموزش در جدول بندي مراكز در معيار برونداد فعاليتبهنتايج رت



 

 

٥٣صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  بندي مراكز در حيطه پژوهش در آموزشنتيجه رتبه. 19جدول 

  
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 35/27 گرگان 23  100 برتر  0

 34/26  شاهرود 24  33/54 تهران  1

 99/25 رفسنجان 25  05/47  اصفهان  2

 26/25 سنندج 26  31/46 شيراز  3

 39/24 زاهدان 27  65/45 شهيد بهشتي   4

 20/24  اراك 28  99/43 بندر عباس  5

 38/23 بهزيستي 29  51/42 ايران  6

 10/23 بابل 30  38/39 بيرجند  7

 67/20 سبزوار 31  31/38 ساري  8

 11/20 يزد 32  02/38 رشت  9

 81/16 خرم آباد 33  85/36 فسا  10

 56/16 بجنورد 34  35/36 مشهد  11

 54/16 اروميه 35  61/35 گناباد  12

  24/12 قم  36  14/35 كرمان  13
 64/11 سمنان 37  02/34 اردبيل  14

 28/10 ..بقيه ا 38  89/31 تبريز  15

 39/9 شهركرد 39   57/31 همدان  16

 99/8 كاشان 40  06/31 قزوين  17

 68/8 جهرم 41  75/30 مايال  18

 81/6 زنجان 42  27/30 اهواز  19

 87/3 ياسوج 43  08/30 بوشهر   20

 17/0 شاهد 44  93/29 ارتش  21

 0 زابل 45  92/29 كرمانشاه  22
 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٥٤صفحه  

  
  معيار ساختار پژوهش در آموزشبندي مراكز در نتيجه رتبه. 20جدول 

  
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 94/73 بابل  100 برتر
 94/73  سبزوار  100 اردبيل

 94/73 سنندج  100 اصفهان

 94/73 شاهرود  100 اهواز

 94/73 شهيد بهشتي  100 ايران

 94/73 شيراز  100 ايالم

  100 بندرعباس

3 

 94/73 بهزيستي

 01/66 اروميه 4  100 بوشهر

 94/56 رفسنجان  100 بيرجند

 95/39 ...بقيه ا  100 تبريز

 95/39 خرم آباد  100 تهران

 95/39 قم  100 رشت

 95/39 كرمان  100 زاهدان

  100 ساري

5 

 95/39 يزد

 0 جهرم  100 فسا

 0 زنجان  100 قزوين

 0 سمنان  100 كرمانشاه

 0 شاهد  100 گرگان

 0 شهركرد  100 گناباد

 0 شانكا  100 مشهد

1  

 0 ياسوج  100 همدان

 0 زابل  83 ارتش  2

  94/73 اراك  3

6 

 0 بجنورد

  
 
 



 

 

٥٥صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  هاي پژوهشيمعيار طرحبندي مراكز در نتيجه رتبه. 21جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 67/16 همدان 23  100 برتر  0

 06/15  تبريز 24  54/51 تهران  1

 69/14 رفسنجان 25  79/41 شيراز  2

 09/14 اراك 26  12/38 اصفهان  3

 29/13 بهزيستي 27  08/38 شهيد بهشتي  4

 76/12 شاهرود 28  12/36 كرمان  5

 49/10 سبزوار 29  33/30 ايران  6

 99/9 سنندج 30  23/29 رشت  7

 79/9 اردبيل  77/25 بيرجند  8

  27/23 بندرعباس  9
 79/9 زنجان 31

 6/8 سمنان 32  60/22 قزوين  10

 2/8 يزد 33  84/21 بجنورد  11

 09/8 جهرم 34  60/21 ايالم  12

 84/6 قم 35  55/21 ارتش  13

 13/6 ساري 36  51/20 گناباد  14

 0 اروميه  82/19 بابل  15

 0 ...بقيه ا  67/19 اهواز  16

 0 زاهدان  13/19 فسا  17

 0 شاهد  98/18 كرمانشاه  18

 0 كاشان  39/17 شهركرد  19

 0 گرگان  17/17 بوشهر  20

 0 ياسوج  07/17 خرم آباد  21

  97/16 مشهد  22

37 

 0 زابل

  
  



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٥٦صفحه  

  
  شاركت دانشجويان در پژوهشممعيار بندي مراكز در نتيجه رتبه. 22جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 85/7 بندرعباس  100 برتر  0

  54/68 شيراز  1
22 

 85/7  بوشهر

 24/5 تبريز 23  43/61 اصفهان  2

 92/3 اراك  85/57 ساري  3

  11/48 رفسنجان  4
 92/3 ايالم 24

 62/2 شهركرد  31/36 تهران  5

  27/34 مشهد  6
 62/2 كرمانشاه 25

 0 ارتش  08/34 رشت  7

 0 اروميه  95/28 بيرجند  8

 0 اهواز  75/26 ايران  9

 0 بابل  21/26 شهيد بهشتي  10

 0 ...بقيه ا  88/24 اردبيل  11

 0 زاهدان  58/23 كرمان  12

 0 سبزوار  97/20 خرم آباد  13

 0 سنندج  32/18 همدان  14

 0 شاهد  73/15 زنجان  15

 0 فسا  70/15 بجنورد  16

 0 قزوين  11/13 جهرم  17

 0 قم  09/13 سمنان  18

 0 ياسوج  78/11 شاهرود
 0 يزد  78/11 نابادگ  19

 0 زابل  49/10 كاشان  20

  17/9 گرگان  21

26 

 0 بهزيستي

  
  



 

 

٥٧صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  هاي پژوهش در آموزشمعيار برونداد فعاليتبندي مراكز در نتيجه رتبه. 23جدول 

  
 
 

  امتياز  نام مركز  شماره    امتياز  نام مركز  شماره
 79/9 ياسوج 23  100 برتر  0

 98/8  تبريز 24  07/39 شهيد بهشتي  1

 25/7 رفسنجان 25  17/35 كرمان  2

 88/6 رشت 26  80/33 تهران  3

 37/6 اراك 27  78/33 بندرعباس  4

 36/6 زنجان 28  37/25 شيراز  5

 01/6 بهزيستي 29  67/23 بجنورد  6

 51/5 گرگان 30  56/21 يزد  7

 85/3 قزوين 31  65/20 فسا  8

 64/3 اهواز 32  16/20 سمنان  9

 15/3 همدان 33  83/19 ايران  10

 47/2 ايالم 34  54/19 كاشان  11

 46/2 قم 35  83/15 اصفهان  12

 38/2 كرمانشاه 36  46/14 ساري  13

 30/2 بوشهر 37  04/14 بيرجند  14

 70/1 اروميه  02/13 گناباد  15

  96/12 جهرم  16
 70/1 ...بقيه ا 38

 27/1 بابل  81/12 سنندج  17

  28/12 شهركرد  18
 27/1 خرم آباد 39

 85/0 زاهدان  99/11 ارتش  19

  55/11 اردبيل  20
 85/0 سبزوار 40

 42/0 شاهد 41  19/10 شاهرود  21

 0 زابل 42  12/10 مشهد  22

  



 

 

٥٩صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  
  

  
  

در صورتي وزن هر معيار در مجموعه معيارهايي كه در نمودار شاخه درختـي از               
 وزن معيار شـاخه بـاالتر خـود ضـرب           شوند را به صورت خطي در     مي يك نقطه جدا  

-ايـن وزن  . آيـد كنيم، وزن كلي آن معيار در تمامي نمودار شاخه درختي به دست مـي             

  :هاي نهايي به شرح زير است
  

 وزن  معيار  شماره
32/0 تيم طراح برنامه استراتژيك  1  

35/0 تصويب و ابالغ برنامه استراتژيك توسط مراجع رسمي  2  

20/0 ساختار برنامه    3  

EDC  91/0 همسويي اهداف استراتژيك با رسالت  4  

60/0 همسويي برنامه هاي عملياتي با برنامه استراتژيك  5  

51/0 اي اجرا شدهتعداد برنامه  6  

76/0 هاي مدون در برنامه استراتژيك اي اجرا شده با برنامههمسويي برنامه  7  

15/0 وجود برنامه پايش و ارزشيابي اجراي برنامه  8  

34/0 اجراي پايش و ارزشيابي برنامه استراتژيك  9  

21/0  بازبيني براساس نتايج ارزشيابي برنامه  10  

61/0  در شوراي آموزشي دانشگاهEDCعضويت و شركت مدير   11  

39/0  در شوراي پژوهشي دانشگاهEDC عضويت و شركت مدير  12  

47/0 ها بيمارستان در جلسات شوراي آموزشي EDO يا EDCعضويت نماينده   13  

39/0 هاي تابعه وجود دفاتر توسعه با مسؤول و شرح وظايف مشخص در دانشكده  14  

32/0 هاي آموزشي تابعه وجود دفاتر توسعه در بيمارستان  15  

 وزن معيارها

 



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٦٠صفحه  

EDC   31/0 ها توسط EDOوجود برنامه ارزشيابي عملكرد   16  

EDC   45/0 ها توسط EDOاجراي برنامه ارزشيابي عملكرد   17  

38/0 نسبت هيات علمي فعال همكار در برنامه هاي مركز به  كل هيات علمي دانشگاه   18  

19  
هاي آموزشي فعال همكار در برنامه هاي مركز به تعداد كل  نسبت گروه

 هاي آموزشي دانشگاه گروه
31/0  

38/0 هاي آموزشي   با گروهEDCساز و كار تعامل   20  

29/0 هاي آموزشي اعضاي هيات علمي در گروهبرگزاري جلسات مشاوره با   21  

16/1  و يا معاون EDCزمان حضور مدير   22  

سابقه مديريت و عملكرد مدير و قائم مقام مركز درآموزش پزشكي براساس   23
CV  

93/1  

42/1 شوراي توسعه آموزش دانشگاه   24  

12/3 چارت سازماني مركز  25  

26  
هاي موجود در  عال در مركز به رديفنسبت اعضاي هيات علمي تمام وقت ف

 چارت
41/0  

27  
 كه در ديگر مراكز مشغول EDCنسبت تعداد اعضاي هيات علمي داراي رديف 

 فعاليت هستند 
21/0  

28  
به ) با حكم ماموريت(نسبت تعداد اعضاي هيات علمي پاره وقت مامور در مركز 

 كل هيات علمي
37/0  

29  
با مدرك دكترا يا كارشناسي ارشد به رديف نسبت كارشناسان غير هيات علمي 

 هاي چارت 
24/0  

30  
هاي موجود در  نسبت كارشناسان غير هيات علمي با مدرك كارشناسي به رديف

 چارت 
21/0  

19/0 وجود كتابخانه تخصصي آموزش پزشكي در مركز مطالعات  31  

32  
وجود بخش مجزاي تخصصي آموزش پزشكي در يكي از كتابخانه هاي در 

 دسترس دانشگاه
14/0  

18/0 تعداد عناوين مجالت چاپي و الكترونيك مشترك مرتبط با آموزش پزشكي  33  

هاي مركز به تعداد اعضاي هيات علمي  و كارشناسان شاغل در  نسبت اتاق  34
EDC  

15/0  
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35  
نسبت كامپيوترهاي به روز و فعال مركز به اعضاي هيات علمي و كارشناسان 

  EDCشاغل در 
21/0  

10/0 دسترسي به اينترنت در مركز  36  

37  
وجود سيستم نگهداري و جستجوي اسناد و مدارك فعاليت ها و پروژه هاي 

 مركز
23/0  

EDC 61/0پايگاه اطالع رساني   38  

31/1 وجود كميته برنامه ريزي درسي و ارزيابي آن   39  

07/1   در طراحي دوره EDCوجود  ساز و كار مناسب براي مشاركت    40  

91/0  در ارزشيابي دوره  EDCوجود  ساز و كار مناسب براي مشاركت    41  

08/1 وجود ساز و كار مناسب براي پايش دوره    42  

74/1   براي برنامه هاي درسي Lesson Plan, Course Planوجود   43  

88/0 هماهنگي اهداف دوره ها با سرفصل ها   44  

Curriculum  33/1 وجود برنامه مدون ارزشيابي  45  

14/1 بكارگيري استراتژي هاي نوين در برنامه هاي درسي   46  

Curriculum  09/1تحليل و بازخورد نتايج ارزشيابي   47  

27/1  در طراحي يا بازنگري كوريكولوم در درون دانشگاه EDCمشاركت    48  

82/0    در طراحي يا بازنگري كوريكولوم با ساير دانشگاهEDCمشاركت    49  

72/1 ها  وجود برنامه مدون رسمي براي آموزش فراگيران در مركز مهارت  50  

79/0 ها  وجود برنامه درسي انتخابي براي آموزش دانشجويان در مركز مهارت  51  

61/0 ها  وجود برنامه آموزشي براي دستياران در مركز مهارت  52  

94/1 ها   مهارتدر صد اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در مركز  53  

06/5 )آموزش جامعه نگر(برنامه آموزش پاسخگو به نيازهاي جامعه   54  

51/0 درصد دانشجويان استعداد درخشان  داراي استاد مشاور   55  

63/0 تعداد كارگاه ها و برنامه هاي برگزار شده ويژه استعدادهاي درخشان   56  

57  
علمي داخل و خارج از كشور تعداد دانشجويان شركت كننده در همايش هاي 

 براي ارائه مقاله 
63/0  

76/0 پايان نامه هاي دانشجويي حمايت شده استعدادهاي درخشان  58  



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٦٢صفحه  

43/1 ارائه دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي   59  

60  
پوشش اعضاي هيات علمي داخل  دانشگاه در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت 

 آموزش پزشكي 
57/1  

84/0 ها  آموزشي كوتاه مدت آموزش پزشكي به متقاضيان ساير دانشگاهارائه دوره  61  

56/0 هاي آموزش پزشكي خارج از كشور برنامه شركت اعضاي هيات علمي در دوره  62  

63  
پروژه هاي نيازسنجي از اعضاي هيات علمي براي طراحي نظام رشد و بالندگي 

 هيات علمي
26/1  

32/3 مدت رشد و بالندگي اعضاي هيات علميبرنامه ريزي كوتاه مدت و بلند  64  

EDC  81/0هاي برگزار شده توسط  تعداد كارگاه  65  

EDC  13/1هاي برگزار شده توسط  تعداد عناوين كارگاه  66  

EDC  70/0هاي  درصد هيات علمي پوشش داده شده در كارگاه  67  

را ) وش تدريسطرح درس، ارزشيابي، ر(هاي اصلي  درصد هيات علمي كه كارگاه  68
 گذرانده اند

04/1  

EDC 17/1هاي توانمندسازي براي اعضاي  برنامه  69  

37/2 ارزشيابي  سيستم   70  

71  
وجود كميته يا ساختار مشخص براي استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت 

 ارزشيابي دانشجويان
97/2  

90/0 هاي كتبي و مستندسازي نتايج آن  مند آزمون بررسي نظام  72  

88/0 هاي باليني و مستندسازي نتايج  بررسي آزمون  73  

74  
ها و  ها به استادان، مديران، گروه ارائه بازخورد منظم نتايج بررسي آزمون

 متوليان آموزشي
15/1  

72/1 كنند هاي نوين استفاده مي هاي آموزشي كه از روش درصد گروه  75  

37/1 كنند كويني استفاده ميهاي ارزشيابي ت هاي آموزشي كه از روش درصد گروه  76  

79/1 كميته مشخص براي ارزشيابي اساتيد/وجود ساختار  77  

2/2 وجود برنامه براي ارزشيابي اساتيد   78  

38/3 انجام ارزشيابي اساتيد و مستندسازي آن   79  

2/1 ارزشيابي و بازنگري در برنامه و ابزار   80  

66/2 تحليل، بازخورد و مداخله  81  
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68/3 كت مركز در انجام ارزيابي دروني و بيرونيمشار  82  

95/0 داشتن شوراي پژوهش در آموزش مصوب و فعال  83  

81/0 وجود مسئول مشخص براي واحد پژوهش در آموزش  84  

62/0 تواتر و نظم جلسات براساس دستورالعمل هاي مدون و موجود  85  

76/0 پژوهش در آموزشوجود ساز و كار فعال براي ارائه مشاوره در زمينه   86  

52/0 هاي پژوهش در آموزش نيازسنجي و تعيين اولويت  87  

28/0 تعداد مطلق طرح هاي پژوهشي پايان يافته در زمينه آموزش پزشكي  88  

89  
سرانه به طرح هاي پژوهشي پايان يافته در زمينه آموزش پزشكي هيات علمي 

 دانشگاه
33/0  

32/0 ها ميانگين بودجه طرح  90  

64/0  ها هاي با اولويت درصد همسوبودن طرح  91  

78/0 اند هايي كه منجر به تغيير شده درصد پژوهش  92  

31/0 ها هاي مشترك با ساير دانشگاه وجود طرح  93  

79/0 اختصاص سهمي از اعتبارات پژوهشي دانشگاه  به پژوهش درآموزش  94  

18/1 شده استميزان درصد بودجه اي كه براي پژوهش در آموزش جذب   95  

51/0 هاي پژوهشي مرتبط با آموزش علوم پزشكي  نامه حمايت از پايان  96  

50/0 هاي پژوهش در آموزش مشاركت دانشجويان در طرح  97  

98  
هاي پژوهشي دانشجويان در رابطه با آموزش نسبت به كل  درصدپايان نامه

 ها نامه پايان
58/0  

15/1 انتشار كتب در زمينه آموزش پزشكي  99  

63/0 انتشار جزوات آموزشي در زمينه آموزش پزشكي  100  

101  
نسبت مقاالت در زمينه آموزش پزشكي  در مجالت علمي پژوهشي به هيات 

 علمي دانشگاه
74/0  

102  
نسبت مقاالت در زمينه آموزش پزشكي در مجالت معتبر خارجي به هيات علمي 

 دانشگاه
73/0  

103  
 زمينه آموزش  پزشكي در سمينارهاي داخلي به نسبت مقاالت ارائه شده در

 هيات علمي دانشگاه
57/0  



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٦٤صفحه  

104  
نسبت مقاالت ارائه شده در زمينه آموزش  پزشكي در سمينارهاي خارجي به 

 هيات علمي دانشگاه
54/0  

105  
انتشار مجله، گاهنامه يا بولتن آموزش پزشكي در مركز مطالعات و توسعه 

 آموزش
79/0  
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همانطور كه مالحظه شد مراكز مطالعات و توسعه آمـوزش علـوم پزشـكي در پـنج                 
در اين قسمت اطالعـات كلـي مراكـزي كـه در ايـن              . اندحيطه مورد بررسي قرار گرفته    

  .شود ارائه مي، در همان حيطه هااندها رتبه اول را كسب كردهحيطه
  
  
  :رانمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ته -1

  حاكميت و رهبري  :كسب رتبه اول در  
  رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي

  پژوهش در آموزش
  
  :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي شهيد بهشتي -2

  ريزيبرنامه  :كسب رتبه اول در
  
  :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي مازندران -3

  ارزشيابي  :كسب رتبه اول در
  

 بانك اطالعات مراكز برتر
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  بانك اطالعات 
  مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  علوم پزشكي
  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  
  

  حاكميت و رهبري    حيطه هاي 
  رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي

  پژوهش در آموزش
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حاكميت و حيطه  سه در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  موفق بـه كـسب رتبـه اول شـده          در آموزش  ندگي اعضاي هيات علمي و پژوهش     رهبري، رشد و بال   

مطالب اين قسمت عينا . شودرائه مياين سه حيطه اهاي مربوط به در اين بانك تنها قسمت.شده است
 .توسط مركز فوق و در پرسشنامه مربوطه ارائه شده است

  
طبقـه چهـارم دانـشكده پرسـتاري و         تهران، ميدان توحيد، خيابان مرحـوم دكتـر ميرخـاني،           : آدرس
  مامايي

  66949371 - 2 :شماره تلفن
  66921228   :نمابر

 http://edc.tums.ac.ir     :وب سايت

 edctums@tums.ac.ir   :پست الكترونيكي

  
  
  

  :مديريت
 حضور فيزيكي در مركز توسط مدير و قائم مقـام شـامل             :روزهاي حضور تمام وقت در مركز      

 . شودميتمامي روزهاي هفته 

مجموعه محصوالت مدير و قائم مقام مركز شامل مقاالت، كتـب و چكيـده مقـاالت در زمينـه                    
   عنوان45 :آموزش پزشكي

  
  :نيروي انساني

اعضاي هيات علمي تمام وقت مركز داراي رديف هيات علمي خود مركز كه محل خدمت آنهـا                  
   نفر4 :نيز مركز است

): فقط كساني كه حكم ماموريت دارند     :  (امور هستند هيات علمي ساير گروه ها كه به مركز م         
   نفر7

 حيطه حاكميت و رهبري
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اعضاي هيات علمي مركز داراي رديف هيات علمي خود مركز كه محل خدمت آنهـا خـارج از                   
  ندارد: مركز است

شـامل  : (كاركنان تمام وقت مركز داراي رديف خود مركز كه محل خدمت آنها نيز مركز اسـت                
   نفر24: )ساب آموزش مداوممركز مهارت هاي باليني و بدون احت

فهرست كاركنان تمام وقت مركز داراي رديف خارج از مركز كه محل خدمت آنهـا نيـز مركـز                    
   نفر4 :است

  
  :ساختار سازماني

مركز داراي چارت تشكيالتي مصوب است ولي چارت تـشكيالتي كـه در عمـل موجـود اسـت بـه                     
  :شرح زير است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
وظـايف  . ي آموزش علوم پزشكي، هدايت مركـز را بـه عهـده دارد             توسعه  مدير مركز مطالعات و      

  : توان به شرح زير خالصه كردمصوب پست سازماني مدير را مي

معاون آموزشي

 مدير داخلي  مديريت مركز

 پژوهش واحد
آموزشدر   

 آموزشواحد
  راه دوراز

 آموزش واحد
ينترنتيا مداوم

آموزشواحد
 استاد

واحد
ارزشيابي

واحد
هارسانه  

هاي مركز مهارت
 باليني

مركز 
كامپيوتر 

طراحي گرافيك عكس
 آموزشي

ادمو
 آموزشي

 كتابخانه

  واحد
ريزي برنامه  

البراتوار
 زبان
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-ي متبوع و ساير مراجـع ذي هاي صادره از وزارتخانهها و دستورالعمل   بخشنامه رسيدگي به  . 1

 ي مربوط به شغل صالح در زمينه

 ي تحت سرپرستي و نظارت بر فعاليت آنها ارجاع و تقسيم كار بين واحدها . 2

هاي آموزشي براي ارائه به شوراي آموزشـي دانـشگاه بـا همـاهنگي              نظارت بر تدوين برنامه    . 3
 نگر كردن آموزش پزشكي هاي آموزشي و با توجه به اصل جامعهگروه

 فنون آموزشي ارتقاي هاي مستمر و ريزي به منظور آموزشنظارت بر واحد برنامه . 4

 هاي آموزشي و عملكرد اعضاي هيات علمي هاي مديران گروه بر ارزشيابي فعاليتنظارت . 5

ريـزي آموزشـي،    هـاي برنامـه   هـاي آموزشـي در زمينـه      ها و دوره  نظارت بر برگزاري كارگاه    . 6
هـاي آموزشـي و اصـول       هاي تدريس، ارزيابي دانشجو، ارزشـيابي امتحانـات و برنامـه          شيوه

 هاي مورد نيازو ساير كارگاهني، مباني روش تحقيق  درما-مديريت در مراكز آموزشي

 هاي آموزشي الزم براي اعضاي هيات علمي بيني برگزاري دورهپيش . 7

 هاي كاركنان تحت سرپرستي ارزشيابي دقيق و مستمر فعاليت . 8

 هاي آموزشي مربوطه فراهم آوردن امكان شركت كاركنان تحت سرپرستي در دوره . 9

 ا، پيشرفت و مشكالت براي مافوق هي گزارش از فعاليتتهيه . 10

هاي آموزشي مربوطه، حضور و شركت فعال افزايش توان شغلي از طريق شركت در دوره . 11
 هاي علمي در سمينارها و همايش

 ي رفتار شايسته با مراجعين تكريم و ترويج فرهنگ نحوه . 12

 سياستگذاري كالن و هدايت تمام واحدهاي زير مجموعه مركز . 13

الـذكر و پـست سـازماني        كه در راستاي اهـداف و وظـايف واحـد فـوق            انجام ساير اموري   . 14
  شود مربوطه از طرف مافوق ارجاع مي

  
  : ريزي درسيواحد برنامه

  : ريزي درسي آموزش پزشكي به شرح زير است    خالصه وظايف گروه برنامه
رشناسي هاي جديد به طور عمده در مقاطع تكميلي اعم از كا          هاي درسي رشته  بررسي برنامه  . 1

هـاي  هـا و مؤسـسه    هاي تكميلي تخصصي كه توسط دانشكده      دوره  و ارشد، دكتراي تخصصي  
 تابعه پيشنهاد شده است 



 

 

٧١صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

ي نظرهاي اصالحي به طراحان برنامه براي تصحيح مـوارد الزم و            ، آموزش و ارائه   مشاوره . 2
ريـزي  برنامههاي شوراي عالي    هاي اصالح شده به دبيرخانه    ي گزارش براي ارسال برنامه    تهيه

 علوم پزشكي و آموزش پزشكي تخصصي  
ي به ي كافي براي ارائههاي درسي بر مبناي پژوهش و ادلهپيشنهاد اصالح و بازنگري برنامه . 3

 شوراي آموزشي دانشگاه
هـاي  هـاي تغييـر برنامـه     هاي كاربردي در مورد مـشكالت و زمينـه        شركت در انجام پژوهش    . 4

 واحدها ها و يا ساير جاري در دانشكده
 ريزي درسي آموزشي هاي مرتبط با برنامههاي علمي در خصوص فعاليتتنظيم مقاله . 5
هايي به منظور اخـذ نظرهـا و   هاي مختلف دانشگاه از طريق كميته  برقراري ارتباط با دانشكده    . 6

 انتقال مطالب جديد 
ي مـه همكاري با اعضاي هيات علمي دانشگاه در تدوين اهـداف آموزشـي، طـرح درس و برنا             . 7

 هاي مرتبط ريزي و برگزاري كارگاهدرسي از طريق طراحي و برنامه
 هاي خارجي مركز نظارت بر امور البراتور زبان . 8

  :هايي كه اين واحد در اين سال تدوين يا بازنگري كرده عبارتند ازاز جمله برنامه
PhD،داروســازي ســنتي، مــواد دنــداني  PhD ،كنتــرل دارو و غــذا PhD ،طــب اعتيــاد PhD علــوم 

سـالمت دهـان و دندانپزشـكي    PhD  بهداشـت محـيط،   PhD  مـديريت اقتـصاد دارو،  PhDاعـصاب، 
دكتـراي  ژنتيك پزشكي،  PhDفارماكواپيدميولوژي، PhD مواد علوم دارويي،  زيستPhDاجتماعي،

فلوشيپ ايمپلنت دنـداني، فلوشـيپ درماتوپـاتولوژي، فلوشـيپ          اي بهداشت عمومي،    تخصصي حرفه 
دهـان، فلوشـيپ آندوسـكپي زنـان، فلوشـيپ نوروفيزيولـوژي بـاليني كودكـان، فلوشـيپ                  بيولوژي  

كارشناسـي  هـاي بيمارسـتاني،     ري و كنتـرل عفونـت     اوروژنيكولوژي، فلوشيپ درد، فلوشيپ پيشگي    
ارشد فيزيوتراپي ورزشي، كارشناسي ارشد مديكال انفورماتيك، كارشناسي ارشد مهندسـي بافـت،             

شناسـي مـواد غـذايي،      فن آوري هاي پزشكي، كارشناسي ارشد ميكـروب       كارشناسي ارشد مديريت    
ري پزشـكي،   كارشناسي ارشد ضوابط ثبت و تضمين كيفيـت دارو، كارشناسـي ارشـد تـصويربردا              

  ...كارداني بهداشت دهان و كارشناسي ارشد طب سنتي، 
  

  : هاواحد رسانه
  : باشدبه شرح ذيل مي) سمعي و بصري(ها     خالصه وظايف واحد رسانه

ها و  ي طرح آوري، تجزيه و تحليل، مطالعه و بررسي اطالعات و آمار مورد نياز براي تهيه              جمع . 1
 هاي آموزشي سمعي و بصري فعاليت



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٧٢صفحه  

 رد آنها ي شناخت وسايل سمعي و بصري و كاربهاي آموزشي در زمينهتهيه و تنظيم برنامه  . 2
هاي مورد نياز اعضاي هيات علمي    همكاري با واحد آموزش استاد در طراحي آموزشي كارگاه         . 3

 ها دانشكده
هـا و   هاي تدوين شده براي برگزاري دوره     آوري عكس و گرافيك مورد نياز برنامه       تهيه و جمع   . 4

 هاي آموزشيكارگاه
 فعاليت مي كند هاي واحد رسانهبه عنوان زير مجموعهنيز واحد رايانه   . 5

  
  : واحد ارزشيابي

  : گيردهاي واحد ارزشيابي در چارچوب شرح وظايف زير صورت مي    فعاليت
 هاارزشيابي استاد از نظر دانشجو در دانشكده . 1

 هاي كارآموزي و كارورزيارزشيابي دوره . 2

 ارزشيابي دانش آموختگان در دانشگاه  . 3

 وني ارزيابي دروني در كل دانشگاه و ارزيابي بير . 4

 هاي آموزشي ارزشيابي كارگاه . 5

  
  : واحد آموزش استاد
  : نمايدهاي خود را در چارچوب شرح وظايف زير پيگيري مي    اين واحد فعاليت

  هاي كوتاه مدت آموزش پزشكيطراحي و برگزاري دوره . 1
هـاي آمـوزش    كننـدگان در دوره    شـركت  به ويژه شناسايي و جلب همكاري اعضاي هيات علمي         . 2

 پزشكي 
-ريزي آموزشي، اجراي برنامه   ي برنامه  تامين نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي در زمينه        . 3

 ...و هاي آموزشي و ارزشيابي آموزش 
هاي آموزشي در رابطه    ها و دوره  ها، كارگاه هاي آموزشي براي برگزاري همايش     تشكيل گروه  . 4

 ها هاي آموزشي و دانشكدهبا نيازهاي آموزشي در سطح گروه
هـاي آموزشـي بـا      هـا و دوره   هـا، كارگـاه   ها و مـواد آموزشـي همـايش       شركت در تهيه برنامه     . 5

 ها ريزي و رسانههمكاري واحد برنامه
هـاي مـورد نيـاز اعـضاي     هاي آموزشي در رابطه با طراحي و اجراي كارگـاه  همكاري با گروه  . 6

 هيات علمي 



 

 

٧٣صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

ي آموزش پزشكي بـر اسـاس       زمينههاي جديد آموزشي در     ها و دوره   طراحي و اجراي كارگاه    . 7
 اي نيازسنجي دوره

ي آمـوزش پزشـكي    همكاري مستمر با مـسؤولين واحـد اعـضاي هيـات علمـي دفـاتر توسـعه               . 8
 اي هاي دورهها و تشكيل نشستدانشكده

 هاي آموزش مستمر اعضاي هيات علمي  طراحي و اجراي برنامه . 9
هـاي آموزشـي،   سـنجي، تـاثير دوره  هـاي نياز طراحي و اجراي مطالعات پژوهـشي در زمينـه    . 10

هـاي آموزشـي ايـن      آگاهي نگرش و عملكرد اعضاي هيات علمي قبل و بعد از شـركت در دوره              
هاي آموزشي برگزار   ها و دوره  ها و محتواي كارگاه   واحد و موارد مشابه براي بازنگري برنامه      

 شده توسط اين واحد 
  

  : واحد آموزش مداوم اينترنتي
ي آموزش علـوم    داوم  اينترنتي دانشگاه در زير مجموعه مركز مطالعات و توسعه              دفتر آموزش م  

ايـن  . ي آن نيز در شوراي آموزشي دانشگاه تصويب شده است         نامهپزشكي دانشگاه تاسيس و آيين    
دفتر اولين سـايت تعـاملي آمـوزش مـداوم اينترنتـي كـشور را بـر اسـاس اسـتانداردهاي آمـوزش                     

اين سايت كه با رعايت اصول آموزش تعـاملي طراحـي شـده       . ا كرده است  الكترونيكي طراحي و اجر   
ــه   ــاوي برنام ــت، ح ــت    اس ــف اس ــان مختل ــراي مخاطب ــددي ب ــاي متع ــامانه در آدرس  . ه ــن س اي

ir.ac.tums.cme://httpقابل مشاهده است .   
  :گيردورت مي در چارچوب شرح وظايف زير صاين واحدهاي فعاليت

   دانشگاهينترنتي آموزش مداوم اسامانه (Administration) تيريمد . 1
 هدايت و هماهنگي توليد محتوا براي سايت . 2

  يكي آموزش مداوم الكترونتهي كمي هاتي فعالتيريمد . 3
 (E-learning advisors)   محتواني تدومي تتي فعالتيريآموزش و مد . 4

  بطهاي آموزشي مرتطراحي و برگزاري كارگاه . 5
  سامانه در ازي مورد ني و سخت افزاري نرم افزارراتيياعمال اصالحات و تغ . 6
  ها در ارائه برنامهي هماهنگي با دفتر آموزش مداوم دانشگاه برايهمكار . 7
   مشتركيها ارائه برنامهي از راه دور دانشگاه برايها با دفتر آموزشيهمكار . 8



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٧٤صفحه  

 آمـوزش   سـامانه  اسـتفاده از     ي كه تقاضا   دانشگاه يكي آموزش الكترون  يها برنامه ري سا ديتائ . 9
  را دارند و همكاري با ايشانيكيمداوم الكترون

  براي تدوين محتواي متقاضيهاهمكاري با ساير دانشگاه . 10

  يكي آموزش مداوم الكترونسامانه ينظارت برگردش كار مال  . 11
 هانامهيها و صدور گواه برنامهازي امتنيينظارت بر گردش كار تع . 12

  
  :  از راه دورواحد آموزش

هـاي از راه دور،     ي آمـوزش      دفتر آموزش از راه دور دانشگاه به منظور هماهنگي بيشتر در ارائه           
ي هاي منجر به مدرك و يـا كمـك آموزشـي، در مركـز مطالعـات و توسـعه               اعم از آموزش در دوره    

بعـد از تاييـد در      هـا و اقـدامات ايـن دفتـر          نامهي آيين كليه. آموزش علوم پزشكي تاسيس شده است     
اين دفتـر  . رسدي آموزش از راه دور دفتر، در شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب نهايي مي         كميته

با رعايت اصول و استانداردهاي آموزش از راه دور و با تكيه بر كادر هيات علمي مجرب دانـشگاه،                   
هاي كارشناسـي   دي از رشته  ي تعدا ي يادگيري الكترونيكي را طراحي و تدوين نموده و ارائه         سامانه

سـايت يـادگيري    . ي آموزشي را در دسـتور كـار خـود قـرار داده اسـت               به اين شيوه   PhDارشد و   
از اين سامانه به .  قابل مشاهده استir.ac.tums.dln://httpالكترونيكي دانشگاه در آدرس اينترنتي 

 .شي نيز در برنامه هاي حضوري استفاده مي شودعنوان سيستمي كمك آموز

  :گيرد در چارچوب شرح وظايف زير صورت مياين واحدهاي فعاليت
  مديريت و ارتقاي سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه . 1
 هاي آموزشي طراحي محتوا و يادگيري الكترونيكيبرگزاري كارگاه . 2

 هتشكيل منظم جلسات كميته آموزش از راه دور دانشگا . 3

 هاي در رابطه با يادگيري الكترونيكي در دانشگاهپايش و ارزشيابي فعاليت . 4

 هاي نوين يادگيري الكترونيكي به منظور گسترش و نوآوري در آنانجام پروژه . 5

 تدوين قوانين و مقررات مربوط به يادگيري الكترونيكي و ارائه آن به شوراي آموزشي دانشگاه . 6

 هاي الكترونيكي دانشگاهت نام دانشجويان رشتهانجام امور مربوط به پذيرش و ثب . 7

 ارتباط پويا و همكاري با واحد آموزش مداوم اينترنتي دانشگاه . 8
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پايش عملكـرد اعـضاي هيـات علمـي و دانـشجويان در سيـستم يـادگيري الكترونيكـي و ارائـه                       . 9
 بازخوردهاي مناسب

بـا اعـضاي گـروه      برگزاري جلسات هماهنگي و آموزشي بهينـه سـازي يـادگيري الكترونيكـي               . 10
 آموزشي آموزش پزشكي

  
  : واحد پژوهش در آموزش

  : دهدهاي خود را بر اساس شرح وظايف زير انجام ميواحد پژوهش در آموزش مركز فعاليت    
 هاي پژوهش در آموزش ي طرحمشاوره در زمينه . 1

 هاي ارائه شده به مركز دريافت پروپوزال . 2

 پژوهش ي ها در جلسات كميتهبررسي پروپوزال . 3

 بندي نظرات كميته و مكاتبه با مجريان براي اصالح پروپوزال جمع . 4

 ها به كارشناسان معاونت پژوهشي براي كارشناسي هزينه ارجاع پروپوزال . 5

 هاي اصالح شده برپايي جلسات منظم شوراي پژوهشي براي بررسي پروپوزال . 6

تـدولوژي، ضـرورت اجـرا،      از لحاظ م  (هاي مورد تاييد به شوراي پژوهشي       ارسال پروپوزال  . 7
 و به معاونت پژوهشي ) هابرآورد هزينه

  بر روي سايت پژوهشيار  شدههاي تصويبهدايت مجريان براي قراردادن طرح . 8

 ي گزارش نهايي ها و هدايت مجري تا ارائهپيگيري طرح . 9

 اطالع رساني مناسب به اعضاي هيات علمي . 10

 هاي پژوهش در آموزشگاههمكاري با واحد آموزش استاد براي برگزاري كار . 11

 ي مركز سرپرستي كتابخانه . 12

  
  :شوراها و كميته هاي مركز

  : عبارتند ازهاي مركز كه به طور منظم تشكيل جلسه مي دهند شوراهاي و كميته
  شوراي پژوهشي 

ي  مدير مركز مطالعات و توسعه     -2 معاون آموزشي دانشگاه،     -1 :اعضاي اين شورا عبارتند از    
 معـاون آمـوزش   -5 قائم مقام مركـز،  -4 معاونت پژوهشي دانشگاه،  -3كي،  آموزش علوم پزش  



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٧٦صفحه  

ي  معـاون آموزشـي و پژوهـشي دانـشكده         -6تخصصي و فوق تخصـصي دانـشكده پزشـكي،          
 -9ي توانبخـشي،   معـاون آموزشـي دانـشكده   -8 مدير امور پژوهشي دانشگاه،  -7داروسازي،  

 مـدير واحـد     -11ي هيات علمي دانـشگاه،       دو نفر از اعضا    -10مشاور اجرايي رياست دانشگاه،     
  پژوهش در آموزش

ي هـاي پژوهـشي مـصوب در كميتـه    وظيفه اصلي اين شـورا بـازنگري و بررسـي مجـدد طـرح        
  .ي انجام، اولويت و اهميت موضوع استپژوهشي با توجه به هزينه

 ي پژوهش در آموزشكميته 

اي پزشـكي، دندانپزشـكي، داروسـازي،       هـ ي دانـشكده   نماينده -1: اعضاي اين كميته عبارتند از     
، )ره(هاي امـام خمينـي      هاي بيمارستان  نماينده -2توانبخشي، پيراپزشكي و پرستاري و مامايي       

   مدير واحد پژوهش در آموزش-3روزبه و شريعتي، 
هاي دريافتي از نظر متدلوژي، محتوا، اولويت و لـزوم          وظيفه اصلي اين كميته بررسي پروپوزال     

  .عه، و رد يا تصويب آنها و در بعضي موارد پيشنهاد تغييرات استانجام مطال
 ي درسيزير برنامهيتهيكم 

- ارجاع شـده بـه واحـد برنامـه    ي درسيها برنامه ي و كارشناس  يبررسوظيفه اصلي اين كميته     

 ي و شـورا   ي و تخصـص   ي آمـوزش پزشـك    ي شـورا  يهارخانهي ارسال به دب   براي ي درس يزير
  .ي است پزشك علوميزير برنامهيعال

  توسعهيها هستهيزير محور برنامهيا برنامهيها پژوهشيتهي كمريز 

 ي در دانـشگاه و بررسـ      ريـ  دا ي درسـ  يهـا صوص برنامه خپژوهش در   وظيفه اصلي اين كميته     
  . است تحقق اهداف آنهايموانع احتمال

  آموزش از راه دور دانشگاهيتهيكم 

 مسؤول  -3،  مسؤول واحد آموزش از راه دور      -2،  ركز م ريمد -1: اعضاي اين كميته عبارتند از    
 ،يراپزشـك ي پ ،ي دندانپزشك ،ي داروساز يها دانشكده يندهي نما -4ي،  نترنتيواحد آموزش مداوم ا   

  .ي و پزشكيي و مامايپرستار
 بـه   شنهاديـ  آمـوزش از راه دور دانـشگاه و پ         يهـا  برنامـه  ياستگذاريسوظيفه اصلي اين كميته     

 ي بـه شـورا    شنهاديـ  مربوطـه و پ    يهـا نامـه نيـي  و آ  ني قوان بي و تصو  ني تدو ،ي آموزش يشورا
  . است و از راه دور دانشگاهيكي الكترونيهاموزش آيهاتي فعاليهي نظارت بر كلي وآموزش



 

 

٧٧صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

  ي آموزش علوم پزشكي مركز مطالعات و توسعهي توسعهيوراش 
 بـه    انجـام شـده    يهاتي گزارش فعال   و  مركز مطالعات  يهاياستگذاروظيفه اصلي اين شورا سي    

  .معاون آموزشي و هيات رئيسه دانشگاه است
  

  :برنامه استراتژيك مركز
 تـدوين شـده     1383ر سـال    د ي آموزش علوم پزشكي   مطالعات و توسعه  مركز  برنامه استراتژيك   

اي از طرف معاونت آموزشي دانـشگاه ابـالغ شـد و بـر روي سـايت                 طي بخشنامه   برنامه  اين .است
  .  نيز در دسترس عموم قرار گرفته استمركز مطالعات

هاي عملياتي دستيابي به هر يك از اهـداف اسـتراتژيك           ي استراتژيك و اهداف آن و برنامه      برنامه
ايـن بـازبيني    . ي دانشگاه به تصويب رسيده است     بازبيني شده و در هيات رئيسه      86در ابتداي سال    

ز واحدهاي مركز صورت گرفتـه و بـا نظـارت           هايي كه در هر يك ا     ها و بررسي  بر اساس نيازسنجي  
  . مستقيم معاون آموزشي دانشگاه و رئيس دانشگاه انجام شده است

  
 عدد است كه اهم آن عبارتنـد        59  در مركز اجرا شده است     86هاي عملياتي كه در سال       تعداد برنامه 

  :از
 دانـشگاه علـوم   هاي در دانشكدهي توسعه آموزش پزشكي واحدها في وظا يالتيچارت تشك   و ارائه  ني تدو ،يطراح -

  تهران يپزشك

 در  Master و   Certificate  ،Diploma يهـا  بـه دوره   ي علمـ  اتيـ  ه ي ورود اعـضا   ي بـرا  ي با دانشگاه داند   توافق -
  يآموزش پزشك

 و  ي دانـشكده پزشـك    يني بال استادان براي   1386دو دوره در سال      (ي دوره كوتاه مدت آموزش پزشك     ياجراتداوم   -
 )  دانشگاهيها دانشكدهري سااستادان

  ري داي درسيها برنامهيبازنگر -

  يلي در مقاطع تكمدي جديها رشتهيها برنامهيبررس -

 شده توسط ديي كارشناسان دانشگاه و تاژهي وكي آكادمكردي با روي عموميسي آموزش زبان انگلي دورهيبرگزار -
   كشوريزير و برنامهتيريسازمان مد

  ي آموزش پزشكMSتداوم دوره  -

  دانشگاه يكي دفتر آموزش از راه دور و دفتر آموزش مداوم الكترونسيتاس -

  دانشگاه يادگيري الكترونيكي سامانه يطراح -

  به شيوه يادگيري الكترونيكي ي ارشد آموزش پزشكي دوره كارشناسارائه -
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 يولوژيزي در دوره پاتوفي ادغام افقي برايزيربرنامه -

  يو بافت شناس ي شناسني جن،ي آناتومي افقادغام -

  يولوژي در دوره سمي اساسيبازنگر -

  ي پزشكاني دانشجوي ارتباط براي آموزش برقراريها دورهيطراح -
  دانشگاه يها مركز آزمونسيتاس -

 1386در سال  ي در آموزش پزشكيكي الكترونيرياگي كاربرد ي كشورشي همااوليني برگزار -

-MD- MPH ،DDS- MPH ،Pharm D :يا حرفـه يكتر ديها با رشتهMPH يبي دوره تركيبرگزارطراحي و  -
MPH  

  ي عمومي برنامه دندانپزشكيبازنگر -

  دي جديلي تحصيها رشتهبيتصو -

 ي علمـ  اتيـ  ه ي اعـضا  ي و درمـان   ي پژوهـش  ،ي آموزشـ  يهـا تيـ  فعال يريـ گ جامع اندازه  ستمي و استقرار س   يطراح -
 ) 1ز ا ف- شعاعستميس(

  ي آموزشزي جواي نظام جامع اهدانامهنيي آي و اجرااصالح -

  استاندارد شده ماراني بانك بلي و تشكي رشته روانپزشكيماري ب5 نهي استاندارد شده در زمماراني بتيترب -

 ي علوم پزشكيها دانشگاهي علماتي هي اعضاي ارتقانامهنيي آيبازنگر -

  ي آموزشيها گرانتي اعطانامهنيي آنيتدو -

  ي علماتي هي اعضايسي زبان انگلي توانمنديارتقا -

  دانشگاه يهامارستاني در بيني باليها كارگاهيبرگزار -

   دانشگاهي آموزشيها در گروهي درونيابي ارزانجام -
 مختلـف دانـشگاه     يها و اقدام مسؤوالن رده    تي حما ي چگونگ شي انجام شده و پا    ي درون يهايابي ارز جي نتا يريگيپ -

  استانداردها يدر رفع نواقص و ارتقا

  مجموعه ني در اتيفي كي پرسنل مركز مطالعات به منظور ارتقاي دوره برا كارگاه ويبرگزار -

  دانشگاه ي و تعامل سازنده با معاونت پژوهششتري ارتباط بجاديا -

   منجر به مدركي آموزش پزشكيها دورهي طي استادان مركز برااعزام -
  دانشگاه ي معاونت آموزشدي جدتي سايانداز و راهيطراح -

  ي از مقطع كارشناسي پزشكي دانشجورشير پذ دي و همكاريطراح -

  ي علماتي هي اعضاي براي در آموزش پزشكيفي كقي بر تحقيا مقدمهي كارگاه آموزشيبرگزار -

  ي علماتي هي اعضاي براريي تغتيري مدي كارگاه آموزشيبرگزار -
  ي علماتي هي اعضاي براICDL كارگاه دوره يبرگزار -

  ي علماتي هي اعضاي  براMethods of standard setting كارگاه يبرگزار -

   ي علماتي هي اعضاي براEBM كارگاه يبرگزار -

  ي علماتي هي اعضاي برايني باليها كارگاهيبرگزار -
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  ي آموزش پزشكيالمللني بهايشينگارش و ارائه مقاالت در هما -

 دانـشگاه و سـازمان      يپزشك مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم        نيمند ب  نظام ي مناسب همكار  يهانهي زم جاديا -
  سالمت يجهان

  دفتر مشاوره آموزشجاديا -

  دانشجو يابي ارزشي كارگاه كشوري در برگزاريهمكار -

  داوطلب يها دانشگاهندگاني نماي استاندارد شده براماراني كارگاه بيبرگزار -

 هاي متقاضيهنشگا و داي آموزش پزشكي كشورشي در همايكي آموزش الكتروني محتواني كارگاه تدويبرگزار -

  هاي متقاضيه در دانشگاي درونيابي كارگاه ارزيبرگزار -
  از راه دور يها ارائه رشتهي برايزيربرنامه -

  )سرمد ( دانشگاهي راند مجازتي سايطراح -
  داوطلبان ورود به دانشگاه ي براي گروه علوم پزشكيها رشتهي كتاب معرفهيته -

  مركز ي خبر-ي بولتن علمانتشار -

  ي آموزشيها گروهيروني بيابيارزش -

   دانشگاه  ي علماتي نقشه جامع هيطراح -
  ي متقاضيها سؤال در دانشگاهي دانشجو و طراحيابي كارگاه ارزشيبرگزار -

  
ي مركز مطالعات كه حداقل به صـورت        هاي در حال اجرا در جلسات شوراي توسعه       ي برنامه كليه

ها و مشكالت اجرايي موجود شرفت هر يك از برنامه    شود بررسي شده و ميزان پي     ماهانه برگزار مي  
سه جلـسه در سـال      (ي دانشگاه   هاي عملياتي مركز در جلسات هيات رئيسه      برنامه. شودبررسي مي 

در . شـود ارائه شده و ميزان پيشرفت آن گزارش مي       ) 86دو جلسه در سال     (و شوراي دانشگاه    ) 86
اي مركز كه بايـد توسـط سـاير واحـدهاي دانـشگاه             اين جلسات مشكالت اجرايي هر برنامه و نيازه       

  . شودهاي الزم ارائه ميحلارائه شوند بررسي شده و راه
هاي عمليـاتي در شـوراي آموزشـي دانـشگاه ارائـه شـده و راهكارهـاي                 در صورت لزوم برنامه   

-مـه ي برنا مدير مركز نيز شخصاً مراحـل كليـه       . شودها تصويب مي  عملياتي همكاري ساير دانشكده   

  كند هاي استراتژيك از پيش تعيين شده را كنترل مي
  

  : مشخصات فيزيكي و امكانات و تجهيزات
   و سالناتاق 19: فضاهاي موجود در مركز •
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 كـامپيوتر بـه     33  و  دسـتگاه بـه شـبكه داخلـي متـصلند          40 :تعداد كامپيوترهاي فعال در مركز     •
  .اينترنت متصل است

امكـان  . مستقل آموزش پزشكي در مركز موجـود اسـت        در مركز كتابخانه تخصصي      :كتابخانه •
حوزه آموزش پزشكي در كتابخانـه ديجيتـال دانـشگاه وجـود            دسترسي به مجالت الكترونيكي     

  .دارد
 انتشار  1379مركز داراي وب سايت اختصاصي در اينترنت است كه در سال             :وب سايت مركز   •

  .يافته است
و ديناميـك صـورت گرفتـه و نظـر بـه خـط              به روز رساني وب سايت مركز به صورت روزانه          

ها و امور در دسـت      مشي مركز مبني بر تقسيم وظايف در قالب واحدهاي مجزا، انعكاس فعاليت           
ي هـر واحـد و در نهايـت         ي هر واحد به صورت تفكيك شده توسط نماينـده         اقدام و خاتمه يافته   

  . گيردزير نظر مديريت وب سايت صورت مي
ي مركـز از  در دبيرخانـه : ها و پروژه ها ي اسناد و مدارك فعاليت    سيستم نگهداري و جستجو    •

ي اسـناد وارده و     باشد، براي ثبت كليـه    دفتر انديكاتور كه از ابزارهاي اختصاصي دبيرخانه مي       
-ي نيمـه متمركـز اسـتفاده مـي        براي بايگاني اسناد و مدارك از شيوه      . شودصادره استفاده مي  

هـاي مختلـف مركـز اختـصاصاً        ي كـل وجـود داشـته و قـسمت         شود، بدين ترتيب كه يك بايگان     
ي بـدل نـزد قـسمت      ي اصلي در آرشيو مركزي و نسخه      نسخه. بايگاني مربوط به خود را دارند     

بندي ها و اسناد از لحاظ محتوايي و موضوعي و يا از لحاظ زمان طبقه             پرونده. ماندمربوطه مي 
...) پرسـنلي، مـالي، آموزشـي و        ( و يـا متفرقـه       هـا هاي وارده كه شامل بخـشنامه     نامه. شوندمي

هستند، پس از ثبت در دفتر انديكاتور و پس از رويت مدير مركز اقدام الزم روي آن انجام شده                   
-انجام مـي  ) انديكس(جستجوي اسناد با توجه به سوابق ثبت مكاتبات         . گرددو پاسخ ارسال مي   

. شـود اجرا مي و الكترونيكي   ت اتوماسيون    به صور  1386كليه اين اقدامات از اواخر سال       . شود
ها و مستندات مربوطه را به صـورت قابـل بازيافـت نگهـداري كـرده و در              اين سيستم كليه نامه   

 .تمام دانشگاه از جمله مركز مطالعات مستقر شده است

ها هاي پژوهشي رسيده به مركز هم در دفتري به عنوان فهرست پروپوزالبه طور جداگانه طرح 
همچنـين تمـام    . شوند كه در آن طي مراحل هر پروپوزال به طور خالصه مشخص است            ميثبت  

هـاي دريـافتي بـه صـورت الكترونيكـي در كـامپيوتر ثبـت شـده و كـدي بـراي آنهـا                        پروپوزال
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ي طرح پژوهـشي را بـه همـراه         توان به راحتي پرونده   شود كه توسط آن مي    اختصاص داده مي  
 .شود، مالحظه كردكه در آن بايگاني مي... نت پژوهشي و ي مكاتبات با مجري، معاوكليه

  
  :دفاتر توسعه آموزش

ي، توانبخـش يي،   و مامـا   يپرسـتار ي،  داروسـاز ،  هداشـت ي، ب دندانپزشـك ي،   پزشك هايدانشكدهدر  
 دفتر توسـعه فعـال   نايسي و عتيشر،  راعلميام،  روزبه،  )ره (ينيامام خم هاي  و بيمارستان  يراپزشكيپ

  .وظايف مدون وجود داردبا محل و شرح 
 توسـط مركـز و مـديريت دانـشكده يـا            ،نظارت بر عملكرد و سياست گذاري در اين دفاتر توسعه         

  .شودبيمارستان انجام مي
معـاون آموزشـي دانـشكده در       . كنـد ي آموزش زير نظر دبير دفتر توسعه فعاليت مي        دفتر توسعه 

ي آمـوزش علـوم   ركـز مطالعـات و توسـعه      ي دانشكده با هماهنگي رئـيس م      مقام رئيس دفتر توسعه   
ي پزشكي دانشگاه يكي از استادان مجرب در امر آموزش پزشكي را بـه عنـوان دبيـر دفتـر توسـعه                    

آموزش دانشكده به رئيس دانشكده معرفي كرده و حكم نـامبرده از طـرف رئـيس دانـشكده صـادر                    
ي متبـوع  زشـي دانـشكده   دانشگاه و عضو شوراي آموEDCدبير دفتر توسعه عضو فعال    . شودمي

دبير دفتر توسعه جلسات منظمي را با توجه به شرح وظايف تعيين شده با اعـضاي                . خود نيز هست  
ي مربوطه را با امـضاي معـاون        كند و صورتجلسه  ي دانشكده يا بيمارستان برگزار مي     دفتر توسعه 

وم پزشـكي ارسـال   ي آموزش علآموزشي دانشكده براي رئيس دانشكده و مركز مطالعات و توسعه         
-ي مركز شركت مي   ي ماهانه دبير دفتر توسعه به همراه معاون آموزشي دانشكده در جلسه         . كندمي

  .كنند
تبيـين جايگـاه دفـاتر      "بر اساس نتايج و مـصوبات طـرح         : چگونگي تعامل مركز با دفاتر توسعه     

ي آمـوزش علـوم     عهي ارتباط و تعامل مركز مطالعـات و توسـ         ي نحوه نامهي آموزش و آيين   توسعه
، اين دفاتر به طور مستقيم زيـر نظـر معـاون آموزشـي            "ي آموزش پزشكي دانشگاه با دفاتر توسعه    

ي آموزش با هماهنگي و زير نظـر        هاي دفاتر توسعه  ي فعاليت نمايند و كليه  دانشكده انجام وظيفه مي   
  . شودي آموزش علوم پزشكي دانشگاه انجام ميمركز مطالعات و توسعه

 : شودگيري مين نظارت از طرق مختلف به شرح زير پياي
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هاي تابعه با حضور مسؤولين آموزش دانشكده اي جلسات مركز در دانشكدهبرگزاري دوره) الف
  هاي آتي آن هاي دفتر و برنامهي گزارش در مورد فعاليتو ارائه

ش علـوم پزشـكي     ي آمـوز  ارسال صورتجلسات دفاتر توسعه براي مركز مطالعات و توسـعه         ) ب
  دانشگاه 

ي كلي هر دانـشكده و بـا نظـر معـاون آموزشـي              ي دانشكده از محل بودجه    ي دفتر توسعه  بودجه
ي آمـوزش علـوم پزشـكي دانـشگاه بـا كمـك             در عين حال مركز مطالعات و توسـعه       . شودتامين مي 

 . دهدها قرار ميهايي را در اختيار دانشكدهمعاونت آموزشي كمك

ن مركز و دفاتر توسعه يا به طور مستقيم از طريق تعامل و ارتباط با دفاتر توسعه سفارش كار بي
 . گيردو يا از طريق رياست و معاونت آموزشي دانشكده انجام مي

  
  :همكاري هاي خارج از مركز

 دانـشگاه اسـت و در كليـه جلـسات            شـوراي پژوهـشي     و مدير مركز عضو شـوراي آموزشـي       •
  .كندشركت ميدانشگاه  سات شوراي پژوهشيجلبرخي  در وشوراي آموزشي دانشگاه 

 نفر از اعـضاي هيـات علمـي در       134و تعداد   دانشگاه در قالب گروه     در  گروه آموزشي    55تعدا   •
  .هاي مركز همكاري مستقيم دارندهبرنام

  
  
  
  

  )فلوشيپ آموزش پزشكي(دوره كوتاه مدت آموزش پزشكي ويژه اعضاي هيات علمي 
  :معرفي دوره •

 دوره ها با هدف آشنايي اعضاي هيات علمي با مباني و اصول آموزشي ضروري براي ارائـه           اين
آمــوزش و ارزشــيابي قابــل قبــول بــراي دانــشجويان بــه منظــور ارتقــاي كيفــي آمــوزش از طريــق 

  .توانمندسازي اعضاي دانشگاه طراحي شده است
) 1386پايـان سـال     (تاكنون   برگزار شده و     17/12/1382 تا   20/10/1382اولين دوره فلوشيپ در     

  .  دوره آن با موفقيت برگزار شده است11

  حيطه رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي
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 مدرس مجرب در زمينه آموزش پزشـكي، امـر آمـوزش را بـر عهـده                 25در اين دوره ها بيش از       
و نيز تعدادي از اعضاي هيات علمـي  ( نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه    300دارند و تاكنون حدود     

  .  كرده انددر آن شركت) هاساير  دانشگاه
كوريكولوم دوره براي اعضاي هيات علمي باليني و اعضاي هيات علمي علوم پايه متفاوت بوده و                

  . كارگاه هاي ارائه شده، متناسب با نيازهاي شركت كنندگان تنظيم شده است
  :هم اكنون دوره فلوشيپ آموزش پزشكي به دو صورت ارائه مي شود

  . ارائه مي شودمه روزهه  دوره روتين كه به مدت يك ماه.1
با توجه به درخواست گروه هاي آموزشي، براي اعـضاي هيـات علمـي كـه بـا                  :  دوره طولي  .2

توجه به كارهاي بخش خود نمي توانند يك مـاه كامـل در اختيـار دوره باشـند، دوره اي بـه                      
در اين برنامه بعـد از طـي يـك هفتـه برنامـه پيـاپي، سـاير               . صورت طولي طراحي شده است    

  .مت هاي كوريكولوم به صورت يك روز در هفته ارائه مي شودقس
براي دوره، ارزشيابي كاملي طراحـي شـده و صـدور گـواهي نهـايي دوره منـوط بـه شـركت در            
. آزمون جامع نهايي و ارائه و تصويب پروژه منجر به تغيير پژوهش در آموزش در دانـشگاه اسـت                  

 بار مورد بـازبيني جـامع قـرار         2 در پايان هر دوره،      اين دوره ها تاكنون عالوه بر ارزشيابي روتين       
  . گرفته است

  
  :الزام شركت در دوره و اخذ گواهي •

ي دانشگاه علوم پزشكي تهران، براي ارتقاي اعضاي هيات علمي          ي هيات رئيسه  بر اساس مصوبه  
 كوتـاه   يي استادياري به دانشياري و تبديل وضعيت از پيماني بـه رسـمي، گذرانـدن دوره               از مرتبه 

ي ي آمـوزش علـوم پزشـكي دانـشگاه و ارائـه           مدت آموزش پزشكي در مركـز مطالعـات و توسـعه          
  .ي آن الزامي استگواهينامه

  
  :ساز و كار شركت اعضاي هيات علمي ساير دانشگاه ها در دوره •

بـر   مطرح شده، اعضاي هيات علمي معرفي شـده          مركزدرخواست كتبي دانشگاه مبدأ در شوراي       
ي مشخص، مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت موافقت شوراي مركز، امكان شركت              واساس الگ 
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تقريباً در هر دوره يـك يـا دو نفـر از سـاير              . شودي كوتاه مدت آموزش پزشكي فراهم مي      در دوره 
  . كنندها شركت ميها در اين دورهدانشگاه

  
  :دورهپايش و ارزشيابي  •

-ي كوتاه مـدت آمـوزش پزشـكي، توانمنـدي هـدف           وره مركز پس از اتمام د     ستادبخش آموزش ا  

كننده در دوره را از طريق تدوين و اجراي يـك طـرح پژوهـشي بـراي                 ي اعضاي شركت  گذاري شده 
ريزي يك رويكـرد صـحيح بـه مـشكالت آموزشـي            اندازي و برنامه  حل يك مشكل آموزشي و يا راه      

ت گواهينامه مورد تاكيد قـرار داده اسـت   ها و دانشكده، سنجيده و به عنوان مبناي درياف        درون گروه 
ي عقـد قـرارداد و شـروع        و صدور و دريافت گواهينامه منوط به رسيدن طرح پژوهشي بـه مرحلـه             

ي آمـوزش پزشـكي از طريـق واحـد          ارزشـيابي اعـضاي هيـات علمـي در زمينـه          . اجراي طرح است  
ار داشتن اطالعات و آمـار      همچنين واحد آموزش استاد با در اختي      . گيردارزشيابي مركز صورت مي   

هاي آمـوزش   مربوط به تعداد اعضاي هيات علمي هر دانشكده و نيز افرادي كه از هر دانشكده دوره               
اي اين آمـار و اسـتخراج تعـداد اعـضاي هيـات             اند و با بررسي و بازبيني دوره      پزشكي را طي كرده   

ريزي براي برگزاري ساالنه دو     مهي فوق و توجه به نتايج آن، برنا       علمي واجد شرايط گذراندن دوره    
 با توجـه بـه ارزشـيابي انجـام شـده و             86در سال   . دهدي آموزش پزشكي را انجام مي     تا سه دوره  

ي طـولي   هاي توانمندسازي، دوره  ي امكان شركت اعضاي هيات علمي باليني در دوره        بررسي نحوه 
  . شود، طراحي و اجرا شدكوتاه مدت آموزش پزشكي كه به صورت يك روز در هفته برگزار مي

  
 ساير برنامه ها و دوره هاي آموزشي

برنامه مدون مركز براي ارتقاي توانمندي اعضاي هيات علمـي و رشـد و تعـالي ايـشان در                    •
  ):به جز دوره هاي منجر به مدرك(زمينه آموزش پزشكي 

ي ر برنامـه      مركز براي ارتقاي توانمندي اعضاي هيات علمي در امر آموزش پزشـكي عـالوه بـ               
هـاي  شـود، برگـزاري كارگـاه      اجرا مـي   82ي كوتاه مدت آموزش پزشكي كه از سال         آموزشي دوره 

از جمله ايـن  . ي خود دارد نفر از اعضاي هيات علمي، در برنامه250آموزشي را ساالنه براي حداقل      
پزشكي، مـديريت   اي بر تحقيق كيفي در آموزش       مقدمه: كارگاه ها مي توان به موارد زير اشاره كرد        
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هاي باليني، تدوين محتـواي  ، كارگاهICDL ،methods of standard seting ،EBMي تغيير، دوره
 ... هاي آموزش مداوم الكترونيكي و برنامه

ي هـاي آموزشـي ويـژه     رسـيده و كارگـاه    % 285 درصد تحقق اين برنامـه بـه حـدود           86در سال   
  .يات علمي دانشگاه برگزار شدند نفر از اعضاي ه714اعضاي هيات علمي براي 

  
  كارگاه90 :86تعداد كارگاه آموزشي در زمينه آموزش پزشكي در سال  •

  
  : پروژه نيازسنجي •

هـاي آن    انجام شد و بـر مبنـاي يافتـه         80-81ي نيازسنجي از اعضاي هيات علمي در سال         پروژه
دانـشكده در مركـز انجـام       هاي آموزشي مورد نياز هر گروه آموزشي        ريزي و اجراي كارگاه   برنامه
  . گرفت

  
برنامه براي شركت اعضاي هيات علمي در دوره هاي آموزش پزشكي منجـر بـه مـدرك در                   •

  :خارج از كشور
ي آموزش علوم پزشكي براي دستيابي به اهداف خود مبنـي بـر ارتقـاي               مركز مطالعات و توسعه   

د مبني بر توافق با دانـشگاه       اعضاي هيات علمي در امر آموزش پزشكي و در راستاي استراتژي خو           
 در آموزش   Master و   Diploma  ،Certificateهاي  داندي براي ورود اعضاي هيات علمي به دوره       

 نفر از اعضاي هيات علمي واجد شرايط دانشگاه را بر اساس معيارهاي مشخص انتخـاب             5پزشكي،  
نقش استاد، تدريس باليني،  در رابطه با مديريت آموزش و آموزشيي  دوره5گذراندن براي كرده و 

هـاي  طراحي كوريكولوم، ارزيابي دانشجو و ارزيابي كوريكولوم معرفي كرده كه اين افـراد در دوره   
  . اندفوق در دانشگاه داندي شركت نموده و گواهي دريافت كرده

ن آوردن امكـا      در همين راستا مركز توسعه با حمايت معاونت آموزشي دانشگاه، سعي در فراهم              
ي آموزش پزشكي در سطح گواهينامـه بـه         تحصيل تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشگاه در دوره        

ها، مـذاكرات و توافقـات      صورت از راه دور در مركز آموزش پزشكي داندي نموده و بعد از بررسي             
 نفـر از اعـضاي هيـات        8هاي پزشكي، دندانپزشـكي و پيراپزشـكي        به عمل آمده با رؤساي دانشكده     

هاي مذكور را براي شركت در اين دوره به معاونـت آموزشـي معرفـي كـرده و طـي                     دانشكده علمي
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همچنـين در   . مراحل الزم براي ثبت نام در شروع اين دوره صورت گرفته و دوره آغاز شـده اسـت                 
 آمـوزش پزشـكي بـه       PhDي  همين زمينه دو تن از اعضاي هيات علمي مركز بـراي گذرانـدن دوره             

  .اندام شدهخارج از كشور اعز
  

  :برنامه مدون مركز براي ارتقاي توانمندي اعضاي خود •
اعضاي خود، با توجه به نياز آنهـا، امكـان          كاركنان و   ي آموزش براي ارتقاي كيفي       مركز توسعه 

هاي  و دوره  SPSS، زبان انگليسي،    ICDLهاي آموزشي مباني    حضور و شركت اعضا را در كالس      
هـاي آموزشـي    ي شركت در اين دوره    آورد و هزينه   فراهم مي  آموزشي سازمان آموزش و پژوهش    

  . شودرا متقبل مي
  

  
  

  
   :واحد پژوهش در آموزش

 واحد پژوهش در آموزش به عنوان واحد مستقل در مركز در حـال فعاليـت اسـت كـه عـالوه بـر              
ت و  ي كتابخانـه مـشتمل بـر كتـب مرجـع، مجـال            ي آمـوزش، اداره   مديريت امور پژوهشي در زمينه    

  . دار استي علوم پزشكي را عهدهمقاالت مرتبط با امر آموزش به خصوص آموزش در حيطه
ايـن  . ي آمـوزش اسـت     عمده فعاليت واحد پژوهش مديريت و نظارت بر بحث پـژوهش در حيطـه             

ي مركـز را توسـط كارشـناس        ها و اهداف تعيين شـده     هاي مرتبط با سياست   ي پروپوزال واحد كليه 
ي پـژوهش   و بعد از ثبت و بايگاني به صورت الكترونيكي و كاغذي، به اعضاي كميتـه              واحد دريافت   

ي صـاحبنظران دب بحـث      واحد پژوهش در آمـوزش بـراي اسـتفاده از نظـرات كليـه             . كندارسال مي 
اي با  ي دانشگاه علوم پزشكي تهران، كميته     هاي زير مجموعه  پژوهش در آموزش در تمامي دانشكده     

ي فوق داراي سيزده عضو فعال اسـت كـه          كميته. دهدها تشكيل مي  EDO از تمام    ايحضور نماينده 
 پروپــوزال ارســالي را از نظــر 5-4ي نخــست هــر مــاه تــشكيل جلــسه داده، حــداقل در چهارشــنبه

دهد، و يا پروپـوزال را رد يـا   متدولوژي، محتوا، اولويت و لزوم انجام مطالعه مورد بررسي قرار مي 
دات و مشروط به تغييـرات پيـشنهادي مـورد تـصويب قـرار داده و بـا مجـري يـا                      ي پيشنها با ارائه 

   پژوهش در آموزشحيطه
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بعـد از تغييـرات درخواسـت شـده،         . دهـد مجريان طرح در اين خصوص مكاتبات الزم را انجـام مـي           
افزار پژوهشيار بر روي فضاي تعبيه شده در سايت پژوهشي دانشگاه علوم            پروپوزال از طريق نرم   
-در اين مرحله توسط معاونت پژوهشي، كارشناس طرح كه براي طـرح  . دگيرپزشكي تهران قرار مي   

گيـرد  ي هزينه صورت مي   هاي پژوهش در آموزش اختصاصي هستند، مشخص و كارشناسي اوليه         
ي پيشنهادي توسط مجري يا مجريان طرح، مراتب بـه آنهـا            كه در صورت تفاوت چشمگير با بودجه      

-ه ذكر است مركز و واحد پژوهش نقش حمايتي از طـرح           الزم ب . شودگيري منعكس مي  براي تصميم 

ي مشاوره به مجريان، روند نوشتن پروپوزال ابتـدايي  هاي پيشنهادي را داشته و سعي دارد با ارائه 
گيـرد، در   ي پيشنهادي مجري مورد تاييـد قـرار نمـي         همچنين در مواردي كه بودجه    . را تسهيل نمايد  

. ي مورد نظـر تـامين گـردد        با رايزني، تا حد ممكن بودجه      شود تا صورت نظر مثبت مركز، سعي مي     
ي پژوهش، در شوراي پژوهشي مركـز بـار         هاي پژوهشي مورد تصويب در كميته     آن دسته از طرح   

شـود، حـداقل     ماه يك بار برگزار مي     2در هر جلسه كه تقريباً هر       . گيرندديگر مورد بررسي قرار مي    
 نفر مـورد بررسـي قـرار    12شتمل بر مان ارشد دانشگاه  پروپوزال تصويب شده با حضور مدير 12
در اين مرحله مديران مربوطه با ديدگاهي مشتمل بر مديريت كالن دانشگاه سعي دارنـد تـا         . گيردمي

ي انجام، اولويت انجام و اهميت موضوع مورد بازنگري قـرار دهنـد   ها را با توجه به هزينه پروپوزال
ها را مورد   ي پژوهش مركز، طرح   ها در كميته  ي و متدولوژيك طرح   و ضمن اعتماد به بررسي محتواي     

  . دهندتاييد يا عدم تاييد قرار مي
هاي مورد پـذيرش در شـوراي پژوهـشي مركـز، در نهايـت بـه معاونـت پژوهـشي              مجموعه طرح 

 مورد بررسي قرار گيرد و بعد از تـصويب نهـايي در شـوراي               HSRشود تا در شوراي     منعكس مي 
رونوشتي از قرارداد توسـط واحـد پـژوهش بايگـاني           . شودعقد قرارداد با مجري انجام مي     نامبرده،  

  . خواهد شد
ي تواند مرحلهز اين مرحله به بعد واحد پژوهش با داشتن رمز عبور مختص به مديريت واحد، ميا

 بر مجريان در مراحل مختلف و پيشرفت كار/ ي گزارش انجام كار توسط مجريپيشرفت طرح، ارائه
اي در كار حاصل گردد، آن را بندي معرفي شده را پايش نمايد و هر زماني كه وقفهطبق جدول زمان

در پايان، هنگام اتمام طرح، مجري طرح گزارش نهايي خود را به مركز ارسال و بعد                . كندپيگيري مي 
  . شوداز تاييد نهايي توسط مدير واحد بر روي سايت مربوطه قرار داده مي
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ي ي كتب و مجالت به روز مقولهي كتابخانه مركز سعي دارد تا با تهيه       پژوهش در بعد اداره   واحد  
ي كتب و مجـالت معتبـر       هاي كتاب و خريد ساالنه    پژوهش در آموزش از طريق شركت در نمايشگاه       

  عنوان كتاب فارسـي    521ي اين مركز    در حال حاضر كتابخانه   . مندان فراهم آورد  دنيا را براي عالقه   
  .  عنوان كتاب انگليسي را در بر دارد356و 

  
  :ساز و كار ارائه مشاوره به اعضاي هيات علمي در زمينه پژوهش در آموزش •

ي آموزش هستند، در بسياري از مواقع با فكري         اعضاي هيات علمي كه مايل به پژوهش در مقوله        
هـاي  د، در راسـتاي سياسـت     ابتدايي به مركز مراجعه كرده و طي جلساتي كه با مديريت واحد دارنـ             

ي پروپوزال تا به انتها به آنهـا  ي الزم براي چگونگي روند ارائه    پژوهشي مركز هدايت شده، مشاوره    
در اين خصوص بروشورهايي نيز آمـاده شـده، و در آن مجريـان و هيـات علمـي بـا                     . شودداده مي 

  . شوندها آشنا مياهداف پژوهشي مركز و روند بررسي پروپوزال
مواردي كه نياز به راهنمايي بيشتر در خصوص روند متدولوژيك انجام پـژوهش و چگـونگي                در  

  . شودهاي الزم به هيات علمي ارائه ميراهنمايي. باشدنوشتن پروپوزال مي
شـود  گردد و سعي مـي    ي پژوهشي به مجريان ارائه مي     تر بعد از بحث در كميته     پيشنهادات جزئي 

همچنين واحدي به نام مشاوره ايجاد شده كـه سـعي           . تقيماً حل شود  نواقص جزئي به اين طريق مس     
از نتايج اين   . ي مشاوره به اعضاي هيات علمي در امر پژوهش در آموزش دارد           در راهنمايي و ارائه   

  .ها تا كنون چندين پروپوزال تكميل و ارائه شده استمشاوره
  

  :اولويت هاي پژوهش در آموزش در مركز •
ي آموزش با اجماع نظرات مـديرت آموزشـي، پژوهـشي،           اي پژوهشي در حيطه   هاهداف و اولويت  

ي آموزش علوم پزشكي و واحد پژوهش، تعيـين و تبيـين شـده و در قالـب                  مركز مطالعات و توسعه   
  . ها قرار داده شده استبروشوري در اختيار تمامي دفاتر توسعه و هيات علمي دانشكده

  
  : 86  طرح هاي پژوهشي مركز در سال -4

هاي داخلي، جراحي، زنان، بيهوشي، اطفال      شناسايي نيازهاي آموزشي درس اخالق پزشكي دستياران رشته         1
  و روانپزشكي 

  ي راهكارهاي مناسببررسي مشكالت آموزشي دانشجويان خارجي مقيم ايران و ارائه  2
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و اقدام عملي شـايع بخـش        د برايي اثربخشي دو روش آموزش تئوري سنتي و آموزش الكترونيكي           مقايسه  3
  اورژانس

  هاي تشخيصي روانپزشكانگيريبررسي اثر تورش بازانديشي در تصميم  4
  ) ره(ي كارآموزي بخش داخلي جنرال مجتمع بيمارستاني امام خميني ريزي آموزشي دورهبرنامه  5
  و در هر ترم  ي دروس و ميانگين نمرات اخذ شده توسط دانشجبررسي و ارزشيابي چگونگي ارائه  6

ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي     هاي تحصيالت تكميلي دانشكده   ي آموزشي دوره  شناسايي مشكالت برنامه    7
  تهران از ديدگاه دست اندركاران

  ي ادغام يافته دروس علوم تشريح ي برنامهطراحي و ارائه  8

نوآوري در آموزش پزشكي در دانشگاه      هاي توسعه و    هاي آموزشي به طرح   ي اعطاي گرانت  استقرار برنامه   9
  علوم پزشكي تهران 

دوره  دانشگاه علوم پزشكي تهـران در پايـان ايـن            85بررسي ديدگاه كارآموزان باليني پزشكي ورودي مهر          10
  ي آموزشدر مورد نحوه

    بر آنثرپايه و فاكتورهاي مؤهاي داخلي دانشكده و امتحانات جامع علومبررسي همبستگي نمرات آزمون  11
  ي پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران ي آموزش رشتهآموختگان برنامههاي دانشتدوين توانمندي  12
  هاي تابعهي تخصصي بيمارستانهابررسي ديدگاه دستياران باليني مشغول به تحصيل در رشته  13

هـاي  ي كـارآموزي در بخـش     جويان دوره اجرا و ارزشيابي اثربخشي برگزاري راند اخالق باليني براي دانش           14
  ) ره(داخلي بيمارستان امام خميني 

  شناسي وضعيت موجود هاي داخلي و جراحي پرستاري و آسيبتحليل موقعيت كارآموزي  15
   باليني كسب شده در دوران تحصيليهايبررسي نظر دانشجويان سال آخر مامايي در مورد سطح مهارت  16
  ي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي از راه دور رشتهي طراحي و ارائه  17

 85طي فـروردين    ) ره( كارورزان بخش اورژانس بيمارستان امام خميني        logbookبررسي وضعيت تكميلي      18
   86لغايت ارديبهشت 

  ي پيراپزشكي ارزيابي دروني دانشكده  19
  اي ي تخصصي داروسازي هستهي آموزشي دورهارزيابي برنامه  20
  ي تخصصي شيمي دارويي ي آموزشي دورهارزيابي برنامه  21

هـاي پيراپزشـكي و     هاي اعضاي هيات علمي در دانشكده     گيري فعاليت طراحي و استقرار سيستم جامع اندازه       22
  ) 2فاز  ( و توانبخشيپرستاري و مامايي

  مي ي پزشكي عموآموختگان دورهسازي نظام ارزشيابي از دانشطراحي و پياده  23
  ي پزشكيي گوش، حلق و بيني و جراحي سر و گردن دانشكدهي دستياري رشتهارزيابي دروني برنامه  24

ي بخـش جراحـي عمـومي بيمارسـتان         هـاي مـديريت شـده ويـژه       ي شرح حـال   طراحي و به كار گيري برگه       25
  شريعتي 
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  رل عفونت در بين دانشجويانول كنتبررسي ميزان انطباق مباحث آموزش داده شده در ارتباط با رعايت اص  26

ي ي پزشـكي عمـومي دانـشكده      هاي برقراري ارتباط در دوره    ي آموزش مهارت  ريزي آموزشي دوره  برنامه  27
  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  ي داروسازي و مركز تحقيقات علوم دارويي ي ايمني شيميايي و زيستي دانشكدهنامهتدوين آيين  28
  هاي مرتبط و بررسي تاثير آني او و طراحي پمفلتهاي آموزش بيمار و خانوادهن پروتكلتدوي  29

گيري باليني در دانشجويان سال آخر كارشناسي پرستاري دانـشگاه علـوم پزشـكي              ارزيابي مهارت تصميم    30
   1386تهران در سال 

ه و اختياري جهت دانشجويان پزشـكي       اي مغز به صورت ادغام يافت     هاي قاعده طراحي و اجراي مبحث هسته      31
  دانشگاه علوم پزشكي تهران 

ي ي ارائـه  راتي در نحوه  ها و اعمال تغيي   ي ديدگاه دانشجويان پزشكي قبل و بعد از بازنگري سرفصل         مقايسه  32
 DREEM اخالق پزشكي در دانشكده پزشكي با  استفاده از پرسشنامه واحد

-ي آموزش مهـارت  بيمار قبل و بعد از دوره     -ي پزشك كي نسبت به رابطه   ي ديدگاه دانشجويان پزش   مقايسه  33

  هاي ارتباطي 
  طراحي و اجراي واحد آناتومي كلينيكال براي دستياران پروتزهاي دنداني   34
  ي تخصصي داروسازيهاي دكترا و كاركرد دورهي ارائهبررسي و ارزشيابي نحوه  35
  بر اساس اصول گلدمن ) ره(ستان امام خميني هاي داخلي بيمارارزيابي مشاوره  36

ي آموزشي داخلي و جراحـي      هاي اساسي باليني مورد نياز در برنامه      طراحي و تدوين و سازماندهي مهارت       37
  دانشجويان كارشناسي پرستاري 

  هاي ويژه هاي باليني دانشجويان پرستاري در بخشتجارب يادگيري مهارت  38
   دانشگاههاي تابعهمندي بيماران  از الگوهاي مختلف معاينات سرپايي در بيمارستانايتي ميزان رضمقايسه  39

منــدي بيمــاران در شــرايط آمــوزش بررســي تــاثير آمــوزش كــارورزان پزشــكي بــر روي ميــزان رضــايت  40
  ) ره(هاي داخلي بيمارستان امام خميني درمانگاهي در درمانگاه

   CPC گوش، حلق و بيني از طريق طراحي آموزشي تدريس سميولوژي  41

ي پزشـكي دانـشگاه علـوم       ي پزشكي عمومي دانشكده   شناسي دوره ي آموزشي درس نشانه   بازنگري برنامه   42
  پزشكي تهران 

هـا فـاز اول     هاي دانشگاه علوم پزشـكي تهـران بـر اسـاس تحليـل پوشـشي داده               ارزيابي عملكرد بيمارستان    43
  اورژانس 

  هي پرستاري و مامايي دانشگادازي سيستم آموزش الكترونيكي تركيبي در دانشكدهانطراحي و راه  44
  اندازي سايت آموزشي بحث و گزارش موارد پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهرانطراحي و راه  45

ي آموزشـي داخلـي و جراحـي كارشناسـي          هـاي اساسـي بـاليني مـورد نيـاز در برنامـه            بازشناسي مهارت   46
  پرستاري 
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  :گونگي تامين هزينه طرح هاي پژوهش در آموزشچ •
هاي پژوهش در آموزش بعد از تـصويب در شـوراي پژوهـشي مركـز مطالعـات بـه                   ي طرح  كليه

. گـردد  تصويب و تامين هزينه مي     HSRهاي  شود و در قالب طرح     دانشگاه ارسال مي   HSRشوراي  
  . هاي درخواستي تامين شده استهزينه% 100تا كنون 

  
  : اعتبارات پژوهشي دانشگاه كه به پژوهش در آموزش اختصاص داردسهمي از •

صد ميليـون   يكـ ي دانـشگاه مبلـغ      بر اساس دستور رئيس محترم دانشگاه و تصويب هيات رئيسه         
  . هاي پژوهش در آموزش اختصاص يافت به طرح1386تومان در سال 

  
  : غيير در سيستم دانشگاه براي ايجاد ت86هاي پايان يافته در سال استفاده از نتايج طرح •

هاي ارسالي تنها در صورتي كه بتوانند در سيستم موجود تغييـر ايجـاد كننـد تـصويب                  كليه طرح 
  .شودشده و بعد از اجرا نيز تغيير ايجاد شده پايش مي

  
  :  آموزش پزشكيحوزهطرح هاي دانشجويان در  مشاركت ساز و كار •

قف يك ميليون تومان در دانـشگاه تـدوين شـده و بـه              نامه استفاده از گرانت دانشجويي تا س      آيين
نامه قرارداد طرح پژوهشي تا سقف فوق، مستقيما بـا خـود   بر اساس اين آيين  . تصويب رسيده است  

  .شوددانشجو بسته مي

 با مشاركت مستقيم دانشجويان ارائـه و اجـرا مـي            86مصوب در سال    از طرح هاي     طرح   5تعداد  
ارائـه شـده    آموزش پزشـكي    تبط با    دانشجويان دانشگاه با موضوعات مر     نامهعنوان پايان  43. شود
   .است

  
  :محصوالت مركز

  : 86 تا پايان 82كتب منتشر شده مركز در زمينه آموزش پزشكي از سال  •
  سال انتشار  نام كتاب  رديف

  1384  فرآيند آموزش در علوم پزشكي   1
  1383  ) ي كالسيك و نوينمعرفي دو نظريه(استاندارد سازي ارزشيابي دانشجو   2
  1382  آموزش در راندهاي باليني   3
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  1382  هاي علمي سخنراني كنيم؟چگونه در همايش  4
  1385  ي واحد پژوهش در آموزش كتابچه  5
  1386  مباحثي از آموزش پزشكي  6
  1383  ي آموزش پزشكي رهبري و توسعه  7
  1383  گفت و شنود در دنياي دانشگاه : كاوش  8
  1385  احي كارگاه آموزشي طر  9
  1384  آشنايي با الفباي كوريكولوم در آموزش پزشكي   10

  
   جزوه منتشر شده16 :86و  85هاي سال در جزوات آموزشي در زمينه آموزش پزشكي  •
   مقاله18: 86 و 85مقاالت در زمينه آموزش پزشكي در مجالت علمي پژوهشي در سال هاي  •
   مقاله8: 86 و 85در مجالت معتبر خارجي در سال هاي مقاالت در زمينه آموزش پزشكي  •
 نـسخه، در هـر      1500 با تيراژ    شيرومجله علمي خبري    : مجله مركز در زمينه آموزش پزشكي      •

  .شود نسخه منتشر مي4 تا 3سال 
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  بانك اطالعات 
  مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  علوم پزشكي
  شهيد بهشتي پزشكي دانشگاه علوم

  
  

  ريزيحيطه برنامه



 

 

 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور ٩٤صفحه  

حيطـه  در   مركز مطالعات و توسعه آموزش علـوم پزشـكي دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهـشتي                  
 ايـن   هـاي مربـوط بـه     اين بانك تنها قسمت    در.  شده است  ريزي موفق به كسب رتبه اول شده      برنامه
ر پرسشنامه مربوطـه ارائـه شـده        مطالب اين قسمت عينا توسط مركز فوق و د        . شودارائه مي حيطه  
  .است

  
 چمران، اوين، ولنجك، جنب بيمارستان طالقاني، دانشگاه علوم پزشكي شـهيد بهـشتي، طبقـه                :آدرس
  هفتم

  22439919 :شماره تلفن
  22439918 :نمابر

 www.sbmu.ac.ir :آدرس وب سايت

 edc@sbmu.ac.ir: پست الكترونيكي

  
  
  
  

  : ريزي درسي واحد برنامه
  
 و ريزي آموزشي تشكيل شده بود كه اقدام به مطالعهي برنامهاي به نام كميته كميته1379 سال از

اين برنامـه پـس از طراحـي    . نموده بود) ي آموزش پزشكي جديد  برنامه(ي اصالحات   طراحي برنامه 
هـاي راهبـري اصـالحات و       كميتـه . ي پزشكي در حـال اجـرا اسـت         در دانشكده  1383اوليه، از سال    

ريزي آموزشي اين برنامه، تحت همين پروژه تشكيل شده است كه محل آنها نيز هـم                ي برنامه كميته
 و بنا به تغييرات ساختاري اتفاق افتـاده و تـشكيل            1382از سال   . ي پزشكي است  اكنون در دانشكده  

يـرات  ي آموزشي در مركز انجـام شـده و تغي         ها مقرر گرديد مدلسازي برنامه    دفاتر توسعه دانشكده  
هـم اكنـون    . ريـزي و اجـرا شـود      هاي آموزشي در صورت امكـان در دفـاتر توسـعه، برنامـه            برنامه

ي اصالحات دندانپزشكي نيز همچنـان در ايـن مركـز بـا همكـاري دفتـر توسـعه آمـوزش دانـشكده                     
  . دندانپزشكي در حال اجرا است

 ريزي آموزشيحيطه برنامه
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 :رسالت
 آمورشـي  معاونـت  و هـا گاهدانـش  سـاير (كـشور   و دانشگاه سطح در درسي ريزيبرنامه توسعه
 بومي شرايط بر منطبق و جهان در پزشكي آموزش روز با استانداردهاي مطابق) بهداشت وزارت
  .كشور

 :وظايف
سـطح   در اخـتالف  حـل  يـا  حمايـت، مـذاكره   جلب از اعم آموزشي هايبرنامه اصالحات رهبري •

 دانشگاه
 آموزشي ريزيرنامهب با ارتباط در قانونگذاري يا و كالن هايسياست پيشنهاد •

 آموزشي برنامه استانداردهاي تدوين •

 آموزشي سنجينياز هدايت /  مشاوره /مدلسازي •

  موجود آموزشي هايبرنامه اصالحات هدايت /  مشاوره /مدلسازي •
 هادانشكده در جديد آموزشي هايبرنامه تدوين هدايت /  مشاوره /مدلسازي •

 آموزشي هايامهبرن ارزشيابي  هدايت / مشاوره /مدلسازي •

 آموزشي هايبرنامه بيروني و دروني هايارزشيابي اجراي در كارشناسي مشاركت •

 "آموزشـي  هـاي برنامـه  تـدوين  در زمينـه " آموزشي ريزيبرنامه واحد كارشناسي پيوست تهيه •
 دانشگاه آموزشي شوراي در ارائه براي موجود، هايبرنامه اصالحات يا و جديد

بـه شـوراي    ارائـه  براي برنامه، بيروني و دروني هايارزشيابي "زشيابيار تحليل" پيوست تهيه •
 دانشگاه آموزشي

 هـاي نـوآوري  / درسـي  ريزيبرنامه خصوصا پزشكي آمورش موضوعات آموزش در همكاري •
 تغيير مديريت و رهبري /آموزشي

  
  دانشكده  آموزش توسعه و مطالعات دفتر درسي ريزيبرنامه واحد
 نزديـك  همكاري در و بوده مستقر دانشكده در رشته هر به مربوط درسي ريزيهاي برنامهكميته

 را مـشاوره  ارائـه  و مدلـسازي  نقـش  توسعه مراكز عمدتا بخش اين در .باشندمي توسعه دفاتر با
 .دارند برعهده
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 مركـز  در مـوارد  كليه ارائه يا و بررسي امكان دانشگاه، اين آموزشي هايبرنامه تعدد به توجه با
 را سازيمدل بخش دراين توسعه مركز. است توسعه دفاتر برعهده اين وظيفه باشد ونمي سعهتو

 مدلـسازي  و انتخـاب  را هـا برنامه برخي دانشگاه، سوي از شده اعالم نياز بر و بنا داشته برعهده
 آن اجـراي  و مطالعـه  1379 سـال  از كه عمومي آموزشي پزشكي اصالحات برنامه نظير .نمايدمي
 برنامه اصالحات"كتاب  در كه آنچه نظير تغييرات اين مبسوط انتشار با  سپس.است گرفته مانجا

 قـرار  مرجـع  وآمـده   "تجربـه  يك مرور و نظري  مباني-پايه علوم فاز - عمومي پزشكي آموزشي
 ايـن بخـش   در. يابدمي توسعه ديگر موارد در دفاتر اين توسط مدل توسعه، دفاتر براي آنها دادن
 .گيردمي انجام تقاضا به بنا نيز آموزشي هايگروه يا و مندانهعالق به مشاوره ارائه

 :رسالت
واحـد   سـوي  از شـده  اعالم استانداردهاي با مطابق دانشكده سطح در درسي ريزيبرنامه توسعه
 دانشگاه توسعه و مطالعات درسي مركز ريزيبرنامه

 :وظايف
 سـطح  در اخـتالف  حـل  يـا  مـذاكره  حمايـت،  جلب از آموزشي، اعم هايبرنامه اصالحات هدايت •

 دانشكده
  آموزشي سنجي نياز انجام •
 بـر  منطبـق  موجـود  آموزشـي  هـاي برنامـه  اصـالحات  يا و جديد آموزشي هايبرنامه پيشنهاد •

مطالعـات   مركـز  درسـي  ريزيبرنامه واحد سوي از شده اعالم كالن هايسياست و استانداردها
 دانشگاه

 هرنـوع  يـا  و آموزشـي  هـاي برنامـه  اصالحات اجراي در مشاركت / نلو پرس استادان آموزش •
 آموزشي جديد نيازهاي

 فيـدبك  / آموزشـي  هـاي برنامـه  هـاي ارزشـيابي  گـزارش  تهيـه  / اجـرا  در  مـشاركت  /طراحـي  •
 صالح ذي مراجع به گرفته صورت هايارزشيابي

  دانشكده آموزشي مديران به آموزشي كارشناسي مشاوره ارائه •
 دانشكده سطح در سازي دانشكده و تصميم آموزشي شوراي در شركت •
  پزشكي گروه التحصيالن فارغ مداوم آموزش •
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  :هاي داير در دانشگاه مشاركت مركز در پايش و بازنگري كوريكولوم  رشته •
هاي آموزشي، دفاتر توسعه و يا راساً توسـط         هاي آموزشي ممكن است در گروه     بازنگري برنامه 
در صورتي كه گروه آموزشـي بخواهـد راسـاً اقـدام بـه ايـن بـازنگري نمايـد در                     . مركز انجام شود  

صورتيكه دانش فني آموزشي در بـين اسـتادان آن گـروه موجـود باشـد راسـاً اقـدام نمـوده و در                        
. نمايـد هاي الزم را دريافت مـي     صورتيكه احساس نياز نمايند با تماس با مركز، مشاوره و راهنمايي          

ي اصالحات  برنامه. شودي آموزش نيز انجام مي    ها توسط دفاتر توسعه   نشكدهاين مهم در بعضي دا    
ريزي درسي مـستقر در مركـز انجـام         ي برنامه هايي است كه راساً توسط مركز و در كميته        از نمونه 

  . گرفته است
احكـام آن توسـط رئـيس دانـشگاه     .  آغاز شد86ي اصالحات دندانپزشكي از مهر ماه سال       برنامه
تـدوين،  . ي اصـالحات را پـيش بـرده اسـت         ي راهبري اصالحات فعاالنه برنامـه     ده و كميته  صادر ش 

بازنگري و نهايي سازي كوريكولوم كه توسط مركز تدوين شده انجام گرفته اسـت و پيـاده سـازي                   
  . آغاز شده است87ي اصالحات در دندانپزشكي از ابتداي سال برنامه

  
  :86ركز در سال هاي بازنگري شده با مشاركت م نمونه •

ي آموزشي دندانپزشكي كه از سال گذشته تا كنون در جريان است بـا مـشاركت مركـز و                   برنامه
  . ي پزشكي صورت گرفته استي آموزش پزشكي دانشكدهدفتر توسعه

  
جديد و پيشنهادي از طـرف      ) كوريكولوم(نحوه مشاركت مركز در تدوين برنامه هاي درسي          •

  : هاي آموزشيگروه
ي آمـوزش پزشـكي     انـدازي دانـشكده   نهاد شوراي آموزشي دانشگاه، مركز شروع به راه       طي پيش 

ريزي آموزشي، آموزش باليني و آمـوزش تكنولـوژي         ي برنامه  رشته 3اندازي  براي راه . نموده است 
ي هـا، برنامـه   اطالعات و ارتباطات در آموزش پزشـكي پيـشنهاد شـده و بـراي هـر كـدام از رشـته                    

ي آموزشـي،   پيشنهاد شده است و طـي جلـساتي حـدود دو سـوم از برنامـه               ) ومكوريكول(آموزشي  
ي تكنولوژي نيـز چنـدين جلـسه تـشكيل و حـدود يـك          رشته. مشخص شده است  ) سرفصل دروس (

  .سوم از برنامه تدوين شده است
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  :دانشگاه) كوريكولوم(نحوه مشاركت مركز در ارزشيابي برنامه هاي درسي  •
اين مهم راساً توسط دفتر ارزشـيابي  . شودهم اكنون كار روتين تلقي مي    ارزشيابي دروني برنامه    
 . شودمعاونت آموزشي انجام مي

 بـر مبنـاي     1382 تا   1381از سال   ) ي سنتي برنامه(ي آموزش پزشكي عمومي     ارزشيابي برنامه  . 1
در .  انجام گرفت كه مبناي اصالحات صورت گرفته نيز هست         WFMEالمللي  استانداردهاي بين 

ي فنـي ارزشـيابي متـشكل از كارشناسـان آموزشـي مركـز بودنـد كـه در                ين ارزشيابي كميته  ا
. انـد ي گزارش ارزشيابي نيـز نظـارت نمـوده        طراحي و اجراي برنامه مشاركت نموده و در تهيه        

قابل ذكر است نتايج اين ارزشيابي به فدراسيون جهاني آموزش پزشكي نيز ارسال شده كه هم                
 . باشدر سايت مربوطه در اختيار عموم مياكنون نتايج آن د

 ) ي پزشكي عموميبرنامه(ي اصالحات هاي مداوم برنامهارزشيابي . 2

 - 2) پايان دوره(هاي آموزشي  ارزشيابي دوره-1: هاي دروني اين برنامه شامل ارزشيابي -
   پرسش و پاسخ مستقيم دانشجو از اجراي برنامه-3ارزشيابي امتحانات 

هـم سـاله   ) 83(هاي بيروني وزارتي از اين برنامه نيز از سال شـروع اجـراي آن             ارزشيابي -
  .انجام گرفته است

 
  : تهيه و ارائه طرح درس و طرح دوره در دانشگاه •

 آغاز شد كه حدوداً 1376 توسط اعضاي هيات علمي از سال Lesson plan و Course planي تهيه
-به دنبال پيگيري طرح درس استادان دانشكده . ري شد  سال از طرف مركز اين مساله پيگي       2به مدت   

اي تغييراتي در اين دانـشكده  هاي تدريس مشخص شد كه با اجراي پروژهي پزشكي نارسايي روش   
  . پيش آمد

 مـاه آمـوزش بـه اعـضاي     6 آغاز شد و به مدت    1381ها از سال    ي دانشكده اندازي دفاتر توسعه  راه
. هـا آغـاز شـد   ازخورد داده شد و سپس فعاليت دفاتر در دانـشكده        اين دفاتر و ارزشيابي و ارسال ب      

 5/1يكي از وظايف دفاتر توسعه آموزش دانشكده بررسي طرح دوره و طرح درس بود و با حـدود                   
ها از طرف مركـز، در حـال حاضـر يكـي از وظـايف روزمـره                 سال كنترل و نظارت بر كار دانشكده      

  . تي شرح درس و شرح دوره اساستادان تهيه
  :ريزيهاي برنامهها در حيطه فعاليتهمكاري يا پروژه مشترك با ساير دانشگاه •
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ليكن . ريزي آموزشي از امور روتين در اين مركز است        ي برنامه ي مشاوره در زمينه   ارائه . 1
هاي جديد خصوصاً در    هايي كه تمايل به اجراي برنامه     ي دانشگاه به طور اختصاصي كليه   

وزش پزشكي عمومي دارند تورهاي بازديد از اين مركز و محصوالت           ي آم ي برنامه زمينه
هاي همدان، كرمان، شيراز، قـزوين      ي اصالحات انجام داده و در اين زمينه دانشگاه        برنامه

مندي به اين موضـوع نـشان       اند كه بيش از ديگران اظهار عالقه      هايي بوده از جمله دانشگاه  
ي  روز آن در دانـشكده     1 روزه انجـام گرفتـه و        2صورت  معموالً اين بازديدها به     . اندداده

شود و در آن به طور مستقيم با دست اندركاران و مجريان آشنا شـده     پزشكي برگزار مي  
-نمايند و در روز دوم در مركز توسعه بـه پرسـش           و محصوالت را از نزديك مشاهده مي      

 . شودهاي ايشان به دقت پاسخ داده مي

ي زشي با دانشگاه علوم پزشـكي شـاهرود بـراي ايجـاد رشـته             ي آمو همكاري و مشاوره   . 2
ي كارشناسـي   در اين بخش هـم مـشاوره      ) ي پزشكي عمومي  رشته(جديد در اين دانشگاه     

ي بخشي از برنامه تحت تله      گيرد و هم بنا به تقاضاي آن دانشگاه ارائه        آموزشي انجام مي  
  .باشدكنفرانس در حال بررسي و اجرا مي

  
  : به نيازهاي جامعهآموزش پاسخگو

  : نگر در دو محور قابل ارائه استي آموزش جامعهاقدامات انجام شده در زمينه
ها از ادغـام وزارت     عليرغم آنكه سال  : نگرهاي آموزش جامعه  سياستگذاري و تدارك زيرساخت    . 1

گـذرد لـيكن    بهداري و آموزش پزشكي و تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي            
نگـر تـدارك   ي مناسب آموزش در بخش بهداشت به عنوان فيلد اصـلي آمـوزش جامعـه          ساختار

هـاي كـارآموزي و     ي پزشـكي محـدود بـه دوره       نگر در رشـته   آموزش جامعه . ديده نشده است  
ها محدود به كارآموزي بوده و عليرغم وجود معاونت آموزشي در           كارورزي و در ساير رشته    

جهت سياستگذاري و .  ساختار آموزشي بسيار ضعيف استها، در معاونت بهداشتيبيمارستان
اي با احكام رياست دانشگاه تشكيل و در حـال بررسـي            ايجاد ساختاري مناسب آموزش، كميته    

 ) ي راهبري آموزش در مراكز بهداشتي درمانيكميته. (موضوع است

ي وصـيه در اصالحات آموزش پزشكي عمومي مطابق ت      : هاي درسي محتواي آموزشي و برنامه    . 2
هـاي مختلـف    نگر با وسعت بيـشتر و در سـال        فدراسيون جهاني آموزش پزشكي مباحث جامعه     
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ريـزي و ارائـه   هـاي زيـر برنامـه   ي علوم پايـه درس  در دوره . آموزش پزشكي عمومي ديده شد    
 :گرديد

هاي آغازين تحصيل با محيط بيمارستان و       در اين درس دانشجويان در ترم     ): 1(تماس با بيمار     −
هاي برقراري ارتباط با بيمار و همراهان آشـنا شـده و            هاي مختلف آن، همچنين با مهارت     بخش

هـاي اورژانـس، درمانگـاه، مـددكاري، پـذيرش و        به صورت عملـي در تـور بيمارسـتان، بخـش          
ترخيص حضور يافته و از نزديك با خدمات و مراجعين به آنها آشنا شده و محيط كـار بعـدي                    

 . شود واحد عملي ارائه مي5/0اين درس به صورت . كننديخود را از نزديك لمس م

ي پزشـكي در    كـسوتان عرصـه   در اين درس دانشجويان از نزديك بـا پـيش         ): 2(تماس با بيمار     −
آشـنا شـده و در ارتبـاطي دو    ... هاي مختلف مانند پژوهش، درمـان، آمـوزش، سـالمت و      زمينه

ي  واحـد عملـي در دوره      5/0حد نيـز بـه صـورت        اين وا . كنندطرفه از تجربيات آنها استفاده مي     
 شودعلوم پايه ارائه مي

در اين درس با هدف آشنايي دانـشجويان بـا سـاختار و خـدمات سـالمتي                 ): 1(تماس با جامعه     −
-ارائه شده در نظام سالمت، دانشجويان با حضور در سطوح مختلف ارجاع و همچنين سازمان              

ايـن درس  . شوندغير دولتي مرتبط با سالمت آشنا مي    هاي  هاي مرتبط با سالمت مانند سازمان     
 .شود واحد عملي ارائه مي5/0 واحد تئوري و 5/0به صورت 

در اين درس با هدف آشنايي دانشجويان با محيط واقعي كـار، آشـنايي بـا                ): 2(تماس با جامعه     −
ر عوامل خطر سالمتي، آشنايي با نقش پزشك خـانواده و مـديريت عوامـل خطـر بـا حـضور د                    

مراكز بهداشتي درماني، مسئوليت بيست خانواده را به عهده گرفته و توسط رابطـين بهداشـتي                
 سـال آنهـا را      2با آنها آشنا شده و عوامل خطر سالمتي آنهـا را شناسـايي نمـوده و بـه طـول                     

هـاي پيـشگيري در بيمارسـتان بـه         براي اين موضوع كلينيك   . نمايدپيگيري نموده و مديريت مي    
 واحد درسـي در فـاز بـاليني ارائـه           3اين درس به صورت     . اندازي شده است   راه 2 عنوان سطح 

 .شودمي

 واحد  5/0 واحد نظري و     2( واحد   5/2ي باليني به صورت     ي تجربه در دوره ): 3(تماس با جامعه     −
 .شود كه در فاز طراحي استارائه مي) كارورزي
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ي ه به بازنگري انجام شـده كـه در آينـده          ي دستياران پزشكي اجتماعي با توج     همچنين در برنامه  
هاي آموزشي جديدي بايد تـدارك ديـده شـود كـه از يـك سـو باعـث           نزديك ابالغ خواهد شد، حيطه    

ارتقاي سطح آموزش در اين رشته و تطابق بيشتر محتـواي آموزشـي آن بـا نيازهـاي جامعـه و از                  
مي از اين فرصت از جمله كلينيك تر از جمله آموزش پزشكي عموي سطوح پايينسوي ديگر استفاده

  . پيشگيري و ارتقاي سالمت آن خواهد بود
  

  :استعدادهاي درخشان
دانشگاه روند مشخصي براي شناسايي، حمايت و هـدايت دانـشجويان داراي اسـتعداد درخـشان                

بـراي  .  اسـت   نفر 560تعداد دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه بر اساس آيين نامه مصوب          .دارد
  .شودانشجويان استاد مشاور به طور اختصاصي پيش بيني مياين د

كارگـاه   : عبارتند از  86جويان استعداد درخشان در سال      براي دانش ارائه شده     هاي كارگاه يا برنامه  
 مديريت  كارگاه،   درخشان ي استعدادها يافتهي زي تما ي طرح مل  شي هما نيدوم،  مند شواهد مرور نظام 

 كارگـاه ،   نقادانـه  تفكـر ،  كي استراتژ يزير و برنامه  تيريمد،  يالعات پزشك  با منابع اط   ييآشنا،  پروژه
 در  عـدالت ،   در نظام سالمت   تيفيك،   بر شواهد  ي مبتن طب،  يني بال يولوژيدمياپ،   مؤثر ياكاركرد شبكه 
  .IELTS كالس و ICDL كالس،  سالمتيشرفتهي پاقتصاد، نظام سالمت

  
   مورد7:  در كنگره هاي داخلي86ال هاي دانشجويان استعداد درخشان در سمقاله •
   مورد 7:  در كنگره هاي خارجي86هاي دانشجويان استعداد درخشان در سال مقاله •
 10 : مـورد حمايـت قـرار گرفتـه        86هاي دانشجويان استعداد درخشان كه در سال        نامهپايان •

  مورد
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حيطـه   در   مركز مطالعـات و توسـعه آمـوزش علـوم پزشـكي دانـشگاه علـوم پزشـكي مازنـدران                   

 اين حيطه هاي مربوط به  اين بانك تنها قسمت    در.  شده است   موفق به كسب رتبه اول شده      ارزشيابي
 .الب اين قسمت عينا توسط مركز فوق و در پرسشنامه مربوطه ارائه شده استمط .شودارائه مي

  
، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشـكي       )عج(، ابتداي بزرگراه وليعصر     )ره( ساري، ميدان امام     :آدرس

  ، طبقه سوم1مازندران، ساختمان شماره 
  0151 - 2273689: تلفن و نمابر

 www.mazums.ac.ir: آدرس وب سايت

  com.yahoo@edc_maz: الكترونيكيپست 
  
  
  
  

  :ارزشيابي دانشجو
  : واحد ارزشيابي •

يـات علمـي و يـك كارشـناس          عـضو ه   14هاي مركـز كـه شـامل        ي استانداردسازي آزمون  كميته
-گيـران فعاليـت مـي     ها و ارزيابي فرا    به طور مداوم و مستمر در بهبود كيفيت آزمون         مسؤول است، 

  : ها در سه زمينه متمركز استاين فعاليت. نمايد
  (MCQ)اي هاي كتبي چند گزينهآزمون . 1

 ) OSCEهاي پايان بخش و آزمون( باليني  هايارزيابي . 2

  مستمر فراگيران  هايارزيابي . 3

  : روند كلي كار در اين كميته شامل مراحل زير است
هاي ميته در مورد ارزيابي فراگيران، با برگزاري دوره       يك اعضاي ك  آمادگي علمي و توانايي يك     . 1

هـا بـا حـضور تمـامي        هاي متمركز در مركز و انجام كار عملي، بررسي آزمون         متعدد و كارگاه  
 اعضا و تبادل نظر 

 حيطه ارزشيابي



 

 

١٠٥صفحه    نديباي و رتبهارزيابي مقايسه

هـاي آموزشـي در مـورد طراحـي         ي پمفلت هاي مختلف كه شامل تهيه    انتشار اين دانش به گروه     . 2
 هاي متعدد است و در ادامه، برگزاري كارگاه بوده OSCE و MCQهاي آزمون

 و  MCQهـاي   شـامل آزمـون   (دريافت سؤاالت پايان ترم و ارزيابي ساختاري آنـان در كميتـه              . 3
OSCE ( 

-ها و ارائهترين اشكاالت ساختاري آزمونها و مسؤولين مرتبط و بررسي عمده      دعوت از گروه   . 4

-هاي با كمندن اين نواقص و تشويق آزمون   ي راهكار و راهنمايي به ايشان براي به حداقل رسا         

 ترين اشكال 

هاي گذشته و ارسال آن براي تمامي       ها طي دوره  ي تحليل جامع ساختاري آزمون    تدوين كتابچه  . 5
 ها اعضاي گروه

هـا بـه صـورت      هاي باليني و تالش براي برگزاري آزمون      هاي پايان بخش گروه   بررسي آزمون  . 6
OSCE و استاندارد نمودن آن  

 هاي مختلف آموزشي ي ارزيابي مستمر فراگيران در گروهاحي و اجراي پروژهطر . 7

 ... برداري و ها با حضور در زمان آزمون، فيلمهاي انجام شده در گروهپايش مستمر ارزيابي . 8

  
 :هاي كتبي دانشگاهسيستم بررسي و ارزيابي آزمون •

  :به شرح زير استي عملكرد روند كاري و نحوه
  ي پزشكي هاي كتبي برگزار شده توسط دانشكدهي آزموندرخواست تمام . 1
  ها ي استاندارد سازي آزمونارزيابي ساختاري سؤاالت توسط اعضاي كميته . 2
  ها ي آن به مديران گروهتنظيم گزارش و ارائه . 3
هاي آموزشي و مـسؤولين آموزشـي و مـسؤولين آموزشـي            نشست مشترك با گروه    . 4

ي راهكارهـاي اجرايـي بـراي       ها و ارائه   مورد چالش  دانشكده و دانشگاه، تبادل نظر در     
هـاي  ي طراحـي آزمـون    هـاي برتـر در زمينـه      بهبود وضعيت موجود و انتخـاب گـروه       

 استاندارد 

  
هـاي  آزمـون . انـد  بررسي شده85-86هاي كتبي برگزار شده در سال تحصيلي       تمامي آزمون 

ر حـال بررسـي توسـط اعـضاي          د در زمان جمع آوري اين اطالعـات      ، نيز   86ي دوم سال    نيمه
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شـود  ي پزشكي برگزار مي  هايي كه در دانشكده   طور كه ذكر شد، تمامي آزمون      همان .بودكميته  
  .گيرندمورد ارزيابي قرار مي

ها ارسال هاي مركز براي مديران گروهي تحليل جامع آزموننتايج هر آزمون در قالب كتابچه 
. باشـد ول جزئيـات اشـكالت در سـؤال نيـز مـي           شود كه همچنين حاوي نمونه سـؤال و جـد         مي

ها، اين ارزيابي را بين اعضا توزيع كرده و همچنين در نشست مشترك با حضور               مديران گروه 
  . شوندمسؤولين آموزشي دانشگاه و دانشكده حاضر مي

  
  :هاي باليني يا عملي دانشگاهسيستم بررسي و ارزيابي آزمون •

ي هـاي مركـز در زمينـه   ي استانداردسـازي آزمـون  ي كميتهريزهدف اصلي از مداخله و برنامه    
 بـه صـورت اسـتاندارد و بـا توجـه بـه امكانـات                OSCEهاي  هاي باليني، برگزاري آزمون   آزمون

 OSCEهاي آموزشـي در مـورد آزمـون    لذا در اين راستا، با برگزاري كارگاه   . موجود بوده است  
 برگزاري ايـن آزمـون، اقـدام نمـود و بـا             نسبت به آموزش اعضاي هيات علمي در مورد چگونگي        

هـاي  پس از آن با حضور جداگانه بين گـروه        . ي اين روند پرداخت   ارسال پمفلت آموزشي به ادامه    
 پرداختـه و بـا كـسب تجربيـات، بـه ارتقـاي              pilot به صورت    OSCEباليني، به طراحي و اجراي      

اليني مقطع پزشكي دسـت يافتـه       هاي ب ها و گروه  كيفيت اين آزمون و گسترش آن در بيشتر بخش        
 .است

در نتـايج آن    انـد و     مـورد بررسـي قـرار گرفتـه        86ها طي سـال     هاي باليني تمامي بخش   آزمون
هـا و   تمـامي آزمـون    .ها قرار گرفته اسـت    ها آورده شده و در اختيار گروه      ي تحليل آزمون  كتابچه
 .اند مورد بررسي قرار گرفته، نيزاندهاي باليني كه داراي كارورز و يا كارآموز بودهبخش

  
ها طي نشست هاي كتبي با حضور مديران گروهها همانند آزمونبازخورد نتايج ارزيابي آزمون

هـا در زمـان     ي اسـتاندارد سـازي آزمـون      كلي انجام شد و پس از آن با حضور نمايندگان كميتـه           
آشنايي با نقاط قـوت و ضـعف        ها،  ي فيلم، به پايش مداوم آزمون     برگزاري آزمون، و با حتي تهيه     

 .شودي راهكار پرداخته ميها به ارائهآنها پرداخته و در جلسات مستقيم با گروه
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هـاي ارزيـابي پايـان بخـش دانـشجويان          همچنين مركز در حال آماده سازي و جـايگزيني فـرم          
 ماننـد (انـد   هـايي كـه از لحـاظ محتـوا متفـاوت          باشـد كـه حتـي در بخـش        كارآموز و كارورز مـي    

  .اختصاصي طراحي شده است) روانپزشكي و پوست
  

 با هماهنگي يـا همكـاري مركـز، از روش           86هايي كه در سال     هاي آموزشي يا بخش   گروه •
   گروه11 :اندهاي نوين ارزشيابي دانشجو استفاده كرده

 بـا همـاهنگي يـا همكـاري مركـز، از            86هـايي كـه در سـال        هاي آموزشي يا بخـش    گروه •
   گروه14: انداستفاده كردهارزشيابي تكويني 

  
  :ارزشيابي استاد

  :واحد ارزشيابي استاد •
ي تابعـه   دانـشكده 5ارزشيابي استادان در دانشگاه علـوم پزشـكي مازنـدران توسـط رابطـين در           

هاي پزشكي، داروسازي، بهداشت، پرستاري و مامايي و پيراپزشكي پس از گذراندن            شامل دانشكده 
همچنين در پنج مركز آموزشي و درماني . شودل از امتحان انجام ميحدود سه چهارم از كالس و قب

قبل ) س(شهر، زارع ساري و مركز آموزشي درماني فاطمه زهرا ، بوعلي، رازي قائم)ره(امام خميني 
  . شودهاي مختلف دانشجويان ارزشيابي به كمك رابطين انجام مياز پايان دوره گروه

  : شوندل ميها طي فرآيند زير تكمياين فرم
هـا و مراكـز آموزشـي و درمـاني          اي از طرف مركز به دانـشكده       ماه بعد از شروع ترم طي نامه       2

هـا  شود كه به صورت راندوم تعدادي از كالسشود و  از آنها خواسته ميواحدهاي درسي ارائه مي   
يـاز بـرآورد    هاي مورد ن  سپس تعداد فرم  . يا واحدها انتخاب و براي انجام ارزشيابي مشخص شوند        

حدود يك مـاه قبـل از پايـان تـرم           . شود و چاپ آنها اقدام مي     شده و صورت گرفته و نسبت به تهيه       
نماينـد و   ها به مركـز مراجعـه مـي       ها و مراكز آموزشي و درماني براي دريافت فرم        رابطين دانشكده 

حان پايان تـرم، آنهـا      ي زماني يك ماه مانده به امت      ها توسط دانشجويان در فاصله    پس از تكميل فرم   
 تصحيح و نتايج آن بـراي       OMRها توسط دستگاه    اين برگه . كنندرا براي استخراج نتايج ارسال مي     

هـا و مراكـز آموزشـي و درمـاني و           اطالع و اقدام مناسب به معاونت آموزشي دانـشگاه و دانـشكده           
  . شوندسپس براي تحويل به اعضاي محترم هيات علمي مربوطه، ارسال مي
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هـا نيـز توسـط      هـاي آموزشـي دانـشكده     هـا و معاونـت    هاي ارزشيابي مديران گروه   همچنين فرم  
  . گرددرابطين انجام و نتايج، استخراج و به مركز ارائه مي

  
  : سيستم بررسي و ارزشيابي اعضاي هيات علمي دانشگاه •

 مختلـف و بـا      ي ارزشيابي طي جلسات   هاي ارزشيابي است كه توسط كميته      فرم ، ابزار ارزشيابي 
 فـرم ارزشـيابي     12در حـال حاضـر      . ها تهيه شـده اسـت     هاي موجود در ساير دانشگاه    بررسي فرم 

دانشجويان شامل يك فرم نظري، يك فرم عملي و آزمايشگاهي، يك فرم كـار در عرصـه، يـك فـرم                     
 ضـمناً . باشـد  فرم دستياري مي   6كارآموزي و كارورزي، يك فرم زبان و يك فرم معارف، همچنين            

هـاي آموزشـي و     ه و يك فرم ارزشـيابي از طريـق معاونـت          يك فرم ارزشيابي از طريق مديران گرو      
  . گرددهمكار براي ارزيابي اعضاي هيات علمي طراحي و اجرا مي

هاي ارزشيابي آنها بررسي شده و با توجـه بـه    فرم. ها انجام شده است   مكاتباتي با ساير دانشگاه   
  . ي ارزشيابي فرم نهايي تهيه شده استدانشگاه و مصوبات كميتهنياز اعضاي هيات علمي اين 

هاي تكميـل   ها و مراكز آموزشي درماني، برگه     پس از انجام ارزشيابي توسط رابطين در دانشكده       
هاي آموزشي به شده براي استخراج نتايج به مركز توسعه ارسال و پس از استخراج توسط معاونت 

ي افـراد در گـروه و در دانـشكده و در      در ضـمن رتبـه    . شـود ه مي اعضاي هيات علمي بازخورد داد    
 مـورد ارزشـيابي     1386هاي آموزشي در سـال      ي گروه كليه. شوددانشگاه نيز در هر ترم تعيين مي      

  .اندقرار گرفته
ها و مراكز آموزشـي و درمـاني     هاي آموزشي دانشكده  پس از تصحيح اوراق، نتايج براي معاونت      

ها بـا توجـه بـه وضـعيت         معاونت آموزشي دانشكده  . گردديات علمي ارسال مي   و همچنين اعضاي ه   
داشته باشد، موضوع را ) 5از  (3ي كمتر از ي ارزشيابي، در صورتي كه عضو هيات علمي نمرهنمره

هاي فوق تا كنون نتـايج      از پيگيري . پيگيري نموده تا مشكل از طرف عضو هيات علمي برطرف شود          
  . خوبي حاصل شده است

  
  : بازبيني و ارزيابي سيستم •

ي هـاي تـدوين شـده از طـرف كميتـه           كه ارزشيابي استادان به طور مـنظم بـا فـرم           1387از سال   
گيرد تا كنون طي سه مرحله مـورد بـازنگري قـرار گرفتـه و هـر بـار نظـرات                     ارزشيابي صورت مي  
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هـا نيـز مـورد    صحيح فرمهمچنين روند ت. ها اعمال گرديده است   اعضاي هيات علمي براي بهبود فرم     
از تـرم  .  تغيير يافته اسـت OMRبازنگري قرار گرفته و از سيستم دستي به سيستم ماشيني توسط     

ها نيز مجـدداً مـورد بـازنگري قـرار          ضمناً فرم . آينده نيز به صورت تحت وب صورت خواهد گرفت        
  . ب قابل اجرا استها تحت وهاي جديد دانشجويان و مديران گروهگرفته كه از ترم آينده فرم

  
  : استفاده از نتايج ارزيابي براي مداخله •

 ي استادان و مربيان ارتقاي ساالنه −

 ارتقاي استادان از استادياري به دانشياري يا از دانشياري به استادي  −

 ر تعيين استاد نمونه در هر سال د −

  
  : اقدامات مركز در انجام ارزيابي دروني و يا بيروني •

اطفـال، جراحـي،    : ي پزشـكي  هاي باليني دانـشكده   ي گروه اتمام يافته ارزشيابي دروني    −
 زنان، راديولوژي، روانپزشكي، قلب و عروق، عفوني، ارتوپدي و اورولوژي 

داخلـي، پـاتولوژي، چـشم و گـوش و حلـق و بينـي و             : ارزيابي دروني در حـال انجـام       −
  پزشكيي دانشكدهپايههاي علومارزيابي دروني گروه

 شيمي دارويي، داروسـازي بـاليني،        هاي گروه: ي داروسازي  دروني دانشكده   ارزيابي −
 ماكوگنوزي و بيوتكنولوژي، سم شناسي و فارماكولوژي و فارماسيوتيكس رفا

 ي پرستاري و مامايي  ارزيابي دروني دانشكده −

 ي بهداشت  ارزيابي دروني دانشكده −

 ي پيراپزشكي  ارزيابي دروني دانشكده −
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  1386، معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ بنديرتبه
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