
 ای آموزش توسعه های طرح

 بهبود فرآیندهای آموزشی، ارتقاء کیفیت آموزش 

 با شناسایی راه حل اثربخش برای رفع مشکلی در آموزش

و بر خالف طرح های پژوهش در آموزش که ارتقاء دانش در آموزش مطرح است و  تئوری بیس اند. مبتنی بر مدل و الگو هستند و با طراحی، اجرا 

دنبال رفع یک مشکل هستند. پس از یافتن راه حل پیشنهادی پایلوت می شود اون راه حل و ضمن حل اون مشکل می تواند به عنوان یک ارزشیابی به 

 اند.Action   researchبیشتر نوعی رویه جاری اون رو در نظر گرفت.
 

 های توسعه آموزشوظیفه اصلی واحد طرح

 ها(در دانشگاه است. آموزش در سطوح مختلف)دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستانهای توسعه  مدیریت ارائه و روند تصویب طرح
از  واحد تابعه شان می شود کمک به محققان برای تهیه، تدوین و اجرای طرح های توسعه ای که منجر به تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش -

 مهمترین وظایف این واحد است.

 ایت منجر به اعطای بودجه تحقیقاتی )گرانت( برای اجرای طرح ها به طرح دهندگان خواهد شد.روند تصویب طرح ها در نه -
برنامه اعطای گرانت به طرح های توسعه در آموزش پزشکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم علوم پزشکی دانشگاه جهت حمایت مالی از  -

ارتقای منزلت و کیفیت آموزش پزشکی در همه  برایدانشگاه ای هیأت علمی یا فراگیرندگان طرح ها و پروژه هایی تعریف شده است که توسط اعض

 .گردد می ارائه سطوح
در سطوح مختلف تحصیلی جهت  های کارآمد و نوین در امر آموزشاین برنامه به منظور ترغیب اعضای هیأت علمی به استفاده از مدل ها و روش -

 فراگیرندگان انجام خواهد شد. ارتقای قابلیت ها و مهارت های

 

 آموزش ای توسعه های طرح واحدعملکرد 

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکیآموزش طرح های توسعه ای  برنامه استراتژیکتدوین 

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکیآموزش طرح های توسعه ای برنامه عملیاتی تدوین 

 توسعه ای آموزشطرح پیش نویس فرم تهیه 

 همکاری در تدوین آیین نامه مشارکت اعضای هیأت علمی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 تدوین راهنمای داوران طرح های توسعه ای آموزش

 آموزش راهنمای تکمیل هزینه ای طرح های توسعه ایتدوین 

 آموزش روند رسیدگی به طرح های توسعه ایتدوین 

 

 



 

 ای توسعه های طرح اعضای واحد

 (ای توسعه های طرح واحد و مسئول ) عضو هیئت علمی  محمد حسین دلشاد دکتر آقای جناب

 ای( توسعه های طرح واحد دبیر کمیته ارزشیابیو  عضو هیئت علمی)  جناب آقای دکتر قدرتی

 ای( توسعه های طرح و همکار واحد عضو هیئت علمی) سرکار خانم دکتر پورحاجی

 ای( توسعه های طرح و همکار واحد عضو هیئت علمی) یریسرکار خانم ن

 ای( توسعه های طرح و همکار واحد عضو هیئت علمی) جنای آقای مهندس زارعی

 
 توسعه آموزش عبارتند از: محورهای مورد توجه مرکز مطالعات و

         علمی شواهد و آموزشی استانداردهای با مطابق بالینی و پایه مختلف های رشته پزشکی آموزش هایکوریکولوم توسعه و تغییر 

         کوچک های پروژهgrant mini  سطح در ارزشیابی و ستدری  کیفیت ارتقای منظور به شده، شناخته هایروش از استفاده با 

 یآموزش هایگروه یا بخشها

         دانشگاه در ارزشیابی و آموزش کیفیت افزایش منظور به ابتکاری یا نوین آموزشی های برنامه 

         هایروش از استفاده و طراحی و بالینی هایبخش آموزشی، هایدانشگاه،گروه درسطح آموزشی آوری فن توسعه درجهت تسهیل 

 رایانه بر مبتنی ارزشیابی و آموزش نوین

         ،های رشته و مقاطع در پزشکی آموزش در توسعه یا و تحول با مرتبط پیشنهادی برنامه هر ارزشیابی و مدیریت اجرا، طراحی 
 بالینی و پایه مختلف

  
 از: عبارتند آموزش توسعه و مطالعات مركز توجه مورد موضوعات

                  کرن سپس و هادن گام ده مدل مصل درسی یا  آموزشی ریزی برنامه             

                  مدل مثل آموزشی برنامه زشیابیارCIPP پاتریک کرک و 

                  (بالینی ارزیابی آزمون،) دانشجو ارزیابی 

                  یعلم هیأت اعضای مندسازی توان 

                  دپیام بر مبتنی آموزش 

                  همسأل بر مبتنی آموزش 

                  هجامع بر مبتنی آموزش 

                  کالکترونی آموزش 

                  یبالین آموزش 

                  ییادگیر و یاددهی های روش 

                  شآموز در تشویق و انگیزش نظام 

                  طارتبا برقراری های مهارت ارزیابی و آموزش 

                  هنقادان تفکر ارزیابی و آموزش 

                  نفراگیرا از حمایت نظام 

                  یا حرفه مداوم ارتقای و مداوم آموزش 

                  شآموز در رهبری و مدیریت 
 



 

 بارتمن چرخه و وندرولوتن فرمول مثل ها آزمون بررسی

Actاقدام پژوهشی  i on researchمثال: ارتقا فرایند تحویل شیفت پرستاران رفتار تمرکز دارد. : بر ارتقا یک عملکرد و 

 اقدام پژوهی

 یک فرایند مشارکتی است که با همکاری افراد انجام می شود. 

 در آن عرصه مفید است. مشکالتاین روش بیشتر برای حل  

 هدف آن ایجاد تغییر است. 

 هدف از این نوع تحقیقات ارتقا و بهبود عملکرد است. 

 مثال: ارتقا فرایند تحویل شیفت پزشکان در بخش های اورژانس 

 ویژگی های اساسی اقدام پژوهی

روه، توافق گ مراحل مشکالت برنامه مشخص می شود و در صورت لزوم بر اساس انعطاف پذیری: انعطاف در تمام مراحل تحقیق وجود دارد. در کلیه 

 برنامه اصالح می شود.

 سطح آن موقعیت است. در موقعیت واقعی انجام می شود. هدف ارتقا موقعیتی بودن: تحقیق 

 صورت می گیرد. مشارکتی بودن: تحقیق با مشارکت و درگیر نمودن افراد در موقعیت 

 


