
مراکز مطالعات و توسعه آموزش و تحول 

و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

دکتر عظیم میرزازاده

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



رسالت مراکز مطالعات

پزشکی در سطح کشوری و مدیریت توسعه کیفی آموزش و ( تکنیکال)رهبری فنی •

ی های آموزشی در آموزش علوم پزشکارائه، پیاده سازی و پیشبرد نوآوریدانشگاهی برای 



اجزای یک نظام آموزشی

پذیرش دانشجو•

آموزشی( توانمندی های)پیامدها •

برنامه آموزشی•

روش های آموزشی •

ارزیابی دانشجویان •

جو آموزشی •

نظام حمایت از دانشجویان•

امکانات آموزشی•

دوره ارزشیابی •

مدیریت آموزشی•



نمایی از یک نظام آموزشی



های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیبسته

پزشکی    زش مودر آمرجعیت علمی ری و نگاه یندآ•

م نسل سوی نشگاههای دابه سوحرکت •

ر لت محواعدو پاسخگو زش موآ•

ای یت گررمأموو هدفمند دی، هبرراتوسعه •
عالی سالمت  زش موی آبرنامه ها

و یی زداتمرکز، ییایتگررموام، مینیزسرمایش آ•
نشگاهها  ی دانمنداتوی تقاار

ایحرفهق خالی اعتالا•

پزشکی    م علوزش موزی آلمللی ساابین •

پزشکی    م علوزی در مجازش موآتوسعه •

پزشکی    م علوی هان موو آزیابی م ارزنظاء تقاار•
ی ستانهاربیمات و بخشی موسسارعتباا•

شی   زموآ
ی ت هایرساخی منابع و زتقاو ارتوسعه •

پزشکیم علوزش موآ



و رابطه متقابل مراکز مطالعات و بسته های تحول
نوآوری

پیاده سازی بسته های تحول در مراکز•

پیاده سازی بسته های تحول در کل دانشگاه •



مراکزپیاده سازی بسته های تحول در 

مطالعاتمرکز های تحول و نوآوریبسته

آموزش در سطح دانشگاه توسعهآینده نگاری مقوله •

برای کسب مرجعیت مرکز در حوزه توسعه و پژوهش های آموزشیتالش•
پزشکی   زش مودر آمرجعیت علمی ری و نگاه یندآ

هزینه بر به یک واحد ثروت آفرین در واحدتبدیل مرکز مطالعات از یک •

حوزه توسعه آموزش
م نسل سوی نشگاههای داحرکت به سو

نیازسنجی صحیح برای دوره های توانمندسازی مرکز •

تالش برای تبدیل دوره های توانمندسازی بر اساس رویکرد مبتنی بر•

توانمندی های آموزشی یک هیات علمی 

ر لت محواعدو پاسخگو زش موآ



مراکزپیاده سازی بسته های تحول در 

مطالعاتمرکز های تحول و نوآوریبسته

= برنامه ای یت گررمأموو هدفمند دی، هبرراتوسعه 
عالی سالمت  زش موی آها

- و یی زداتمرکز، ییایتگررموام، مینیزمایش سرآ
نشگاهها ی دانمنداتوی تقاار



مراکزپیاده سازی بسته های تحول در 

مطالعاتمرکز های تحول و نوآوریبسته

مشارکت در تدوین راهنمای اخالق حرفه ای اعضای هیأت علمی به /تدوین•

عنوان معلمان نسل آینده 

ایحرفه ق خالی اعتالا

هانگسترش ارتباطات بین المللی مرکز مطالعات با مراکز و دانشگاه های ج•

در حوزه آموزش پزشکی 

پزشکی    م علوزش موزی آلمللی ساابین 

از آموزش مجازی در دوره های توانمندسازی مرکز بهره گیری حداکثری•

مطالعات 

پزشکی   م علوزی در مجازش موآتوسعه 



مراکزپیاده سازی بسته های تحول در 

مطالعاتمرکز های تحول و نوآوریبسته

•- پزشکی   م علوی هان موو آزیابی م ارزنظاء تقاار

کزاقدامات مربوط به ارتقا و تضمین کیفیت مستمر فعالیت های مرانجام• آموزشیبخشی رعتباا

های دانشجویان در زمینه آموزش پزشکیارتقای توانمندی•

های مرکز مطالعات مشارکت دانشجویان در فعالیتارتقای •

ارتقای کمی و کیفی فعالیت های مربوط به توانمندسازی اعضای هیات•

علمی 

زش موی آت هایرساخی منابع و زتقاو ارتوسعه 
پزشکیم علو



پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در 
کل دانشگاه

توقع از مرکز مطالعات



هکل دانشگاپیاده سازی بسته های تحول در 

مطالعاتنقش مرکز های تحول و نوآوریبسته

؟ پزشکی   زش مودر آمرجعیت علمی ری و نگاه یندآ

؟ م نسل سوی نشگاههای داحرکت به سو

آموزش مبتنی بر توانمندیارایه مشاوره و همکاری در پیشبرد•

حمایت فنی و مالی از طرح های نوآورانه آموزشی در زمینه نیازسنجی و •

پیاده سازی آموزش مبتنی بر توانمندی

ارایه مشاوره و همکاری در پیاده سازی و ارزشیابی برنامه های بازنگری •

شده 

ر لت محواعدو پاسخگو زش موآ



هکل دانشگاپیاده سازی بسته های تحول در 

مطالعاتمرکز های تحول و نوآوریبسته

؟ برنامه ای یت گررمأموو هدفمند دی، هبرراتوسعه 
عالی سالمت  زش موی آها

؟ و یی زداتمرکز، ییایتگررموام، مینیزمایش سرآ
نشگاهها ی دانمنداتوی تقاار



هکل دانشگاپیاده سازی بسته های تحول در 

مطالعاتنقش مرکز های تحول و نوآوریبسته

مشاوره و همکاری در زمینه پیاده سازی برنامه های آموزشی و ارایه•

ارزیابی دانشجویان 

توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه اخالق و تعهد حرفه ای •

ایحرفه ق خالی اعتالا

؟ پزشکی    م علوزش موزی آلمللی ساابین 

توسعه آموزش مجازی در دانشگاه هایی که مرکز مطالعات متولیمدیریت•

پیشبرد آموزش مجازی است

پزشکی   م علوزی در مجازش موآتوسعه 



هکل دانشگاپیاده سازی بسته های تحول در 

مطالعاتمرکز های تحول و نوآوریبسته

تدوین نظام نامه های کالن ارزیابی فراگیران در دانشگاه و همکاری با مدیریت/همکاری•

معاونت آموزشی در نظارت بر حسن اجرای آنها

توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه ارزیابی بهینه فراگیران•

همکاری با دانشکده ها و گروه های آموزشی در زمینه طراحی و پیاده سازی /مشاوره•

ارزیابی بهینه فراگیران

ی هان موو آزیابی م ارزنظاء تقاار
پزشکی   م علو

ها و بیمارستان های آموزشی برای انجام خودارزیابی و اصالحارتقای توانمندی دانشکده•

مشکالت شناسایی شده 
آموزشیبخشی رعتباا



هکل دانشگاپیاده سازی بسته های تحول در 

مطالعاتمرکز های تحول و نوآوریبسته

آموزشیارایه مشاوره در زمینه بهینه سازی فضاهای فیزیکی از نظر کاربردهای•

همکاری با دانشکده ها در زمینه استقرار نظام حمایتی از دانشجویان •

همکاری در زمینه ارتقای کیفیت ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی/مشاوره•

ی منابع و تقاو ارتوسعه 
م علوزش موی آت هایرساخز

پزشکی



سته چالش های پیش روی مراکز در مسیر پیاده سازی ب
های تحول و نوآوری

نامشخص بودن چارچوب تعامالت دو جانبه بین طرح تحول و مراکز مطالعات •

تلقی از مرکز مطالعات به عنوان مسوول طرح تحول و نوآوری در دانشگاه •

سپردن کلیه امور اجرایی مربوط به طرح تحول نظیر تکمیل سامانه های متعدد •

ارزیابی و پایش به مرکز مطالعات



نتیجه گیری

از طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی فرصتی بی بدیل برای تحقق بخش عمده ای•
.  آرمان ها و خواسته های بنیادین مراکز مطالعات فراهم کرده است

مراکز مطالعات و توسعه آموزش می توانند هم در زمینه پیاده سازی بسته های طرح تحول •
در سطح خود مراکز مطالعات و هم پیاده سازی این بسته ها در سطح دانشگاه فعالیت های 

.چشمگیری داشته باشند

تلقی از مراکز مطالعات به عنوان متولی اجرای همه بسته ها یا ستاد طرح تحول هم باعث •
لطمه به مراکز مطالعات و هم مهم تر از آن اجرایی شدن بسته های طرح تحول و نوآوری در 

.  دانشگاه ها می شود


