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 برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 
  (mission)رسالت

 
پزشکی به عنوان مرکز برنامه ریزي آموزشی دانشگاه وظیفه دارد با انجام برنامه ریزي ،  علوم زش آمو توسعه و مطالعات مرکز

 گروههاي آموزش کیفی و کمی سطوح ارتقاء براي مطلوب شرایطی ایجاد نظارت و اجراي سیاستها و برنامه هاي مختلف و
 مدرسین در انگیزه افزایش و انسانی نیروهاي توانمندسازي جهت در دانشگاهاین   دانشگاهی واحدهاي  پزشکی علوم مختلف

 نظارت آموزش، ر د پژوهش توسعه آموزشی، فرایندهاي بر موثر نظارت و ریزي برنامه سیاستگذاري، طریق از وفراگیران
 ام بردارد.گ نوین و مناسب هاي فناوري از بااستفاده فراگیران و مدرسین بازآموزي و آموزش و وارزشیابی

 
 )Vision(دورنما

 
کشوري و منطقه   سطح در آموزشی ریزي برنامه و تحول و تفکر مرکز بعنوان عملی و علمی هاي توانمندي ارتقاي با ما برآنیم 

 اي شناخته شویم. 
 

 ذینفعان 
 واهیم بود:ختعامل ذیل در ذي نفعان در این برنامه ما با 

معاونت علوم ،  ریاست دانشگاه آزاد اسالمیآزاد اسالمی  ،   علوم پزشکیدانشگاه هاي  اعضاي هیات علمی،  دانشجویان
عه مرکز مطالعات و توس،  ها و واحدهاي مجري علوم پزشکیروسا و معاونین آموزشی دانشکده،   پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 ، پرسنل مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 

 هاارزش
 

مرکز هستند که بر مبناي آن اهداف ما شکل گرفته است . اهم این اعتقادات و باورهاي عمیق  ،ارزش هاي ما در مرکز توسعه
از:پایبندي به ارزش هاي اخالقی ، محوریت تحقیقات جهت پاسخگویی به نیاز هاي جامعه ، پویایی و نوگرایی ارزش ها عبارتند 

 ، مدیریت مشارکتی و رهبري تیمی ، پرورش خالقیت و استعدادها ، مشتري محوري و توسعه فردي و سازمانی است.
 

 مرکزکالن اهداف 
 

سند تحول نظام آموزش پزشکی کشور ابالغی ناظر بر  د اسالمیاو توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آز مرکز مطالعاتکالن اهداف 
 :ی باشدم زیر انهگ 12 کالن سیاستهايشامل که است بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور  از سوي وزارت محترم

 سالمت نظام در پاسخگو آموزش رویکرد سازي نهادینه. 1
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 سالمت عالی آموزش در عدالت گسترش. 2
 نوین هاي فناوري و علوم بر تمرکز و اي رشته میان هاي حیطه بر تاکید با نوین هاي دانش توسعه. 3
 جهانی و اي منطقه آموزشی هاي عرصه در حضور. 4
 سالمت عالی آموزش نظام در سازي شبکه. 5
 درمانی آموزشی مراکز و بیمارستانها ساماندهی. 6
 اي حرفه اخالق سازي نهادینه. 7
 سالمت عالی آموزش در نوین هاي فناوري از مندي بهره. 8
 سالمت عالی آموزش بخش انسانی منابع ارتقاي. 9

 سالمت عالی آموزش نظام در زدایی تمرکز.  10
 سالمت عالی آموزش عرصه در بنیان دانش ثروت خلق.  11
 )پژوهی آموزش( سالمت عالی آموزش ارتقاي براي علمی معتبر شواهد سازي بومی و تولید.  12

 
 د:دنبال می نمایاهداف زیر را در کلیه واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسالمی اساس مرکز توسعه مطالعات آموزش پزشکی براین 
  ها به نیازهايهاي آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنبازنگري برنامههدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و 

 سالمت جامعه
 هاي مختلف هاي اعضاي هیات علمی در زمینهارتقاي توانمندي نامهریزي، و نظارت بر اجراي برسازماندهی، برنامه

 علوم پزشکیو پژوهش در آموزش 
 علوم پزشکیه و ارتقاي کیفیت آموزش هاي نوین آموزشی و مطالعه براي توسعهدایت، اجرا و نظارت بر روش 
 هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضاي هیات علمی و فرآیندهاي یادگیري و یاددهی 
 هدایت و نظارت بر فرآیندهاي ارزشیابی فراگیران 
 ،هاي بالینی هاي مرکز مهارتارائه و نظارت بر آموزش هدایت 
 وري و ارائه تسهیالت الزم به استعدادهاي درخشانهاي شناسایی، جذب و بهرههدایت، اجرا و نظارت بر فرآیند 
 هاي پژوهش در آموزش هدایت، تصویب و تامین بودجه و نظارت بر طرح 
 هاي آموزش از راه دور و الکترونیک هدایت، اجرا، نظارت بر برنامه 
 هانامههاي دانش پژوهی براساس آیینگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیتهدایت، هماهن 
 هاي دفاتر توسعه آموزش نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت(EDO) 
 ارائه مشاوره درخصوص مسائل آموزشی واحدهاي مجري علوم پزشکی دانشگاه 
 آموزش مداوم دانشگاه هايارائه مشاوره، همکاري و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه 
 تربیت نیروهاي متخصص مرتبط با آموزش علوم پزشکی 

 

 (Strengths)نقاط قوت 
 

1S  مناسب بودن محل استقرار مرکز مطالعات در سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی 

۲ 
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2S وجود جو صمیمی و همکاري در مرکز در معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 
3S  نامه شرح وظایف تعریف شده براساس آیین پارتمان هايدوجود کلیهEDCهاي کشور 
4S وجود اعضاي هیات علمی با انگیزه جهت همکاري با مرکز 
5S  تالش در جهت باال بردن کیفیت آموزشی 
6S مشارکت و عالقمنندي معاونت هاي آموزشی دانشگاه ها در امور آموزش 
7S  تدوین دستورالعمل ارزشیابی اساتید 
8S تدوین دستورالعمل دانش پژوهی 
9  S تدوین دستورالعمل لحاظ کردن فعالیت هاي آموزشی در ترفیع ساالنه 

10S  حمایت مناسب مسئولین دانشگاه از فعالیت هاي مرکز 
 

 (Weaknesses)نقاط ضعف 
 

1 W علوم پزشکیعدم وجود دفاتر توسعه آموزش واحدهاي مجري 
2W  وقتوجلب مشارکت ناکافی اعضاي هیات علمی بصورت پاره کمبود هیات علمی تمام وقت 
3W عدم استقالل مالی و کمبود منابع مالی الزم جهت فعالیت هاي مرکز 
5W  برنامه هاي آموزشی و کارگاه هاوجود فعالیت هاي موازي و مستقل در ارائه 
6W ي موازي در کمیته هاي مختلف دانشجویی مانند مرکز نخبگان  وجود فعالیت ها 
7W  انگیزه ناکافی اعضاي هیات علمی جهت فعالیت هاي پژوهش در آموزش 
8W  نبود سیستم بازخورد و پیگیري مناسب جهت رفع نواقص آموزشی 
9W ارجحیت فعالیت هاي درمانی برفعالیت هاي آموزشی در اعضاي هیات علمی بالینی 

10W.ا آموزش نبودن ساختار بیمارستانهایی که براي آموزش مورد استفاده قرار می گیرند 
 

 (Opportunities)ها فرصت
 

1O هاي مرکز مطالعاتها از فعالیتحمایت مسئولین دانشگاه و دانشکده 
2O مصوب شرح وظایف جودو EDC وEDO  ها در سطح وزارت 
3O  وجود تجربه هاي آموزشی و پژوهشی مناسب در آموزش پزشکی 
4O  وجود پتانسیل مناسب به منظور ایجاد ساختار مطلوب 
5O و آموزش پزشکی درمان و انجام رتبه بندي و اعتبار بخشی دانشگاه ها توسط وزارت بهداشت 
 

 (Threats)تهدیدها 
 

۳ 
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1T دانشگاه آزاد اسالمیهاي تشکیالتی مرکز مطالعات و گروه آموزش پزشکی در عدم تصویب  چارت 
3T عدم نظارت کافی دانشکده ها و مسئولین بر فعالیت هاي آموزشی اساتید 
 4T هاي نیازسنجی، سنجش وضعیت و نداشتن دیدگاه علمی مشترك بین حوزه پژوهشی و آموزشی دانشگاه در مورد طرح

 هاي آموزشیمداخله
5T  پراکندگی دانشکده ها و مراکز تابعه 
6T  حجم زیاد کار و عدم تناسب آن با تعداد نیروي انسانی فعال مرکز 
7T   نامناسب بودن فضاي فیزیکی بیمارستان هاي آموزشی 

 
 : SOراهبردهاي 

SO1 
 مشارکت با علمی هیئت اعضاي علمی جنبه تقویت و توانمندسازي هاي برنامه اجراي و طراحی   

 دانشگاه از خارجی و گروههاي داخلی

SO2  پژوهشی و آموزشی فعالیتهاي در دانشجویان و علمی هیئت اعضاي مشارکت جلب  

SO3  حمایت از پژوهش در حیطه آموزش پزشکی و دانش پژوهی در سطح دانشگاه 

SO4  مرکز تجهیزات و امکانات فیزیکی، فضاي و انسانی نیروي سازماندهی و توسعه 
SO5  کارشناسان و علمی هیئت اعضاي به پزشکی آموزش تخصصی هاي آموزش ارائه 

SO6 
در واحدهاي دانشگاهی با مرکز توسعه  (EDO)هاي مشترك بین دفاتر توسعه آموزش پزشکی تدوین و بهبود برنامه

 (EDC)آموزش 
 
 

 :WOراهبردهاي 

WO1 استانداردسازي ضوابط نظارت و ارزشیابی آموزشی 

WO2  ایجاد سیستم تشویق هیات علمی جهت ترغیب براي همکاري ر فعالیت هاي آموزشی 

WO3 طراحی و تدوین آیین نامه هاي داخل به منظور گسترش تحقیقات در زمینه آموزش پزشکی 

WO4  مراکز آموزشی و درمانی استاندارد سازي 

 
 STراهبردهاي 

ST1  تدوین معیار مناسب جهت ارتقاي اعضاي هیات علمی و مدرسین 
ST2  اصالح ساختار سازمانی جهت جذب اعضاي هیات علمی و کارشناسان آموزشی براي مرکز توسعه و دفاتر آن 
ST3 آموزشی فعالیتهاي بهبود جهت در تحقیقاتی هاي طرح از حمایت و طراحی 

ST4 پزشکی آموزش مجامع در ارائه و نوآورانه و اي مرحله هاي طرح از حمایت 
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 WTراهبردهاي

WT1  جذب بودجه کافی و مستقل 
WT2 هاي سازمانی مصوب مرکز بازنگري و پیگیري تخصیص پستEDC به کارشناسان مجرب شاغل در مرکز 

 
 

  اسالمی اددانشگاه آز توسعه آموزش پزشکیمطالعات و کالن مرکز  برنامه هايو اهداف 
 

 برنامه هاي توانمندسازي دانشجویان و اعضاي هیات علمی:1کالن هدف
 

 دانشگاهی واحدهايدر  ش پزشکیوز آم هاي کارگاهبرگزاري نظارت بر :  1-1 هدف
واحدهاي برنامه ریزي و ارزشیابی کارگاه هاي مهارت هاي بالینی در واحد مهارت هاي بالینی  بر  نظارت : 1-2هدف 

  یدانشگاه
 نامهتا پایان بر دانشگاهی واحدهايدر تکمیل بانک اطالعاتی اساتید در زمینه نیازها و توانمندي هاي آموزشی :  1-3 هدف
 رنامه بتا پایان  دانشگاهی واحدهاي در در زمینه هاي مختلف آموزش پزشکی ایجاد تیم هاي تخصصی مدرسین:  1-4 هدف
 آموزش هاي شیوه بهبود منظور به یدانشگاهواحدهاي  آموزشی گروههاي با همکاري گسترش:  1-5 هدف

 
  پزشکی آموزش با مرتبط پژوهشی فعالیتهاي وکیفی کمی توسعه : 2کالنهدف 

 
 یدانشگاهواحدهاي   با علمی وهمکاري تعامل:  2-1هدف 
 یدانشگاهواحدهاي در  پزشکی آموزش درزمینه پژوهشی هاي طرح وکیفیت کمیت وبهبود ،گسترش ظرفیت ایجاد:  2-2هدف 
در   آموزشی مشکالت وحل تعیین جهت دوره هر در ارشد کارشناسی دانشجویان تحقیقی هاي نامه پایان هدایت:  2-3هدف 

 یدانشگاهواحدهاي 
 یدانشگاهواحدهاي در  بندي اولویت و نیازسنجی هاي طرح در مشارکت:  2-4هدف 
  وپژوهشی علمی معتبر مجالت در داخلی و خارجی مقاالت وانتشار : چاپ2-5هدف 
  خارجی و داخلی پزشکی آموزش هاي کنگره در : شرکت2-6هدف 
 آموزشی کتب ترجمه و : تألیف2-7هدف 

 
 ها آزمون کیفی سطح ارتقاء و تحلیل انجام بر نظارت:  3 کالن هدف

 
  یدانشگاهواحدهاي  در آزمون هانظارت بر تشکیل کمیته ارزشیابی :  3-1هدف 
 یدانشگاهواحدهاي : نظارت بر تحلیل آزمون ها در 3-2هدف 
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 یدانشگاهواحدهاي در  : نظارت بر به روز بودن نرم افزارهاي تحلیل آزمون3-3هدف 
 یدانشگاهواحدهاي در  بالینی ارزیابی روشهاي :نظارت بر 3-4هدف 
 

 هاي توسعه آموزش دانشگاهگسترش کمی و کیفی فعالیت:4 هدف کالن
 

 ریزي، هماهنگی، پیگیري و ارزشیابی امور علمی و اجرایی جشنواره شهید مطهري در طول برنامهبرنامه :4-1 هدف
 برنامهبرگزاري همایش یادگیري الکترونیکی تا پایان :4-2 دفه

درخصوص اقتصاد آموزش و  یدانشگاهواحدهاي هایی براي مسئولین و کارشناسان آموزشی کارگاهبرگزاري :4-3 هدف
 مدیریت آموزش

 
 الکترونیکی) ارزشیابی علمی( هیات اعضاي آموزشی ارزشیابی: 5کالن هدف

 
  همکاران و خود ارزیابی  دانشجویان، طریق از علمی هیئت اعضاي ارزشیابی بر نظارت: 5-1هدف   
 اتیداس الکترونیکیارزشیابی  برنامه بارگزاري  : نظارت بر5-2هدف   
 یدانشگاهواحدهاي  ارزشیابی اساتید کمیته جلسات : برگزاري5-3هدف   
 یدانشگاهواحدهاي  اساتید ارزشیابی نتایج برتحلیل : نظارت5-4هدف   
 یدانشگاهواحدهاي  ارزشیابی فرمهاي کیفی بهبود بر : نظارت5-5هدف   
 

 یدانشگاهواحدهاي  آموزش توسعه دفاتر عملکرد بر نظارت: 6 کالن هدف
 

  آموزش توسعه دفاتر عملکرد ارزشیابی فرم و تکمیل  تدوین: 6-1 هدف
  ماه 3 هر یدانشگاهواحدهاي  آموزش توسعه دفاتر با بیشتر هماهنگی ایجاد و آموزش و : بازدید6-2هدف 
واحدهاي آموزش  وسعهمرکز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه بادفاتر ت( آموزش توسعه شوراي هاي جلسه تشکیل:6-3 هدف

 ماه 6 هر)دانشگاهی
 

 یدانشگاهواحدهاي  آموزشی هاي گروه درونی ارزشیابی ریزي برنامه و نظارت:7کالن هدف
 

  ارزشیابی پارتماند مصوبات اساس بر یدانشگاهواحدهاي  در یکسان روش و فرمت ایجاد: 7-1هدف 
 یدانشگاهواحدهاي  در یکسان هاي معیار و ها شاخص تدوین: 7-2هدف 
 یدانشگاهواحدهاي در  آموزشی هاي گروه رزشیابیا برنامه بهبود در مشارکت:7-3هدف 
 یدانشگاهواحدهاي  در یکسان اطالعات گردآوري هاي ابزار تدوین: 7-4هدف 
 دهی گزارش و نتایج تحلیل یکسان روشهاي تدوین:7-5هدف 

۶ 
 



 دانشگاه آزاد اسالمیاستراتژیک مرکز توسعھ مطالعات آموزش پزشکی برنامھ 

 
 دانشگاه بیرونی ارزشیابی در هماهنگی و نظارت:  8 کالنهدف 

 
 یدانشگاهواحدهاي  بیرونی ارزشیابی نتایج بندي جمع: 8-1هدف 
 ارزشیابی پارتماند صالحدید طبق بیرونی ارزشیابی نتایج انتشار:8-2هدف 

 
 
  دوره طرح و درس طرح تدوین: نظارت بر  9الن کهدف  

 یدانشگاهواحدهاي در :نظارت برتدوین طرح درس و طرح دوره 9-1هدف 
 یدانشگاهواحدهاي  :بارگزاري طرح درس  ها در سایت9-2هدف 
 یدانشگاهواحدهاي :نظارت بر به روز رسانی وب سایت  9-3هدف 

 
  یدانشگاهواحدهاي نظارت بر کمیت و کیفیت آموزش الکترونیکی : 10 کالن هدف
 : نظارت بر ایجاد وب سایت اختصاصی جهت آموزش الکترونیکی درواحد هاي دانشگاهی10-1هدف 
 : برگزاري الترونیکی برنامه هاي آموزشی جهت مسئولین دفاتر توسعه 10-2هدف 
 :برگزاري کارگاهاي  آموزش تولید محتوي الکترونیکی 10-3هدف 
 یدانشگاهواحدهاي  علمی هیات اعضاي براي محتوا تولید مشاوره و تسهیالت ارائه: 10-4هدف 

۷ 
 


