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معرفی دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی      -

 (EDC)دانشگاه آزاد اسالمی 
  

 

 تهیه و تنظیم:

 دکتر دنیا صدري

 (EDC) توسعه آموزش مطالعات ومدیر دفتر
 

 زینب عباسی

 (EDC)کارشناس دفتر توسعه آموزش 
  



 آزاد اسالمی و کمیته هاي آن مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دفترمعرفی 

 
 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز 1394مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در شهریور سال

دانشگاه است و بعنوان بازوي  نموده است. این مرکز یکی از مدیریت هاي وابسته به مرکز توسعه آموزش و معاونت پزشکی 
اجرایی و مرکز تفکر براي اخذ تصمیمات در زمینه برنامه هاي آموزشی دانشگاه انجام وظیفه می کند. همچنین به منظور 

در دانشکده ها و  ) نیزEDO، ایجاد دفاتر توسعه آموزش(EDCفراهم کردن این بستر اجرایی به موجب آئین تشکیل مراکز 
 مراکز آموزشی درمانی ایجاد شده است.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، با توجه به استراتژي هاي مطالعاتی دانشگاه پیرامون موضوعات متنوع و متعدد، 
درصدد است تا از همه کسانی که در جامعه علمی و آکادمیک دانشگاه، نقش و شرکت داشته اند خصوصاً از طریق کارگاهها و 

 .نشست هاي ویژه اي که براي همین منظور طراحی شده است، حمایت و پشتیبانی کند
در مجموع هدف دوره هاي موجود، فراهم آوردن نوعی حمایت و پشتیبانی از افراد دست اندرکار پژوهش در آموزش و نیز 

اداره و اجراي این پژوهشها در دانشگاه است. اگرچه این طرح به بخش ها و قسمتهاي مختلفی تقسیم می شود، اما در همه 
این بخشها، اصول مشترك و مشخصی وجود دارد. براي نمونه، فراهم کردن موقعیتها و فرصت هاي مساوي، یک اصل اساسی 

 و مهم در همه حوزه هاي تحت پوشش این طرح است.
 

 )EDCآزاد اسالمی( مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دفترشرح وظایف 
 

  هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگري برنامه هاي آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهاي
 سالمت جامعه

  سازماندهی، برنامه ریزي، اجراء و نظارت بر ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هیات علمی در زمینه هاي مختلف آموزش
 علوم پزشکی

 هدایت، اجراء و نظارت بر روش هاي نوین آموزشی و مطالعه براي توسعه و ارتقاي کیفیت آموزش دانشگاه 
  یادگیريوهدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضاي هیات علمی و فرایندهاي یاددهی  
 هدایت و نظارت بر فرایندهاي ارزشیابی فراگیران 
 هدایت، ارائه و نظارت بر آموزش هاي مراکز مهارت هاي بالینی دانشگاه 
 هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر طرح هاي پژوهش در آموزش 
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 هدایت، اجراء ونظارت بر برنامه هاي آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه 
 هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت هاي دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه 
 نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت هاي دفاتر توسعه آموزش تابعه 
 ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه 
 ارائه مشاوره، همکاري و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه 
 شرکت در جلسات، شوراها و کمیته ها براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و معاونت آموزشی 

 

ماموریت، اهداف، برنامه ها و انتظارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
 

 افزایش مهارت، توانمندي و عملکرد فارغ التحصیالن گروههاي علوم پزشکی با اجراي برنامه هاي آموزشی تخصصی 
 طراحی، اجراي رویکردهاي جدید آموزش علوم پزشکی و نظام ارزشیابی 
 آموزش، سازماندهی وحمایت علمی و مالی از پروژه هاي پژوهش در آموزش 
 و یادگیري در سطح دانشگاه ارزشیابی فعالیت هاي آموزش یادهی 
 ارتقاء استانداردها و کیفیت آموزش در جهت برنامه هاي استراتژیک دانشگاه 
 ارتقاء، رشد و پویایی اعضاي هیأت علمی در زمینه آموزش علوم پزشکی 
 جلب مشارکت دانشجویان در ارتقاء کیفیت آموزشی 
 به کارگیري و توسعه روشهاي نوین آموزشی در سطح دانشگاه و توسعه آموزشهاي الکترونیکی 
 ارزشیابی درونی و بیرونی گروههاي آموزشی 
 طراحی و پیگیري اجراي طرح دوره و طرح درس 
 اجراي ارزشیابی اساتید توسط همکاران، دانشجویان و خود ارزشیابی 
 برقراري ارتباط مستمر با مرکز توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان 
 و ارزشیابی تجهیز و به روز سازي تجهیزات آموزشی متناسب با شیوه هاي نوین تدریس 
 تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی (کارگاهها و سمینارها) جهت اعضاي محترم هیئت علمی 
 فراهم نمودن منابع و امکانات پژوهش در آموزش 
 بررسی سیستمها و برنامه هاي آموزشی، ارزشیابی، نحوه تدریس و برنامه هاي آموزشی 
 همکاري با سایر بخش هاي دانشگاه و فراهم نمودن تسهیالت جهت رفع نیازهاي آموزشی بخش سالمت و درمان 
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 واحد برنامه ریزي درسی
 کمیته برنامه ریزي درسی

  برنامه ریزي درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
 

 معرفی کمیته

کمیته برنامه ریزي درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقاي برنامه ریزي درسی در دانشگاه علوم 
 پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل شده است.

 

 رسالت
توسعه برنامه ریزي درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهاي روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با 

  شرایط بومی کشور
 

 اهداف
 انطباق برنامه هاي درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ·
 انطباق برنامه هاي درسی با نیازهاي جامعه ·
 انطباق برنامه هاي درسی باوظایف آینده دانشجویان ·
 

 شرح وظایف کمیته

 نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه هاي درسی رشته هاي مختلف ·
 نظارت بر تدوین مقررات و برنامه هاي درسی رشته هاي مختلف ·
 ) و طرح Course Planمشارکت در تدوین و بازنگري برنامه هاي آموزشی در سطوح مختلف (به ویژه برنامه درسی ( ·

 ) رشته ها و مقاطع مختلفLesson Planدرس(
 مشارکت در تدوین و بازنگري الگ بوکها و راهنماي یادگیري در رشته ها و مقاطع مختلف ·
 ارتقاي دانش برنامه ریزي درسی در میان اعضاي هیات علمی دانشگاه با برگزاري کارگاه هاي مرتبط و ارائه مشاوره ·

3 



توسعه روش هاي نوین سنجش و ارزشیابی دانشجویان و ارائه مشاوره به اساتید و گروه هاي آموزشی در این مورد و  ·
 برگزاري کارگاه هاي مرتبط 

 همکاري با دفاتر توسعه دانشگاه در جهت ارتقاي دانش برنامه ریزي درسی ·
 بررسی اصالحات برنامه هاي درسی قبل از اجرا ·
 تایید نهایی طرح درسهاي تایید شده توسط دفاتر توسعه جهت بارگزاري در سایت دانشگاه ·
 تصویب برنامه هاي درسی رشته هاي جدید قبل از ارائه به شوراي آموزشی دانشگاه ·
 بررسی اصالحات برنامه هاي درسی قبل از اجرا ·
 بررسی پیشنهاد ایجاد رشته هاي جدید بر اساس آیین نامه ها ·
 

 برنامه عملیاتی کمیته برنامه ریزي درسی

 . عضو گیري کمیته برنامه ریزي درسی1
 . تشکیل جلسات منظم با اعضاي کمیته2
 . برگزاري کارگاه هاي طرح درس جهت اعضاي هیات علمی3
 . تهیه چهارچوب مناسب جهت طرح درس اعضاي هیات علمی4
 . جمع آوري طرح درس هاي اعضاي هیات علمی5
 

 شرایط عضویت در کمیته

 سالفعالیت درزمینه برنامه ریزي درسیمشارکت ابتدایی به صورت موقت 1کلیه اعضاي هیئت علمی داراي سابقه حداقل 
 بوده ودرصئورت همکاري وشرکت درکلیه جلسات کمیته به صورت ساالنه تمدید خواهد گردید
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 واحد توانمندسازي اساتید
 معرفی کمیته توانمندسازي اساتید

یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت توانمندیهاي اعضاء هیأت 
 علمی دانشگاه در راستاي ارتقاي کیفیت آموزش و تدریس می باشد .

 
اهداف  رسالت و 

گروه آموزش اساتید برآن است تا با بهره گیري از پیشرفتهاي علمی روز در زمینه فرآیندهاي یاددهی و یادگیري، 
متدهاي آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا سازد. ایجاد فرصتهاي 

آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهاي آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر وظایف این گروه خواهد بود. 
 

 شرح وظایف کمیته 

 با در نظر داشتن اهداف کلی این گروه می توان وظایف زیر را براي این گروه در نظر داشت :
 ارتقاء همه جانبه عملکرد آموزشی اساتید با تاکید برفرآیند یاددهی و یادگیري ·
 آموزش روشهاي یادگیري و مطالعه به دانشجویان ·
  به روز آموزشیاستفاده از تکنولوژي نوین و ·
 طراحی و اجراي متدهاي آموزشی نوین و کارامد ·
 ارتقاء سطح آموزش کلیه دوره ها با بهره گیري از روش هاي جدید آموزش ·
 تهیه بانک اطالعاتی اساتید در زمینه آموزش پزشکی ·
  کشور و ایجاد ارتباط با مراکز علمیبررسی و مطالعه فرصت هاي آموزشی در داخل و خارج از ·
 معتبر جهت ارتقاء سطح آموزش پزشکی ·
 ایجاد ارتباط با موسسات برون سازمانی مرتبط با آموزش در کشور ·
 ایجاد و مدیریت محیط آموزش از راه دور براي ارائه متون آموزش پزشکی ·
 بین المللی آموزش پزشکی برگزاري نشست هاي کشوري و ·
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 94برنامه عملیاتی کمیته توانمند سازي اساتید در سال 

 
 . طراحی فرم نیاز سنجی جهت توانمندي اساتید در مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی1
. برنامه ریزي جهت ارتقا و توانمند سازي اساتید از طریق برگزاري کارگاه ها بر اساس فرم نیاز سنجی طراحی شده مرکز 2

 مطالعه و توسعه آموزش پزشکی
  با این عناوین:1394. برنامه ریزي برگزاري کارگاههاي سال 3

 برگزاري کارگاه روش تدریس تعاملی 
 برگزاري کارگاه آموزش جامعه نگر 
 برگزاري کارگاه مقاله نویسی 
 برگزاري کارگاه برنامه ریزي آموزشی 
 برگزاري کارگاه داوري و نقد مقاله 
 برگزاري کارگاه آشنایی با بانکهاي اطالعاتی و نشریات الکترونیکی 
  برگزاري کارگاه هاي مرور سیستماتیک، کاربرد هوش هیجانی و رفرنس نویسی با نرم افزارEnd Note 
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واحد ارزشیابی 
 ارزشیابیمعرفی کمیته 

ارزیابی و ارزشیابی از اجزاي مهم هر فرآیند آموزشی هستند. ارزشیابی فرآیندي است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقاء 
اثربخشی برنامه می باشد و یکی ازجنبه هاي مهم در فرایند فعالیت هاي آموزشی است و این امکان را فراهم می سازد تا بر 
اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه هاي مثبت و رفع نارسایی ها در ایجاد تحول و اصالح 
گردش کارها، گام هاي مناسب برداشته شود.متخصصان ارزشیابی مراکز توسعه آموزش ضمن معرفی شیوه ها و روش هاي 

مناسب براي ارزیابی دانشجو، استاد و برنامه در طراحی و اجراي ارزیابی برنامه ها و همچنین در زمینه ي تهیه و معتبرسازي 
آزمون ها و ارزیابی هاي تشخیصی و اطالع رسانی فعالیت می کنند. 

 
 رسالت و هدف 

ارتقا کیفی ارزیابی هاي آموزشی فراگیران    ·
 

 شرح وظایف کمیته 

آموزش اساتید در خصوص شیوه هاي ارزشیابی و ارزیابی آموزشی . 1
 برنامه ریزي کارگاههاي آموزشی اساتید در مورد فنون ارزیابی دانشجو. 2
برقرارسازي ارتباط منطقی بین اهداف آموزشی،طرح درس و ارزیابی دانشجو . 3
 بازنگري ، اصالح و تدوین فرم ارزشیابی اعضاي هیات علمی گروه هاي آموزش بالینی توسط مدیران گروه. 4
 توسطمدیرانگروه بازنگري، اصالح و تدوین فرم ارزشیابی اعضاي هیات علمی گروه هاي آموزش علوم پایه. 5
 بازنگري، اصالح و تدوین فرم ارزیابی تدریس تئوري و عملی اساتید توسط دانشجویان. 6
ارزشیابی اساتید از نظر تدریس تئوري، عملی، بالینی از طریق فرم هاي نظرسنجی از دانشجو بطور متوالی در هر  .7

 نیمسال جهت کلیه واحدها و گروه هاي آموزشی دانشگاه
بررسی نتایج ارزشیابی و بازخورد نتایج به اساتید مربوطه، مدیر گروه، رییس دانشکده، معاونت آموزشی دانشکده و  .8

 کمیته ارتقا جهت بهره برداري
 ارزشیابی کارگاه هاي برگزارشده در مرکز مطالعات. 9

 ارسال مقاالت مرتبط با ارزشیابی استاد به مسئولین و اساتید عالقمند به منظور فرهنگ سازي در زمینه ارزشیابی. 10
 انجام طرح هاي پژوهشی در زمینه ارزشیابی آموزش پزشکی .11
 تجدید نظر فرم هاي نظرسنجی با توجه به سیستم جدید .12
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 آموزش و فرهنگ سازي جهت استفاده از سیستم جدید ارزشیابی .13
 تهیه و تدوین فرم ارزیابی گروه هاي بالینی .14
   ارزیابی گروه هاي بالینی با توجه به مستندات موجود در گروه ها .15

 
 ارزیابی درونی

جهت الگوي اعتبار سنجی از دو قسمت تشکیل میشود: الف)ارزیابی درونی ب )ارزیابی برونی به وسیله ارزیابی درونی.
 ارزیابی درونی برنامه زیر اجرا می گردد.

 آشنایی اعضاي نظام مورد ارزیابی درونی و مراحل انجام آن از طریق اجراي یک کارگاه آموزشی -1
 تشکیل کمیته ارزیابی درونی وتقسیم کار -2
 تدوین جدول زمانبندي براي اجراي ارزیابی درونی -3
 مشخص کردن هدف هاي نظام(برنامه مورد ارزیابی) -4
 توافق در باره عوامل مورد ارزیابی -5
 بیان مالك هاي مربوط به عوامل مورد ارزیابی -6
 تعریف نشانگرهاي مورد نظر براي ارزیابی عوامل -7
 مشخص کردن داده هاي مورد نیاز براي محاسبه نشانگرها -8
انتخاب یا تدوین ابزار اندازه گیري براي گرد آوري داده ها  -9
 

ها گردآوري داده

ها تحلیل داده

تدوین گزارش نهایی  ي پیشنهادها وکسب نظر آنان به منظور تهیه اندر کاران وتوزیع گزارش مقدماتی میان دست
 ارزشیابی در سال ارزیابی درونی

 آموزش و توانمند سازي مدیران آموزشی در زمینه دانش و مهارت هاي مورد نیاز  ·
هاي مهارت ارتقا سطح مهارت هاي عملی فراگیران دانشگاه علوم پزشکی البرز از طریق راه اندازي و تجهیز یک مرکز  ·

بالینی مجهز (کمیته راه اندازي مرکز مهارت ها) 
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 پژوهش در آموزشواحد 
 معرفی کمیته پژوهش در آموزش 

وظیفه اصلی واحد پژوهش در آموزش، مدیریت روند تصویب، و حمایت از طرح هاي آموزشی است تا عالوه بر رفع نیازها 
و مشکالت آموزشی دانشکده ها و دانشگاه، همچنین گام مؤثري در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه که رسالت اصلی 
معاونت آموزشی می باشد، بردارد. از جمله وظایف این واحد می توان به تعیین اولویتهاي پژوهشی در زمینه آموزش، به 

منظور افزایش آگاهى اساتید در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکى و نیز انعکاس نظرات اساتید و تحلیل مسائل و مشکالت 
 .موجود در زمینه فعالیتهاى آموزشى می باشد

 
اهداف رسالت و 

ارتقاي جایگاه آموزش در دانشگاه 

گسترش فرهنگ پژوهش در زمینه آموزش در سطح  بر اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش و تسهیل اجراي آنها نظارت
 وظایف کمیته پژوهش در آموزش:شرح  کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به شکل مدرن دانشگاه
 سیاست گذاري جهت پژوهش در آموزش -۱
 درج اولویتهاي مذکور در سایت واحد پژوهش در آموزش و نیازسنجی و تعیین اولویت هاي پژوهش در آموزش -۲

  - توسعه پژوهش در آموزش و توانمندسازي -۳

 اهتمام در ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش  -۴

 برگزاري کارگاه هاي پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفت -۵

 معرفی پژوهشگر برتر در هفته پژوهش و آموزش -۶
 

- خدمات پژوهشی 3

بررسی و تصویب اولیه طرحها و  سیاست گزاري در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهاي پژوهش در آموزش
 ات منظم تشکیل جلس 1394برنامه عملیاتی واحد پژوهش در آموزش جهت سال  ارجاع به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

نیازسنجی پژوهشی و معیارهاي  هاي پژوهشی،کمیته پژوهش در آموزش در جهت برگزاري بهتر و وظایف این کمیته، اولویت
  پژوهش درآموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش  و پیشنهاداتفهرست اولویت ها انتخاب پژوهش در واحدمرکز مطالعات

 استانداردهاي آموزش بالینی  .1

 روش هاي نوین تدریس و مقایسه آن با روش هاي سنتی متداول .2
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 ارتقاء روش هاي تدریس (آموزش مبتنی بر شواهد، مبتنی بر مسئله و...) .3
 بازنگري برنامه درسی رشته هاي مختلف .4
 بهبود کیفیت آموزش بالینی .5
  راهکارهاي افزایش اثر بخشی آموزش بالینی.6
  بازنگري وتدوین برنامه درسی.7
  بازنگري سر فصل ها و آرایش دروس و محتوي برنامه  رشته هاي ......8
  نیاز سنجی برنامه هاي آموزش مداوم ازدیدگاه دانشجویان ، فارغ التحصیالن .9

 ارزشیابی برنامه هاي آموزشی (درون داد ، فرآیند ، برون داد) .10
 ارزشیابی دانشجو (تحلیل آزمون ها ، پیشرفت تحصیلی و...) .11
 ) در دروس مختلف simulation ،PBLارزیابی روشهاي نوین تدریس (الگوسازي  .12
 ) ...ارزیابی اعضاء هیئت علمی در گروه هاي آموزشی (از نظر دانشجویان ، همکاران ، خودارزیابی و .13
 ارزشیابی و استانداردسازي مراکز و مؤسسات آموزش دهنده ( دانشکده ها ، درمانگاهها ، بیمارستان ها و......)  .14
 تعیین شاخص معتبر  ارزشیابی .15
 روشهاي ارزیابی یادگیري بالینی .16
 ارزشیابی پژوهش هاي مرتبط با آموزش .17
 ارزیابی درونی گروههاي مختلف آموزشی دانشگاه .18
 ارزشیابی دانشجو (تحلیل آزمون ها ، پیشرفت تحصیلی و...) .19
 ارزیابی درونی  و اعتبار بخشی  کیفیت برنامه هاي آموزش مداوم از نظر فارغ التحصیالن .20
 بررسی وضعیت آموزش بالینی در دانشگاه .21
 بررسی تاثیر ارزشیابی اساتید بر کیفیت تدریس آنها .22
 ارزیابی توانمندي هاي دانشجویان در پایان دوره آموزشی .23
 ) در بخش ها و گروه هاي آموزشی مختلفMust learnبررسی میزان دستیابی به حداقل هاي یادگیري ( .24
 بررسی میزان دستیابی دانشجویان به اهداف آموزشی در بخشها و گروههاي آموزشی مختلف .25
 بررسی دانش، نگرش و عملکرد اعضاء هیأت علمی و دانشجویان پیرامون کاربرد رایانه و اینترنت .26
 آموزش مجازي و از راه دور در علوم پزشکی .27
 بررسی سبک هاي تدریس اساتید .28
 شیوه هاي ارتقاء توانمندي هاي اساتید   .29
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 ارزشیابی برنامه هاي توانمندسازي اعضاي هیات علمی  .30
  تاثیر  ارزشیابی  اساتید (از دیدگاه  دانشجو ، خود، مدیران و....) بر  بهبود عملکرد آموزشی . .31
 مالك ها و  فرایند ارتقاء مرتبه اعضاي هیات علمی .32
 برنامه هاي آماده سازي اعضاي هیات علمی قبل از شروع به کار آموزش .33
  بررسی ارتباط حجم تدریس و کیفیت آموزش و پژوهش اساتید  .34
 شناسایی عوامل پیش بینی کننده فرسودگی شغلی در بین اساتید هیات علمی  .35
 فرایند تاثیر استاد نمونه و میزان تاثیر آن بربهبود عملکرد آموزشی  اساتید  .36
 بررسی عملکرد اساتید  مشاور در ارتباط با دانشجویان .37
 ارزشیابی مهارتهاي عملی در آزمایشگاه ها .38
 )..نیاز سنجی برنامه هاي آموزش مداوم (ازدیدگاه دانشجویان ، فارغ التحصیالن ، .39
 بازنگري برنامه هاي آموزش مداوم .40
 اعتبار بخشی واستاندارد سازي برنامه هاي آموزش مداوم ) .41
 بررسی میزان تطابق بین آموزش بالینی و تئوري در رشته هاي ....... .42
 بررسی نیازهاي آموزشی دانش آموختگان .43
 نیاز سنجی آموزشی(اساتید،  دانش آموختگان و کارکنان بهداشتی و...) .44
 بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان و تعیین عوامل مرتبط با آن  .45
 بررسی مشکالت یادگیري و راهکارهاي ارتقاء .46
 بررسی میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش نظري و بالینی  .47
 بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان .48
  چالش هاي آموزشی در برنامه  هاي آموزش از راه دور( اساتید، دانشجویان و... ) .49
 بررسی سبک هاي یاد گیري دانشجویان  .50
 روش هاي پرورش خالقیت و تفکر انتقادي در دانشجویان  .51
  بررسی میزان بکارگیري تکنولوژیهاي جدید آموزشی در پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیري دانشجویان .52
 بررسی تاثیر بازآموزي اعضاي هیات علمی بر عملکرد آموزشی دانشچویان .53
 مشکالت دانشجویی ( خوابگاه ها،  خانوادگی، اقتصادي، آموزشی، روانی، ...) .54
 فضاي فیزیکی آموزش هاي نظري، بالینی .55
 درمانی– ارتباطات حرفه اي در  گروه هاي بهداشتی  .56
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 بررسی آگاهی دانشجویان نسبت به آیین نامه هاي آموزشی  .57
 بررسی نگرش  و عملکرد پرسنل درمانی نسبت به حضور دانشجویان در بخش هاي آموزشی  .58
   بررسی نیازهاي فرهنگی از دیدگاه اساتید و دانشجویان  .59
 اخالق  در آموزش و پژوهش پزشکی .60
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 آموزش پاسخگو
 

 معرفی کمیته آموزش پاسخگو رسالت و اهداف 

 و اولویت نیازها اساس بر خدمات ارائه و پژوهش آموزش، گیري جهت قبال در تعهد ماهیت با پاسخگو آموزش رسالت
 نظام بین ارتباط و اصل تعامل بر مختلف سطوح در جامعه با دانشجویان مستمر و مستقیم تماس بر تأکید با جامعه، انتظارات
 افزایش براي کشور خدمات بهداشتی - درمانی ارائه گسترده شبکه توان از بهره گیري جهت در خدمات عرضه و آموزشی

 پژوهش هاي در مهارت سالمت، به محور جامعه سمت نگاه به دانشجویان نگرشهاي و باورها تغییر ارتباطی، مهارتهاي دانش،
 جامعه بیماري هاي بار با متناسب بیمارستانها از خارج در موثر ارایه خدمتی براي علمی دقیق شواهد از استفاده و کاربردي

 .دهند ارایه تحصیل اتمام محض به را خود حرفه اي رسالت بتوانند موثر نحو دانش آموختگان به که گونه اي به باشد، می

 
 شرح وظایف کمیته آموزش پاسخگو 

 :راهبردي اهداف

د  آمادگی دانشجویان منظور به جوامع و افراد برسالمت تأثیرگذار مهم عوامل بر تأکید با آموزشی بازنگري برنامه هاي -1
  مزمن هاي بیماري در ویژه به سالمت مدیریت ر

  اولویت ها و تعیین جامعه نیازهاي ارزیابی و درشناسایی خدمات عرضه نظام و آموزشی نظام فعال مشارکت و -پیوند2
  خدمات عرضه نظام سطوح کلیه در آموزشی نظام - حضور3
  نیازها تأمین منظور به خدمات عرضه در ها نوآوري ارائه خدمات، عرضه نظام اصالح در آموزشی نظام - مشارکت4
  سنتی آموزشی هاي مرز از شدن دور و آموزشی هاي استراتژي - اصالح5
  پاسخگو آموزش خصوص در علمی ت هیأ اعضاي سازي توانمند برنامه - توسعه6
 پژوهش هاي و بالینی پایه، علوم پژوهش هاي بین تعادل و ایجاد جامعه نیازهاي اساس بر کاربردي پژوهش هاي -توسعه7
 سالمت  ارتقاء و جامعه نیاز هاي بررسی به مربوط
 

 اهداف کاربردي:

 - ایجاد تعامل و ارتباط بین معاونت هاي مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهاي جامعه 1
 - بررسی جامع مشکالت سالمت در سطوح روستاها، بخش ها، شهرستان ها و استان و اولویت بندي توسط معاونت بهداشتی 2
 - بررسی جامع مشکالت سالمت و بیماري ها و اولویت بندي در سطوح بیمارستان ها توسط معاونت درمان 3
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- جمع آوري اولویت هاي مربوط به دارو در راستاي بیماري هاي شایع منطقه و مشکالت نسخه نویسی خوانا توسط 4
 معاونت دارو و غذا 

- تشکیل جلسات منظم با گروه هاي آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت هاي ضروري آموزشی براساس مشکالت منطقه و 5
 اولویت هاي تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمان 

 - اعمال تغییرات در کوریکولوم هاي آموزشی براساس مشکالت منطقه و اولویت هاي تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه 6
- برنامه ریزي هدفمند، اجراوانجام آموزش هاي عمومی براي مردم با تاکید بر مشکالت منطقه و اولویتهاي تعیین شده با 7

 مشارکت و  همکاري صدا و سیماي استان 
- برنامه ریزي هدفمند، اجرا و انجام آموزش هاي عمومی براي مردم با تاکید بر مشکالت منطقه و اولویتهاي تعیین شده 8

 با مشارکت و همکاري گروه ها آموزشی دانشگاه با انجمن هاي مردم نهاد 
- مشارکت با آموزش مداوم دانشگاه و برگزاري کارگاه هاي مربوط به نیازهاي منطقه براي پزشکان عمومی، متخصصان و 9

 اعضاي هیئت علمی
 

 کمیته مشورتی دانشجویی

 معرفی کمیته، رسالت و هدف

با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی براي بهره گیري از نظران آنان 
براي بهبود نظام آموزشی ضروري است؛ لذا به منظور دستیابی به این هدف مهم, به موجب این آئین نامه کمیته هاي مشورتی 

دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی که مسئولیت ارتقاي کیفی آموزش را در دانشگاه هاي علوم 
 پزشکی برعهده دارند؛ ایجاد می شوند.

 
 شرح وظایف کمیته

 زمینه سازي براي بهره گیري از خالقیت و طرح ها و ایده هاي نوآورانه آموزشی دانشجویان •
انتقال مشکالت، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه هاي آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح  •

 مدیریت کالن آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی
 بسترسازي تعامل و تبادل تجارب و فعالیت هاي دانشجویی در حیطه هاي آموزش علوم پزشکی •
 ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان براي ارتقاي کیفی آموزشی •

 بستر سازي براي تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاري در جهت ارتقاء برنامه هاي آموزشی •
 اعضاء
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  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه.1
 نمایندگان دانشجویان تمامی دانشکده هاي موجود در دانشگاه به انتخاب رئیس دانشکده ها. 2
  مشاور علمی اجراي کمیته مشورتی دانشجویی دانشگاه.3
 سرپرست دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه .4
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