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موضوعات
رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت

 اهم فعالیت های مرکز مطالعات در یک سال گذشته



رسالت مرکز مطالعات وزارت
 غاییهدف  :

 سالمت جامعهارتقای

هدف کلی  :

 کشورکیفیت آموزش علوم پزشکی ارتقای

هدف اختصاصی  :

 ،مندی حداکثری با بهرهموجود بر بهترین شواهد مستمر مبتنی تحول و نوآوری پایدار و توسعه

المللیهای درونی و تعامل حداکثری بیناز قابلیت



(ادامه)رسالت مرکز مطالعات وزارت 
از طریق:

ازی رهبری فنی و مدیریت توسعه کیفی و تحول و نوآوری آموزش پزشکی برای ارائه، پیاده س

ها بر اساس اسناد باالدستی و سیاستهای آموزشی در آموزش علوم پزشکی و پیشبرد نوآوری

دانشگاهیدو سطح ستادی و متبوع در های کالن معاونت آموزشی وزارت و برنامه

 سطوحتصمیم گیری مبتنی بر شواهد در کلیه گسترش

 مرکزهای المللی در حیطه فعالیتای و بینو تعامالت گسترده منطقهارتباطات



(ادامه)رسالت مرکز مطالعات وزارت 
 آموزشی از طریقدر سطح ستاد معاونت  :

 های معاونت های واحدها و دبیرخانهحمایت، ارایه مشاوره و همکاری در مأموریتجلب

های آموزشی آموزشی برای تحقق و استمرار تحوالت و نوآوری

 ها از طریقدانشگاهسطح در:

 مطالعات ومراکز ، نظارت و ارزشیابی حمایت، پایشو ریزی، هدایت برنامهراهبردها و تبیین

هادانشگاهتوسعه آموزش علوم پزشکی 



تهاهم فعالیت های مرکز در یک سال گذش



همکاری مستقیم در پیشبرد طرح تحول و نوآوری



وریهمکاری مستقیم در پیشبرد طرح تحول و نوآ
عضویت و فعالیت مستمر در ستاد طرح تحول

و عدالت همکاری تنگاتنگ با دبیرخانه شورایعالی برنامه ریزی برای پیشبرد بسته آموزش پاسخگ
:محور

o نیازسنجیاستقرار نظام

oبتنی بر توانمندیپیشبرد آموزش م



وریهمکاری مستقیم در پیشبرد طرح تحول و نوآ
همکاری تنگاتنگ با دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی:

o نظام اعتباربخشی آموزشیاستقرار

oش ظام اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی کشور توسط فدراسیون جهانی آموزشناسایی ن

(WFME)پزشکی 

ربخشیهمکاری با دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی برای پیشبرد بسته اعتبا:

oساز و کار ملی شناسایی نظام های اعتباربخشی آموزشی استقرار

 علمی در خصوص تقویت نظام ارزشیابی اعضای هیات علمیبا مرکز امور هیات همکاری



تعامل با مراکز مطالعات دانشگاه ها



تعامل با مراکز مطالعات دانشگاه ها
12) وبیناری ماهانه با مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ها / برگزاری منظم  جلسات حضوری

(مورد در سال گذشته

 تهیه و بارگذاری پادکست های صوتی در گروه و کانال مرکز به صورت ماهانه برای تشریح عملکرد و

توضیح برنامه های مرکز 

 ساعته با مراکز مطالعات دانشگاه ها 3برگزاری نشست های اختصاصی وبیناری

 راه اندازی کانال و فعال نگاه داشتن گروه مدیران مراکز مطالعات در پیام رسان واتس آپ

تقویت مشارکت متوازن دانشگاه ها در برنامه ها و فعالیت های مرکز



اطالع رسانی
 آماده سازی سایت جدید مرکز برای رونمایی



توانمندسازی



توانمندسازی 
 تشکیل کمیته توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه وزارت

 جلسه سیاستگذاری و برنامه ریزی 6تشکیل

 دوره های الزامی توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی جدیدالورودتدوین شیوه نامه اجرایی

تدوین معیارهای کیفیت دوره های الزامی توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی جدیدالورود

 توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی تدوین پیش نویس شیوه نامه ارزیابی دوره های

جدیدالورود

پ پیشنهاد شده توسط دانشگاه ع« لیدرشیپ آموزشی»برگزاری فراخوان و تصویب دوره ترکیبی

تهران



همایش ها



همایش ها
1398اردیبهشت -برگزاری بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، تهران

 1398اردیبهشت –برگزاری دومین سمینار سیاستگذاری آموزش علوم پزشکی، تهران

برگزاری همایش ساالنه مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش مشتمل بر سمینار سراسری آموزش مبتنی بر
1398آبان -توانمندی، تهران

1399فروردین -برنامه ریزی برای برگزاری بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، تهران:

o تشکیل کمیته علمی همایش بر اساس آیین نامه

o برگزاری چهار جلسه کمیته علمی همایش جهت ارائه گزارش ارزشیابی و برنامه ریزی همایش

oرایزنی گسترده برای جلب همکاری و دعوت از صاحبنظران بین المللی برای حضور مستقیم یا مجازی در همایش

1400اردیبهشت ماه 31تا 29-برنامه ریزی برای برگزاری بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، تهران



دانش پژوهی آموزشی



کمیته دانش پژوهی کشوری
:منظوربه پژوهی کشوری دانش کمیته جلسه 6تشکیل ◦

دانشگاه ها به سواالت، ابهامات و استعالمات پاسخ ◦

دانش پژوهی اعتباربخشی کمیته های دانشگاهی بررسی و تصویب چارچوب ◦

بررسی و تعیین رای نهایی اعتباربخشی کمیته های دانشگاهی دانش پژوهی◦

و تصویب آن در هیات ممیزه مرکزی 3پیشنهاد معادلسازی دانش پژوهی آموزشی در ماده ◦

وزارت 

بررسی پرونده های دانش پژوهی آموزشی سطح کشوری و صدور رأی در مورد آنها ◦



اعتباربخشی کمیته های دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی
تدوین و تصویب استانداردهای عملکرد کمیته های دانش پژوهی آموزشی در کمیته کشوری دانش ◦

پژوهی

کمیته دانشگاهی در دانشگاه های دارای هیات ممیزه مستقل34ارزیابی درونی در انجام ◦

ارزیاب 19دانشگاه با 34در بیرونیارزیابی انجام ◦

مجدد موارد رد و مرزی بررسی ◦

پژوهی نهایی براساس رای کمیته دانش رأی ◦

دانشگاه  13ماهه 8تمدید تفویض اختیار ◦

دانشگاه 21ماهه 15تمدید تفویض اختیار ◦



ترویج دانش پژوهی آموزشی 
o دانش پژوهی آموزشی در آیینه آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی »آموزشی مجازی برگزاری سمینار

دانشگاه کشور52با همکاری مراکز مطالعات و توسعه -1398تیرماه 25-«علوم پزشکی

نفر از اعضای هیات علمی 2000شرکت بیش از ◦

o ات کشور با همکاری مرکز امور هیوبینار توجیهی اعضای هیات ممیزه دانشگاههای علوم پزشکی برگزاری

مهرماه14–علمی وزارت 

o هیات ممیزه و معاونین آموزشی و دست اندرکاران مسئول حوزه نفر از اعضای 400شرکت بیش از

دانش پژوهی



طرح های نوآورانه آموزشی
توزیع اولین دور اعطای اعتبار نصر بین دانشگاه ها

 بررسی، بازخورد  و تایید شیوه نامه اجرایی بررسی و تصویب پروپوزال های نوآورانه در

(شیوه نامه پروپوزال نوآورانه5تصویب ) دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 ح فاز افتتا)آموزشی تفصیلی و برنامه ریزی برای ارتقای سامانه فعالیت های نوآورانه بررسی

( اول این سامانه در بخش پذیرش و داوری پروپوزال های نوآورانه تا پایان آذرماه سال جاری



تعامالت بین المللی



تعامالت بین المللی
 تعامل با انجمن آموزش پزشکی اروپا(AMEE):

 برگزاریamee online (نصر)در ده منطقه آمایشی با همکاری با مرکز ملی تحقیقات

 برگزاری نشست با پروفسور هاردن در حاشیه همایشWFME 2019

 صورت به همایش کشوری بیستمین در جلب مشارکت صاحب نظران و متخصصان آموزش پزشکی

حضوری 

 تعامل با دبیرخانه همایش بین المللیICME در پاکستان برای تقویت فعالیت های آموزش پزشکی در

منطقه غرب آسیا

 تعامل باWFMEدر جریان روند شناسایی نظام اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی



جوایز و جشنواره های آموزشی



جشنواره شهید مطهری 
 برگزاری دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

 برگزاری دو جلسه هم اندیشی در خصوص راهکارهای ارتقاء داوری جشنواره شهید مطهری و

تدوین شیوه نامه ارتقاء آن  

برنامه ریزی و شروع اقدامات اجرایی مربوط به سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

  برگزاری فراخوان و انتخاب داوران جدید

 (جلسه6)در هر حیطه«  افزایش توافق در داوری»برنامه ریزی برای برگزاری جلسات



جایزه تعالی 
 در حوزه( جایزه نامی)تدوین متن پیشنهادی معیارهای جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی

عملکردی پاسخگویی اجتماعی آموزش 

 مرکز امور هیات علمی وزرات برای راه اندازی جشنواره کشوری استاد نمونه هماهنگی با

آموزشی



دانشجویان و توسعه آموزش



شبکه کشوری دانشجویی توسعه آموزش
گسترش و تالش برای تثبیت کمیته های دانشجویی توسعه آموزش در کلیه مراکز مطالعات

 و استقرار رسمی اولین کمیته مرکزی برگزاری اولین مجمع عمومی شبکه کشوری

گسترش حضور دانشجویان در برنامه های و فعالیت های مرکز

برگزاری اولین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

برنامه ریزی برای برگزاری دومین دوره جشنواره

 برگزاری دومین دوره آشنایی با مبانی آموزش پزشکی برای دانشجویان

 (  لیدرشیپ آموزشی و طرح های نوآورانه آموزشی)برنامه ریزی برای برگزاری دو دوره آموزشی دیگر



پایش و ارزشیابی مراکز مطالعات



پایش و ارزشیابی مراکز مطالعات
 پایش مراکز مطالعات و توسعه دانشگاه ها»اجرای دومین دور جمع آوری اطالعات»

داردها تعامل با کمیسیون ملی اعتباربخشی موسسه ای برای تقویت بعد توسعه آموزش در استان

و روند بازدیدهای اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه ها

 ها در جریان وبینارهای بررسی و ارایه بازخورد در مورد عملکرد مراکز مطالعات دانشگاه

اختصاصی با دانشگاه ها



قطب های علمی علوم پزشکی
 شروع نظرخواهی در مورد آیین نامه بازنگری شده قطب های علمی علوم پزشکی


