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 يدتول و طراحي يا موجود وضعيت كيفيت بهبود و ارتقاء جهت در تغيير ايجاد به منجر كه آموزش حوزه در ابداع هرگونه
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 .گيرد مي بر در را .... و بيمار به آموزش و مجازي آموزش
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 آموزش: ای توسعه طرح واحد وظايف

 مختلف)دفاتر سطوح در آموزش توسعه طرحهاي تصويب روند و ارائه مديريت آموزش، توسعه هايطرح واحد اصلي وظيفه -

 است. دانشگاه بيمارستانها(در و ها دانشکده توسعه

 موزشآ محيط و شرايط در مثبت تغييرات به منجر كه اي توسعه هاي طرح اجراي و تدوين تهيه، براي محققان به كمك -

 است. واحد اين وظايف مهمترين از ودش مي شان تابعه واحد

 خواهد دهندگان طرح به ها طرح اجراي براي )گرانت( تحقيقاتي بودجه اعطاي به منجر نهايت در ها طرح تصويب روند -

 شد.

 زشکيپ علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز توسط پزشکي آموزش در نوآوري و توسعه هاي طرح به گرانت اعطاي برنامه -

 انشگاهد فراگيرندگان يا علمي هيأت اعضاي توسط كه است شده تعريف هايي پروژه و ها طرح از مالي حمايت جهت دانشگاه

 .دگرد مي ارائه سطوح همه در پزشكی آموزش كيفيت و منزلت ارتقای براي حيدريه تربت پزشکي علوم

 سطوح در آموزش امر در نوين و كارآمد هايروش و ها مدل از استفاده به علمي هيأت اعضاي ترغيب منظور به برنامه اين -

 شد. خواهد انجام فراگيرندگان هاي مهارت و ها قابليت ارتقاي جهت تحصيلي مختلف

 «آموزش توسعه و اتمطالع مركز» عهده به ها طرح هدايت و ارائه مديريت وظيفه كه اين بر مبني كلي تصور خالف بر

 هستند دسترس رد بيشتر اينکه واسطه به «ها بيمارستان و ها دانشکده توسعه دفاتر» كه حالي در است ستاد سطح در دانشگاه

 برقرار دانشجويان و علمي هيئت اعضاي با موثرتري و نزديکتر ارتباط كه دارند را اين پتانسيل فيزيکي( فضاي نظر از )حداقل

 و ها دانشکده در «توسعه دفاتر» سطح از يا توسعه هاي طرح ارائه شروع نقطه كه است اين ترمناسب واقع در و كنند

 باشد. ها بيمارستان



 ،آموزش در ايتوسعه هايطرح تصويب و داوري، دريافت 

 و شرايط در مثبت تغييرات ايجاد منظور به ايتوسعه هايطرح اجراي و تدوين تهيه، براي علمي هيات اعضاي به كمك 

 تابعه واحد آموزش محيط

 ايتوسعه هايطرح حوزه در علمي هيات اعضاي به مشاوره ارائه  

 ايتوسعه هايطرح داوري و تدوين با آشنايي نحوه هايكارگاه برگزاري  

  آموزش در ايتوسعه هايطرح از حمايت جهت دانشگاه علمي هيئت اعضاي ترغيب 

 فناوري و تحقيقات آموزش معاونت در قرارداد انتظار در هايطرح پيشبرد پيگيري 

 فعلي داوران بازآموزي و جديد داوران آموزش بر مشتمل ايتوسعه هايطرح داوري تيم توانمندسازي 

 هابيمارستان و هادانشکده توسعه دفاتر مديران ويژه به مند عالقه افراد آموزش و جذب با واحد مشاوران عملکرد ارتقاء 

 اي آموزش توسعه هاي طرح

  بهبود فرآيندهاي آموزشي، ارتقاء كيفيت آموزش 

 با شناسايي راه حل اثربخش براي رفع مشکلي در آموزش 

 ها(در دانشگاه است هاي توسعه آموزش در سطوح مختلف)دفاتر توسعه دانشکده ها و بيمارستان مديريت ارائه و روند تصويب طرح. 

  عه واحد تاب توسعه اي كه منجر به تغييرات مثبت در شرايط و محيط آموزشكمك به محققان براي تهيه، تدوين و اجراي طرح هاي

 شان مي شود از مهمترين وظايف اين واحد است.

 .روند تصويب طرح ها در نهايت منجر به اعطاي بودجه تحقيقاتي )گرانت( براي اجراي طرح ها به طرح دهندگان خواهد شد 

 وزش پزشکي توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه جهت حمايت برنامه اعطاي گرانت به طرح هاي توسعه در آم

ت آموزش ارتقاي منزلت و كيفي برايدانشگاه مالي از طرح ها و پروژه هايي تعريف شده است كه توسط اعضاي هيأت علمي يا فراگيرندگان 

 .گردد مي ارائه پزشکي در همه سطوح

 در سطوح مختلف  هاي كارآمد و نوين در امر آموزشهيأت علمي به استفاده از مدل ها و روش اين برنامه به منظور ترغيب اعضاي

 تحصيلي جهت ارتقاي قابليت ها و مهارت هاي فراگيرندگان انجام خواهد شد.



بر خالف طرح هاي پژوهش در آموزش كه ارتقاء دانش در آموزش مطرح است و  تئوري بيس اند. مبتني بر مدل و الگو هستند و با طراحي، 

اجرا و ارزشيابي به دنبال رفع يك مشکل هستند. پس از يافتن راه حل پيشنهادي پايلوت مي شود اون راه حل و ضمن حل اون مشکل 

 رويه جاري اون رو در نظر گرفت. مي تواند به عنوان يك 

 

 اي آموزش توسعه هاي طرح عملکرد واحد

 مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکيطرح هاي توسعه اي آموزش  برنامه استراتژيكتدوين 

 مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکيطرح هاي توسعه اي آموزش برنامه عملياتي تدوين 

 آموزشتوسعه اي طرح پيش نويس فرم تهيه 

 همکاري در تدوين آيين نامه مشاركت اعضاي هيأت علمي در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه

 تدوين راهنماي داوران طرح هاي توسعه اي آموزش

 آموزش راهنماي تکميل هزينه اي طرح هاي توسعه ايتدوين 

 آموزش روند رسيدگي به طرح هاي توسعه ايتدوين 

 

 

 توسعه آموزش عبارتند از: رد توجه مركز مطالعات ومحورهاي مو

         و آموزشي استانداردهاي با مطابق باليني و پايه مختلف هاي رشته پزشکي آموزش هايكوريکولوم توسعه و تغيير 

 علمي شواهد

         كوچك هاي پروژهgrant mini  و ستدري  كيفيت ارتقاي منظور به شده، شناخته هايروش از استفاده با 

 يآموزش هايگروه يا بخشها سطح در ارزشيابي

         دانشگاه در ارزشيابي و آموزش كيفيت افزايش منظور به ابتکاري يا نوين آموزشي هاي برنامه 

         استفاده و طراحي و باليني هايبخش آموزشي، هايدانشگاه،گروه درسطح آموزشي آوري فن توسعه درجهت تسهيل 

 رايانه بر مبتني ارزشيابي و آموزش نوين هايروش از



         ،و مقاطع در پزشکي آموزش در توسعه يا و تحول با مرتبط پيشنهادي برنامه هر ارزشيابي و مديريت اجرا، طراحي 

 باليني و پايه مختلف هاي رشته

  

 از: عبارتند آموزش توسعه و مطالعات مركز توجه مورد موضوعات

                  كرن سپس و هادن گام ده مدل مصل درسي يا  آموزشي ريزي برنامه             

                  مدل مثل آموزشي برنامه زشيابيارCIPP پاتريك كرک و 

                  (باليني ارزيابي آزمون،) دانشجو ارزيابي 

                  يعلم هيأت اعضاي مندسازي توان 

                  دپيام بر مبتني آموزش 

                  همسأل بر مبتني آموزش 

                  هجامع بر مبتني آموزش 

                  كالکتروني آموزش 

                  يبالين آموزش 

                  ييادگير و ياددهي هاي روش 

                  شآموز در تشويق و انگيزش نظام 

                  طارتبا برقراري هاي مهارت ارزيابي و آموزش 

                  هنقادان تفکر ارزيابي و آموزش 

                  نفراگيرا از حمايت نظام 

                  يا حرفه مداوم ارتقاي و مداوم آموزش 

                  شآموز در رهبري و مديريت 

 بارتمن چرخه و وندرولوتن فرمول مثل ها آزمون بررسي
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