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مراکز توسعه آموزش در دانشگاه ها به عنوان نهاد مسئول  ارتقاء کیفیت آموزش و تربیت             

پزشکی از جمله مراکزي بودند که دانشگاههاي علوم . انسانی متخصص جامعه محسوب می شوند
با راه اندازي مراکز مطالعات و توسعه آموزش ) EDC(در سالهاي نخستین تشکیل این مراکز 

. فعالیت خود را بطور جدي آغاز نمودند) (Medical Education Development Centerپزشکی
ه شیراز آغاز گردید و در فعالیت مراکز توسعه آموزش در ایران اول بار از دانشکده پزشکی دانشگا

مرکز توسعه آموزش پزشکی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش  1368سال 
پزشکی تاسیس و پس از آن با تشویق و حمایت این مرکز، مراکز توسعه آموزش در دانشگاههاي 

مسال به پزشکی ایجاد شدند و در حال حاضر مراکز و گروههاي توسعه آموزش پزشکی که ا معلو
  . کشور بصورت شبکه فعالیت می کنندمرکز توسعه آموزش علوم پزشکی تغییر نام داد در سراسر 

سمنان از سال  در این راستا مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
زه از ادغام دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی که در حو 1375

معاونت آموزشی به فعالیت مشغول بودند تحت عنوان مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی 
بعنوان بازوي عمده در زمینه سیاستگذاري و اجراي اقداماتی که به منظور ارتقاء کیفیت نظام 
 آموزشی دانشگاه و به امید تربیت فارغ التحصیالنی توانمند که قادر به ایفاي نقش مؤثر در ارتقاء

وظایف و ماموریتهاي این مرکز شامل ارائه خدمات . سالمت جامعه باشند استقرار یافته است
مشاوره اي و اجرایی در زمینه تدوین برنامه هاي آموزشی، پژوهش در آموزش، ارزشیابی 

  .دآموزشی، ارتقاء مهارتهاي یاد دهی و یادگیري اساتید و دانشجویان می باش

  :بیانه رسالت و اهداف کلی 
مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت نظام آموزشی دانشگاه و به امید 
تربیت فارغ التحصیالنی توانمند که قادر به ایفاي نقش موثر در ارتقاء سالمت جامعه باشند 

 وظایف و ماموریتهاي این مرکز شامل ارائه خدمات مشاوره اي و اجرایی در. استقرار یافته است
ارتقاء مهارتهاي یاد آموزش، ارزشیابی آموزشی، زمینه تدوین برنامه هاي آموزشی، پژوهش در 

  . دهی و یادگیري اساتید و دانشجویان می باشد

  :اهداف کلی 
   ارتقاء کیفی و کمی برنامه هاي آموزش علوم پزشکی  
  ارتقاء و بهبود مهارتهاي یاددهی و یادگیري هیات علمی و دانشجویان  
   تولید دانش و فن آوري در زمینه آموزش علوم پزشکی 
   افزایش توانمندي نظام آموزش علوم پزشکی دانشگاه 
   ارتقاء دانش و مهارتهاي جامعه پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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 :وظایف کلی مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی 

 Curriculum Development                                             برنامه ریزي درسی  -1

  Teacher Training                                                          تربیت مدرسین           -2
  Evaluation                                                                             ارزشیابی              -3

   Research                                                                                تحقیق                   -4
  Continuing Education                                                     آموزش مداوم         -5
  Training Postgraduate                                      تربیت دانشجویان آموزش   -6

  : واحد هاي تحت پوشش مرکز 
  :بیمارستانها  EDOو  دانشکده ها EDO -الف 

  )Educationl Development and Research office (  
درزمینه هـاي فـوق  و تاکیـد بـر توسـعه کیفـی بسـیار          EDOبا توجه به گستردگی فعالیت هاي 

لـذا  بـه منظـور نهادینـه کـردن       . گسترده یک مرکز به تنهایی قادر به انجام رسالت خود نمی باشد 
توسعه کیفی در واحد هاي آموزشی دانشگاه به عنوان بـازدهی اجرایـی مرکـز توسـعه واحـدهاي      

EDO  ی با هدف تسریع  در دستیابی بـه اهـداف کیفیـت    در دانشکده ها و واحدها آموزشی  درمان
آموزشی و ارتباط بیشتر  و نزدیک تر با اساتید  و دانشجویان در مراکز آموزشی دانشگاه تشـکیل  

  . گردید 
  : دانشجویی EDCکمیته  -ب

از آنجایی که  مهمترین وظیفه  مراکز دانشگاهی  در عصر کنونی فعالیت هاي پژوهشـی هدفمنـد و   
تعامل پویا میان هیات علمی و دانشجویان زمانی می توانـد  . بسط آموزش هاي تازه است تبیین و 

ایـن روش هـا نیـز    .  موثر و بالنده باشد که بر اساس  اسلوب هـاي درسـت آموزشـی  پـیش رود     
مـا  .  تر می شـوند  ئونات  علمی روز به روز جزئی نگرتر و کارآمدتر  و آینده نگرهمطراز  سایر ش

زمانی می توانیم به پیشرفت امیدوار باشیم که این روش هاي نوینی را در آموزش علـوم پزشـکی   
  . بهتر بشناسیم و به کار بندیم 

دانشـجویی    EDCدر این راستا به منظور آشـنایی بیشـتر و بهتـر دانشـجویان عالقمنـد کمیتـه       
تشکل تا زمینه بستر سازي جهت تعامل بیش از پیش دانشجویان و  86دانشکده هاي تابعه  از سال 

  . اعضاي هیات علمی جهت ارتقاء آموزش پزشکی فراهم شود 
  
  
  

  

  

  

جهت کسب اطالعات بیشتر و فعالیت کمیته می توانند با مرکز مطالعات دانشجویان عزیز 
 .حاصل نمایند تماس دانشگاه ،و توسعه آموزش پزشکی واقع در  معاونت آموزشی 



  

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 
            http://semums.ac.ir                                   
 

 

 

        هپویان دانشگاه ر    ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (                معاونت آموزشی و پژوهشی   :      سوم  بخش           ٦٨

  )دانشجویان ممتاز(دفتر استعدادهاي درخشان ) ج
  جایگاه سازمانی استعدادهاي درخشان در دانشگاه ها

هر یک از دانشگاه ها به طور مستقل عهده دار انجام امور مربوط به استعدادهاي درخشان بوده که 
دفتر . با تشکیل دفتر استعدادهاي درخشان در حوزه خود کلیه موارد مربوطه را رهبري می نمایند

استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان نیز در حوزه 
  . آغاز کرد 1380معاونت این دانشگاه تشکیل شد و فعالیت خود را از سال 

  اهداف دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
   ایجاد زمینه مناسب براي دانشجویان استعدادهاي درخشان جهت کسب دیدگاه تحقیقاتی

  در مواجهه با مشکالت و توانایی تحلیل منطقی 
  ،فراهم نمودن بستر آموزشی مناسب براي کسب دانش و مهارت الزم در جهت مدیریت، اجرا

  آنالیز و تفسیر پروژه هاي تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی 
  نمودن دانشجویان استعدادهاي درخشان با مشکالت بخش بهداشت، درمان و آموزش آشنا

 پزشکی 

  تقویت انگیزه دانشجویان استعداد درخشان در خدمت به میهن اسالمی 

  تقویت احساس مسئولیت و پایبندي دانشجویان استعدادهاي درخشان به ارزشهاي انسانی
 ل اخالق پژوهش با توجه به مفاهیم ملی و مذهبی و رعایت اصو

 
 : درخشان دانشگاه علوم پزشکی سمنان استعدادهاي هاي دفتر اهم فعالیت

  العملهاي مربوط استفاده از آیین نامه ها و دستورشناسایی کلیه دانشجویانی که مشمول
  به استعدادهاي درخشان می باشند

 زینه نظارت و پیگیري در اجراي بخشنامه ها و آیین نامه ها و چگونگی تخصیص ه
 اعتبارات مربوط

  ایجاد بستر مناسب علمی و فرهنگی و رفاهی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان از
طریق تشکیل سمینارها و کارگاه هاي آموزشی ، کالسهاي فوق برنامه آموزش زبان 

 .خارجی، کامپیوتر و ایجاد خوابگاه هاي مناسب و پرداخت کمک هزینه تحصیلی

 طاي بورس تحصیلی به دانشجویان و دانش آمورختگان ممتازفراهم نمودن امکان اع. 

  ارائه خدمات مشاوره اي و تقدیر از دانشجویان مبتکر و مخترع و معرفی آنان از طریق
 جرائد و رسانه هاي گروهی 

  ایجاد هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور حمایت از اجراي پژوهشهاي علمی 

  بـدون   (به سازمان سنجش جهت ادامه  تحصیل به مقطـع بـاالتر  معرفی دانشجویان ممتاز
 )وباآزمونآزمون 

 دانشـگاه بـراي    دانشـجویان   جهت معرفی  برگزاري مرحله درون دانشگاهی المپیاد علمی
 شرکت درالمپیاد کشوري
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پیشرفتهاي  سریع و روز افزون علوم ، خصوصاً علوم پزشـکی و تغییـر و تحـوالت                  
مستمر در اقدامات پیشگیري تا نوتوانی بیماران ، نیازبه بـازنگري در اهـداف غـائی تعلـیم و     

آینده ایران  نیازمند افرادي . تربیت بخصوص آموزش پزشکی را به شدت مطرح ساخته است 
رسالت دانشگاههاي . انند بصورت خالقانه و گروهی به حل مسائل کشور بپردازند است که بتو

کشور براي شناسایی ، هدایت و پرورش  استعداد هاي علمی دانشجویان بـر کسـی پوشـیده    
به عالوه ،  دانشگاههاي علـوم پزشـکی بـه عنـوان متولیـان  سـالمت جامعـه ، نقـش         . نیست 

از یک طرف بایستی نیروي انسانی و دانش مورد . ده دارند مضاعفی را در توسعه پایدار بر عه
نیاز در بخش سالمت  را تولید کنند و از طرف دیگر ، مدیران شایسته اي  را براي رهبري نظام 
سالمت و همسو سازي حرکتها و تصمیم گیري هاي این نظام با جهت گیـري کلـی توسـعه در    

بیشتر مواقع مخلوطی  از اطالعـات و مفـاهیم را   متاسفانه دانشگاهها در . کشور عرضه نمایند 
به دانشجویان ارائه میدهد ، اما آنان را در تجزیه و تحلیل  ، اولویت بندي و سازماندهی دانش 
نو ظهور که الزمه تفکر انتقادي بوده و منجر به یادگیري موثر و با معنی خواهد گشت به حـال  

  .خود می گذارد
اي کشوري است که مهارت حل مساله بصورت  صه طراحی مسابقهکی از روشهاي رفع این نقیی 

در مورد تاثیر المپیادهاي علمـی بـر افـزایش مهارتهـاي دانـش      . تیمی جزء ارزشهاي آن باشد
اي در هلنـد در مـورد    مطالعـه . آموزان شرکت کننده در آنها مطالعات مختلفی انجام شده است

اضی دانش آموزان، نشـان داد کـه المپیادیهـا در    تاثیر المپیاد ریاضی در شکوفایی استعداد ری
. تحصیالت دانشگاهی خود موفق بوده اند و مقاالت و کتابهایی در زمینه ریاضی چاپ کرده اند

شان کمـک   المپیاد همچنین باعث افزایش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آینده
اي  تواند به رشد فردي و حرفه قات علمی میدهد که شرکت در مساب این امر نشان می. کرده بود

  .فرد کمک کند
در دانشگاه علوم پزشکی اصـفهان مطـرح    1379ایده اولیه برگزاري این مسابقه علمی در سال 

جلسـات متعـدد هـم     واقدامات اولیه براي طراحـی آن شـروع شـد     1385از حدود سال . گردید
حائز رتبه در المپیادهاي دانش آمـوزي   اندیشی با حضور استادان، کارشناسان و دانشجویان

با توجه به تفاهم به وجود آمده در میان اکثر دانشگاهها و مسـووالن وزارت  . برگزار شده است
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفکر و استدالل بین دانشجویان 

تـا بحـال   . یاد فراهم آمـده اسـت  اکنون بستر مناسبی براي برگزاري این المپعلوم پزشکی، هم 
مطالعات مدیریت نظام سالمت و  دوره مسابقه المپیاد درحیطه هاي  علوم پایه ، بالینی ،  شته

  .درون دانشگاهی و کشوري برگزار شده است  در مرحله  میان رشته اي سالمت 
  

  واحد ارزشیابی 
. پزشـکی، واحـد ارزشـیابی اسـت    یکی از واحدهاي اصلی مرکز مطالعات و توسـعه آمـوزش            

مهمترین وظیفه این واحد بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه است که از طریق ارتقاء دانش ارزشیابی 
با توجه در این راستا، . شودمند در دانشگاه محقق می هاي نظام و تدوین، طراحی و اجراي ارزشیابی

و  ارزشیابی برنامه هاي آموزشی ، ارزشیابی موسسه شاملواحد ارزشیابی به حوزه هاي فعالیت 
  :این واحد به شرح ذیل استشرح وظایف ،اهم ارزیابی دانشجواساتید دانشگاه و ارزشیابی درسی،
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منـد در حـوزه هـاي برنامـه و دوره هـاي آموزشـی،        هاي نظـام  تدوین، طراحی و اجراي ارزشیابی
ارزیـابی دانشـجویان، ارزشـیابی برنامـه،      توسعه روشهاي نوین سنجش و دانشجو و هیات علمی

هاي آموزشی و ارائه مشاوره بـه اسـاتید و گـروه هـاي آموزشـی در ایـن مـوارد         ارزشیابی دوره
ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده هاي تابعه دانشگاه از نظر فراگیران، مدیران 

فزار تحت وب ارائه گزارشات جـامع بصـورت   با استفاده از نرم ا ها، معاون و رئیس دانشکده گروه
اسـاتید ،  (نفع مستمر بر اساس نتایج بدست آمده از فرآیند هاي ارزشیابی و ارسال آنها به افراد ذي

  ....)روساي دانشکده ها و 
در گذشته، با تکمیل فرم ها به طریق  سمنان پزشکی مارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه علو

پرسشنامه هاي مربوطه تکثیر، در دانشکده ها توزیع و دانشجویان فرم هـا  . دیددستی انجام می گر
به  عالوه بر وقت گیر و پر هزینه  بودن ، در این روش. را در محدوده زمانی کوتاه تکمیل می کردند

تمامی دروس اساتید محترم مورد ارزشیابی قرار نگرفته و  امکان داشت دلیل محدودیت هاي موجود
پس از جمع آوري فرم ها، اطالعات توسط . مشارکت ننماینددانشجویان درصدي از س نیز درهر در 

  . مورد آنالیز قرار می گرفت سپس اپراتور ثبت و
برهمین اساس با تالش هاي صورت گرفته نرم افزار پایش و ارزشیابی فعالیت هاي اعضاي هیـأت  

ارزشیابی  91دومر مرحله اول در نیمسال د.قرار گرفت خریداري و مورد بهره برداريعلمی دانشگاه 
آن به صورت مسـتمر در هـر نیمسـال انجـام     پس از و انجام گردید به صورت پایلوتاز طریق وب 

  .شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اصالح روشها و فعالیتهـاي  با توجه به اینکه از جمله اهداف ارزشیابی کمک به اساتید براي بهبود و 
آموزشی و کمک به مدیران براي تصمیم گیریهاي مناسب تـر دربـاره اسـتخدام ،ترفیـع یـا ارتقـاء        
اساتید است تا نهایتا آموزش را به مسیري پویا و باکیفیت سوق دهد، گزارش نتـایج ارزشـیابی از   

  .ي ذیربط ارسال می گردد طریق واحد ارزشیابی به اساتید ، روساي دانشکده ها و سایر واحدها
  

  
  

در سیستم  در این روش ارزشیابی تمامی دانشجویان با داشتن نام کاربري و رمز عبور
در )هفته پایانی هرنیمسال است2معموال که (در مدت زمان تعیین شده می توانند  آموزشی سما

دروس انتخابی  با انتخاب آیتم ارزشیابیساعت شبانه روز از طریق وب وارد سایت شده، هر
مربوط به هر درس را  ارزشیابی اساتید خود را در نیمسال مربوطه مشاهده و پرسشنامه هاي

ی که دانشجو فرمهاي ارزشیابی ضمنا با توجه به برنامه ریزي انجام شده تا زمان. تکمیل نمایند
را تکمیل نکرده باشد به سایر امکانات سیستم از جمله دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، 

 .مشاهده نمرات یا انتخاب واحد براي نیمسال بعدي دسترسی نخواهد داشت


