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بسته آینده نگاري و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی 

:محور

پزشکیعلومآموزشحوزهدرنوآورينظاماستقراروطراحی
:متولی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
:اهداف مندرج در سند

آموزشیهاينوآوريگذارياشتراكبهومرورثبت،سامانهاستقراروتوسعه
آموزشیهاينوآوري) فایلمدیا(حجمیهايفایلآرشیومخزنی،سامانهاستقراروتوسعه
آموزشیهاينوآوريازعلمیواجراییهايحمایتنظاماستقرار
آموزشیهاينوآوريازمالیهايحمایتنظاماستقرار

آموزشیهاينوآوريگذارياشتراكبهومرورثبت،سامانهاستقراروتوسعه:
به دنبال تصویب بند شرطی دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقا، معاونت آموزشـی دانشـگاه بـا هـدف مـدیریت      

بـر اسـاس پیمایشـی کـه در     . بهینه فرایندهاي نوآورانه ارسالی جهت بررسی و داوري سامانه تداوم را راه اندازي کـرد 
شگاه علوم پزشکی تهران تنها دانشـگاه کشـور اسـت    در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور به عمل آمد دان1393سال 

در قالب این سامانه مبتنی بر شبکه کلیه اعضـاي هیـات علمـی دانشـگاه مـی تواننـد       . که داراي این سامانه می باشد
فرایندهاي نواورانه خود را با ذکر کلیه اطالعات و به همراه پیوست هاي مـورد نظـر بـراي مرکـز مطالعـات و توسـعه       

در این سامانه قابلیت مدیریت فرایند داوري و گردش کاري مرتبط با تشکیل جلسـات  . شگاه ارسال نمایندآموزش دان
کمیته دانش پژوهی آموزشی و در نهایت تصمیم گیري در مورد شناسایی فرایندها و تعیین امتیاز آنهـا امکـان پـذیر    

اي که عالقه مندان بتوانند فرایندهاي ثبـت شـده   در عین حال این سامانه قابلیت نمایش فرایندها به گونه . می باشد
. را بر حسب موضوع مشاهده و مرور نمایند وجود دارد

آموزشیهاينوآوري) فایلمدیا(حجمی هايفایلآرشیومخزنی،سامانهاستقراروتوسعه:
اي حجمی سـنگین در ایـن   نمایش فرایندهاي ثبت شده را دارد اما قابلیت آپلود فایل هقابلیتهر چند سامانه تداوم 

به نظر می رسد با هماهنگی هاي الزم با شرکت نرم افزاري مجـري ایـن سـامانه قابلیـت افـزوده      . سامانه وجود ندارد
. شدن این امکان به آن وجود دارد

آموزشیهاينوآوريازعلمیواجراییهايحمایتنظاماستقرار
مـی شـود مـوارد زیـر را بـه عنـوان       گذشتههر چند این بند کلی است اما به نظر می رسد بر اساس تجربیات سنوات 

:حمایت هاي اجرایی و علمی از نوآوري هاي آموزشی مطرح کرد
 فراهم کردن بستر تحول و نوآوري اموزشی در دانشگاه
توانمندسازي اعضاي هیات علمی در زمینه:

o مبانی و ابعاد مختلف آموزش پزشکی
o نحوه تدوین و اجراي پروپوزال طرح هاي توسعه آموزش
oنواوري آموزشی، ویژگی ها و اجزاي آن و نحوه ثبت یک نوآوري آموزشی
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o شناسایی و ارج نهادن بر فعالیت هاي نوآورانه آموزشی
 آموزشی نوآورانهارایه مشاوره به صاحبان ایده ها و طرح هاي
سنوات گذشته مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت هاي بسـیار گسـترده اي را در   در

:از جمله این فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد. همه زمینه هاي فوق به عمل آورده است
ی به عنوان یـک سیاسـت کلـی در    یکی از عمده ترین اقدامات انجام شده در دانشگاه ایجاد موج تحوالت اموزش.1

هر چند سیاست هاي کشوري نیز در این خصوص موثر بوده است اما دانشگاه تالش کـرده  . حوزه آموزش است
است تا با استفاده حداکثري از قابلیت هاي درونی و نیز فرصت هاي موجود در کشور زمینه تحوالت اموزشی را 

رتیب شرایط را براي اجراي طرح هاي توسعه اي آموزشی هدفمند در زمینه هاي مختلف فراهم آورد و به این ت
بدیهی است در چنین بستري خواهد بود که سایر فعالیت هاي حمایتی و اجرایی معنا و . و جهت دار مهیا سازد

در واقع به این ترتیب دانشگاه تبدیل به کارگاه بزرگی براي تحول آموزشی می گـردد کـه   . مفهوم پیدا می کند
مختلف این تحول در قالب طرح هاي توسعه اي باعث درگیر شدن جمع کثیري از اعضاي هیـات علمـی   اجزاي

. دانشگاه در تحوالت آموزشی می گردد
دوره تـا سـال   28(برگزاري دوره هاي توان مندسازي آموزشی در قالب دوره هاي کوتاه مدت آموزش پزشـکی  .2

بـراي  ) تـا کنـون  1393پـنج دوره از سـال   (ایه آموزشی و جانشین آن تحت عنوان دوره مهارت هاي پ) 1382
براي اعضاي هیات علمی با سابقه باالي ده سال) دوره20(اعضاي هیات علمی جدید دانشگاه و دوره تدبیر 

برگزاري کارگاه هاي پیشرفته متعدد نظیر کارگاه هاي ارزشیابی برنامه، ارزیابی فراگیر، برنامه ریـزي آموزشـی،   .3
لی، لیدرشیپ آموزشی سخنرانی تعام

برگزاري کارگاه هاي دانش پژوهی آموزشی مقدماتی و پیشرفته .4
این کارگاه هم به صورت جزیـی از  . برگزاري کارگاه هاي چگونه پروپوزال طرح هاي توسعه آموزش تدوین کنیم.5

. دوره کوتاه مدت اموزش پزشکی برگزار می شده و هم به صورت مستقل براي عالقه مندان برگزار می شود
ه کلیه عالقه منـدانی کـه قصـد    در حال حاضر مرکز ب. راه اندازي سرویس مشاوره به طرح هاي توسعه آموزشی.6

داشته باشند طرحی را در زمینه توسعه آموزش اجرا نمایند از مرحله شفاف سازي ایده تا مرحله نهایی طراحـی  
. مشاوره ارایه می نماید

از آنجا سیاست مرکز مطالعات و توسـعه آمـوزش دانشـگاه از الـزام     . راه اندازي برنامه دانشوري آموزش پزشکی.7
هیات علمی جدید دانشگاه به ارایه یک پروپوزال طرح هاي توسعه آموزشی که منجر به ارایه طرح کلیه اعضاي

هاي با کیفیت پایین و مشغول شدن بی مورد دست اندرکاران مرکز در مدیریت و مشاوره این طـرح هـاي مـی    
صی قصد واقعـی انجـام   شده است به سوي ارایه مشاوره و منتورینگ به افراد عالقه مندي که از روي تمایل شخ

یک طرح نوآورانه را دارند تغییر کرده است لذا برنامه دانشوري آموزش پزشکی از سال جاري براي اولین بار بـه  
نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه 10تا 6در این چارچوب به صورت ساالنه بین . مورد اجرا گذاشته شده است

ین برنامه شده و پس از شرکت در کارگاه هاي مربوط به شیوه تدوین که عالقه مند و واجد شرایط باشند وارد ا
پروپوزال طرح هاي توسعه اموزشی و نیز کارگاه هاي پیشرفته آموزشی هر کدام یک طرح توسعه اي را تـدوین  

در نهایت نیز مرکز حمایـت هـاي   . ورندآو پس از تصویب تحت نظارت و منتورینگ مرکز به مرحله اجرا در می 
. زم براي انتشار فعالیت مذکور در قالب هاي مختلف از جمله انتشار مقاله را از انها به عمل می آوردفنی ال
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در قالـب نظـام حمایـت مـالی از نـوآوري هـاي       (راه اندازي سرویس مرور همگنان طرح هاي توسـعه آمـوزش   .8
ي توسعه آموزشی به انجـام  هر چند این سرویس به عنوان جزیی از فرایند بررسی و اعطاي گرانت ها). آموزشی

می رسد اما جزو عمده اي از ان ماهیت مشاوره به مجریان طرح هاي توسعه آموزشی دارد که بر اساس نظـرات  
. داوران منجر به ارتقاي کیفی طرح هاي توسعه آموزشی می شود

ایی و قـدردانی از  در قالب این جشنواره نه تنها شناس. برگزاري منظم جشنواره شهید مطهري در سطح دانشگاه.9
این فرایندها صورت می گیرد بلکه کامال مشابه یک همایش علمی فرصتی براي برگزیدگان فراهم می شـود تـا   

عالوه بر این کـه قـدردانی سـمبولیک از ایـن فراینـدها صـورت مـی گیـرد         . به ارایه علمی فرایند خود بپردازند
شود عبارتند از کمک هزینه شـرکت در همـایش هـاي    جوایزي که براي فرایندهاي برگزیده در نظر گرفته می 

آموزش پزشکی و پایه تشویقی براي یکی از صاحبان فرایند به انتخاب خود صاحبان فرایند در صورت شناسایی 
کشوري فرایند 

آموزشیهاينوآوريازمالیهايحمایتنظاماستقرار
توسعه آموزشی در دانشگاه کار تامین مالی ایـن طـرح   تا کنون با استقرار اعطاي گرانت طرح هاي 1384از سال 

در واقع در قالب این نظام، مرکز مطالعات و توسعه اموزش دانشـگاه  . ها در قالب کامال مشخصی فراهم شده است
ایـن  . به طرح هاي توسعه اي آموزش شـده اسـت  (granting agency)تبدیل به یک نهاد اعطا کننده گرانت

مرکز تحقیقاتی کار دریافت پروپوزال هاي طـرح هـاي توسـعه امـوزش یـا پـژوهش هـاي        نظام کامال مشابه یک
آموزشی، مرور کارشناسانه و علمی انها و ارایه بازخورد به مجریان و در نهایت تصویب و تامین منابع مـالی مـورد   

آموزش علوم پزشکی ارایه اطالعات بیشتر در بند مربوط به استقرار مرکز تحقیقات. نیاز براي آنها را برعهده دارد
. می شود

:پایشهايشاخص
:سامانهدرشدهثبتآموزشیهاينوآوريتعداد

فعالیت دانش پژوهی آموزشی در سامانه تداوم 67
:مخزنیسامانهدرشدهآرشیوحجمیهايفایلتعداد

فرایند آموزشی جشنواره شهید مطهري355فعالیت دانش پژوهی آموزشی و 872
:حمایتموردآموزشیهاينوآوريتعداد

فرایند آموزشی به عنوان فرایند برتر دانشگاه در هشت دوره جشنواره شهید مطهري مورد تقدیر قرار گرفتند 92
میلیون ریال کمک هزینه شرکت در یک همایش یا کارگاه آموزشی خارج 35مبلغ ) 91سال (که از دوره پنجم 

.د برتر دانشگاهی تعلق گرفتاز کشور به مجري اصلی فراین
:آموزشیهاينوآوريازمالیحمایتمیزان

مجري با ارسال مدارك درخواست کمک هزینه 6فرایند برتر که کمک هزینه به آن تعلق می گرفت 33از 
.میلیون ریال پرداخت شده است210نموده اند که در مجموع مبغ 

:اقدامات پیشنهادي
هاي حجمی در سامانه تداوم قابلیت آپلود کردن فایلتقویت
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:محور
پزشکیآموزشراهبرديملی تحقیقاتمرکزاستقرار

:متولی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

:اهداف مندرج در سند

،کشورسطحدرپزشکیآموزشدردانشبکارگیريوتوسعهاکتساب،شناسایی
سالمتعالیآموزشسرزمینیآمایشبرمبتنیوملینیازهايمبنايبرپزشکیآموزشهاياولویتتعیین
آموزشارتقايزمینهدراستراتژیک،وکالنهايطرحمخصوصاًپژوهش،نتایجکاربستوترجمانازحمایت

پزشکی
،ودولتیازاعمپزشکیعلومهايهدانشگادرآموزشیهاينوآوريازمعنويوماديحمایتونظارتهدایت

غیردولتی
آموزشارتقايدرعملیاقداماتبهتحقیقاتنتایجتبدیلجهتدرپزشکیعلومهايدانشگاهازحمایت

کشورپزشکی
:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف

هر چند در حال حاضر هنوز مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در دانشگاه مستقر نشده است اما به دنبال تـالش هـاي   
متعددي که در ابتداي دهه هشتاد براي تحقق اهدافی مشابه اهداف مندرج در بخش اهداف این بسـته صـورت گرفـت در    

هـاي آموزشـی در مرکـز مطالعـات و توسـعه آمـوزش       واحد طرح هاي توسـعه و پـژوهش   1384نهایت از نیمه دوم سال 
. دانشگاه مستقر گردید

تخصصـی و نیـز مـالی از طـرح هـاي نوآورانـه       –این واحد از همان سال تا کنون نقش حمایتی خود را براي حمایت فنی 
. آموزشی و نیز پژوهش هاي آموزشی ایفا نموده است

ه که عالقه مند باشد یک طرح نوآورانـه یـا پـژوهش آموزشـی را در     در این چارچوب هر یک از اعضاي هیات علمی دانشگا
در مرکز نیـز در قالـب   . محیط خود به اجرا بگذارد می تواند آن را در قالب یک پروپوزال آماده نموده و به مرکز ارایه نماید

سـت پروپـوزال   کمیته طرح هاي توسعه آموزش که متشکل از جمعی اعضاي هیات علمی و کارشناسان آموزش پزشـکی ا 
ارایه شده مورد بررسی و داوري قرار می گیرد و در نهایت پس از رفع اشکاالت احتمالی شوراي طرح هاي توسعه آمـوزش  

بـه ایـن ترتیـب مـی     . دانشگاه آن را بررسی و در صورت تصویب امکان حمایت مالی از پروپوزال ارایه شده فراهم می شود
. مشابه یک مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی داردتوان گفت که این واحد عملکردي دقیقا

در عین حال به منظور تقویت جایگاه پژوهش هاي آموزشی در دانشـگاه اقـدامات الزم بـراي راه انـدازي مرکـز تحقیقـات       
آموزش علوم پزشکی دانشگاه به جریان افتاده است و پس از تصویب شوراي دانشگاه به زودي مستندات مربوط به شوراي 

. ترش دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور ارسال می شودگس

:پایشهايشاخص
:پزشکیآموزشراهبرديتحقیقاتملیمرکزاستقرار
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:مرکزسويازشدهواگذارهايپروژهتعداد
 طرح به مرکز مطالعات ارسال شده است415مجموعا ) 94تا 85(در ده سال گذشته .
 طرح در ده سال گذشته عقد قرارداد و حمایت مالی شده است144مجموعا .
107 طرح نیز در حال اجرا می باشد47طرح اتمام یافته و .
:هاپروژهاجرايبرايشدهاعطاهايگرنتواعتباراتمیزان

144تعداد طرح
6127461580)ریال(کل بودجه 

42551757)ریال(میانگین
277540000)ریال(بودجهبیشترین 

3850000)ریال(کمترین بودجه
:اقدامات پیشنهادي

پیگیري استقرار کامل مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی


