




:  روایتی از سی سال تالش
 ها دستاوردها و ناکامی

 دکتر نادر ممتازمنش
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



 بهداشت توسط گروهي از مشاورين سازمان جهاني به توصيه بنا  1969برنامه جهاني آموزش اساتيد در سال

 .طراحي و به اجرا در آمدسازمان اين 

   براي  و تعدادي از اساتيد دانشگاه شيراز اساتيد انتخاب گرديد از مراكز هشتگانه آموزش بعنوان يكي ايران

 .  آن دوره ها اعزام شدندشركت در 

 بخش آموزش  1351در سال نموده و دوره هاي آموزشي به كشور مراجعت از تكميل اعزامي پس استادان

 .  تاسيس كردنددانشگاه شيراز پزشكي را در 

 دانشگاه خود آموزش مي داد بلكه در دانشگاههايهيات علمي بخش نه تنها به اعضاي اين 

 سازمان  RTTCآموزش اساتيد بنام مركز كشورهاي منطقه مديترانه شرقي نيز فعاليت داشت و 

 .  مي شدمنطقه خوانده بهداشت در جهاني      

 مبادرتسال به امر آموزش اساتيد  6به مدت شيراز آموزش پزشكي دانشگاه بخش 

 ارائه، روشهاي آموزش و ارزيابي برنامه ريزيو كارگاه هاي آموزشي موفقي در زمينه ورزيد     

 .  تعطيل درآمدبه حالت و پس از آن     



 وزارت بهداشت، درمان و براي اولين بار در  1368پزشكي در سال آموزش مركز توسعه

 .آموزش پزشكي تشكيل شد

 را علوم پزشكي كشور دانشگاه هاي اساتيد ، هاي آموزشيابتدا با برگزاري كارگاه توسعه مركز

 .دانشگاه ها آشنا كردو لزوم ايجاد مراكز توسعه در آموزش پزشكي با موضوعات 

 مقدمات ايجاد مراكز توسعه را هر دانشگاه مرحله بعد با انتخاب افرادي عالقمند و توانا از در

اختصاصي به آموزش نهايي از طريق برگزاري كارگاه هاي مشترك در مرحله پايه ريزي و 

 .پرداختشده انتخاب اساتيد 

 به و توسعه آموزش علوم پزشكي با هدف ارتقاي كيفيت آموزش در نهايت مراكز مطالعات

 . در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ايجاد شده اند 1369سال تدريج از 

 





 ادغام دو مرکز
 شد و با مركزمطالعات برنامه ريزي آموزشي ادغام  1372سال پزشكي در توسعه آموزش مركز

 .به مركز مطالعات و توسعه آموزش تغيير نام داد

 ريزي ، هماهنگي، نظارت و ، برنامه تاكنون مسئوليت سياستگذاري 72از سال اين مركز

 .دانشگاهها را بعهده داردمراكز توسعه ارزيابي فعاليتهاي 

 شده بودو وظايف زير را براي آنان در نظرگرفته مراكز، اهداف در آغاز شكل گيري. 

 درسي ريزي برنامهCurriculum Development  

 ارزشيابيEvaluation 

 آموزش اساتيدTeacher Training  

 پزشكي مداوم آموزش Continuing Medical Education 

 آموزش در پژوهشResearch in Education  

 

 



 توسعه مراکز       
 .به تدريج ابعاد وظايف مراكز وسيع تر گرديد

 :ماننددر وزارتخانه واحدهايي •

قطب هاي علمي 

 استعداد درخشان 

تحقيقات كاربردي 

كميته مشورتي دانشجويي 

 پاسخگوعلوم پزشكي آموزش 

ايجاد گرديد و همچنين عالوه برنظير آنها در 

 :  دانشگاه ها موارد زيرهم اضافه شد

 باليني آموزش مهارتهاي 

 (مجازي)آموزش از راه دور 

 



 برخی از چالش های موجود
80مراکز در دهه    

 حاكميتي مراكز در دانشگاه هاوجود جايگاه ضعيف 

 جذب بودجه و امكانات در برخي مراكزضعف در 

 نحوه عملكرد مراكزنظارت و بازخورد ناكافي بر 

 مناسب در مراكزعدم وجود ساختار تشكيالتي 

 انساني كارآمدكمبود نيروي 

 بودن شرح وظايف مراكزنامشخص 

 نياز به مشاركت حداكثري اعضاي 

  هيئت علمي در فعاليت هاي مراكز 

حمايت ناكافي از مراكز در برخي دانشگاه ها 



رتبه بندی            

 .  انجام شد 1387اولين دور رتبه بندي مراكز در سال 

 .(انجام شد 1393نوبت دوم در سال ) 

 

 مراكز وبراي اولين بار آيين نامه شرح وظايف 1389در سال 

 با مشاركت خودها دفاتر مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه 

 .و ابالغ شددانشگاه ها تدوين 

 .(بازنگري شد 1395اين آيين نامه در سال )  

 

 



 اعتباربخشی

 شوراي  42و در جلسه  1387در ديماه 

 گسترش دانشگاه ها مصوب گرديد شرط 

 موافقت با تاسيس رشته جديد داشتن مركز 

 .مطالعات با استانداردهاي تعيين شده خواهد بود

به دنبال آن اولين دوره اعتبار بخشي مراكز 

 .انجام شد

 درنوآورانه تصويب آيين نامه فعاليت هاي 

 ورودو (  آموزشيپژوهي دانش )پزشكيآموزش علوم 

 .ديگري  بودبه آيين نامه ارتقا نقطه عطف آن  



 دستاوردها

، تحوالت شگرفي در آموزش علوم پزشكي با ايجاد مراكز توسعه آموزش در دانشگاههاي 

 .  صورت گرفته استدانشگاهها 

كرده و مدرسين به اين باور رسيده اند آموزش تغيير سنتي اعضاي هيات علمي به نگاه 

 .آموختكه بايد ديگر داراي اصولي است همه علوم آموزش علمي است كه مانند كه 



 دستاوردها

 برگزاري ساليانه صدها كارگاه آموزشي در زمينه هاي مختلف آموزش پزشكي 

  دوره هاي متعدد كوتاه مدت آموزش پزشكي در دانشگاه هاي بزرگ برگزاري 

  حضوري و از راه دور بصورت برگزاري دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي 

 راه اندازي دورهPh.D  پزشكيآموزش 

 تهيه صدها محتواي آموزشي چند رسانه اي با هدف توسعه دانش و مهارت 

    اعضاي هيئت علمي 

 



 دستاوردها

 باتدوين طرح دوره و طرح درس در رشته ها و مقاطع مختلف 

 گروههاي آموزشي دانشگاههامشاركت    

انجام اصالحات در برنامه آموزشي رشته پزشكي 

 مشاركت در طراحي دوره هاي جديد آموزشي در رشته هاي مختلف علوم

 پايه و باليني

 بازنگري برنامه هاي درسي با هدف انطباق محتواي آموزشي با نيازهاي درحال

 گروه هاي آموزشيتغييرسالمت جامعه با مشاركت 

نظارت بر طراحي و ارائه طرح دروس توسط اساتيد 

 

 



 دستاوردها



 دستاوردها

 دستيارانبكارگيري روش هاي نوين آموزشي براي آموزش دانشجويان و 

 سطوح باالي حيطه شناختيبراي سنجش باال كيفيت طراحي سواالت استاندارد و با 

 فراگيراننظري و باليني سنجش مهارتهاي از روشهاي نوين ارزيابي براي استفاده 

 تعيين ضرايب تميز و دشواري و ارائه ساختار سواالت و تحليل آزمونهاي برگزار شده از نظر تجزبه ،

 هيات علمي، دانشجويان و مسئولين آموزش  به اعضاي بازخورد 

 جامع فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيات علميارزشيابي 

 



 دستاوردها

 دانشگاه هاآموزشي در ارتقاي فرايندهاي و مشكالت آموزشي اجراي طرحهاي پژوهشي متعدد براي حل 

 شركتمتوسط با پزشكي بطور آموزش برگزاري همايش هاي ساليانه كشوري 

 همايشمقاله در هر  800بيش از كننده و ارائه از هزار شركت بيش       

 پزشكيانتشار تعداد زيادي كتاب، جزوه و پمفلت در زمينه هاي مختلف آموزش 

 نرم افزارهاي آموزشي  توليد 

 پژوهشيآموزش پزشكي با درجه علمي انتشار چندين مجله 

شركت در همايش هاي بين المللي آموزش پزشكي 

 پزشكي بصورت همايش هاي بين المللي آموزش فراهم نمودن امكان شركت اعضاي هيئت علمي در

 مجازي

 



 دستاوردها

 پزشكي علوم در آموزش تدوين آئين نامه ارزيابي فعاليت هاي نوآوري 

 دانشگاه ها و مشاركت فعال در جشنواره شهيد مطهريبرنامه دانش پژوهي در تسهيل اجراي 

 كز مهارتهاي باليني و ارزيابي آن مهارتها با در مرا آموزش مهارتهاي عملي به دانشجويان و دستياران

 آموزشيمشاركت گروههاي با   OSCEاستفاده از روش هاي عملي مانند 

تشكيل كميته هاي مشورتي دانشجويي و حمايت دانشجويان استعداد درخشان و المپيادهاي دانشجويي 

تالش در جهت افزايش پاسخگويي 

      آموزش در قبال نيازهاي فعلي و آتي  جامعه 

توسعه دفاتر توسعه به بيمارستان هاي آموزشي 



 بایدهای آینده
 ما در مراکز و دفاتر توسعه باید توجه بیشتری

 :به موارد زیر داشته باشیم 

 حرفه اياخالق و منش توسعه 

 فراگيراناعضاي هيئت علمي و و نگرش بینش 

 در كليه فعاليت هاپاسخگویی اجتماعی 

 مستمر و موثر با اعضاي هيئت علمي و فراگيرانارتباط و تعامل 

 فراگیران یادگیریفرايند، سبک ها و موانع 

 راهکارهای عملیترجمان  پژوهش ها و مباحث نظري آموزش پزشكي به روش ها و 

 توسعه دهنده آموزش تا صرفا عالم نظرينیروی انسانی تقويت و تربيت 

 

 



 بایدهای آینده
 گفتگوی نقادانهفراهم كردن بستر هم انديشي و 

        (گفت هيچ از نحو خواني گفت ال     گفت نيم عمر تو شد در فنا) 

 ها در عين ارتقاي شكلي و صوري روش اهداف اصلی و محتوای کوریکولوم غافل نشدن از

 (نگاه آلي به روش ها نه نگاه غايي) ها 

 پزشكيآموزش علوم زیرساختهای ارتقای 

 المللیتوسعه ارتباطات بین 

 و مشخص توسعه آموزش و سپس انتشار آنها در سطوح مختلف و حمايت خلق اهداف عینی

 (سياست سازي براي توسعه آموزش)و پيگيري آنها تا دستيابي نهايي 

 

 

 

 



 سپاسگزاری


