
 دانشگاه علوم پزشکی ایرانپزشکی پیراآشنایی با دفتر توسعه آموزش دانشکده 

 پیراپزشکی  دانشکده آموزش توسعه دفتر تشکیالتی ساختار
 

ش در سطح ئولیت  توسعه آموزمس ،مرکز مطالعات  توسعه اموزش علوم پزشکی به عنوان مغز متفکر دانشگاه 

به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی و  آموزش دانشکده دفتر توسعه. در این راستا دانشگاه را برعهده دارد

شناخت های بالقوه خود و با توجه به استفاده از امکانات و ظرفیتبا  آموزش نیل به اهداف توسعه

 ،ارزشیابی ،آموزشیریزی های برنامهف درحیطهدر جهت تحقق اهداای جامعه هدف، نیازهای حرفه

آموزش پاسخگو  مدیریت و رهبری آموزش و ،علمیتوانمندسازی اعضای هیئت ،پژوهش در آموزش

 فعالیت می کند.

حاضر با مدیریت جناب آقای تاسیس شده و در حال 4731پیراپزشکی در سال  ی آموزش دانشکدهدفتر توسعه

 نماید.ام صدیق معروفی فعالیت میندکتر شه

 اهداف :

 پژوهش در آموزش وآموزشی های جلب مشارکت اعضای هیئت علمی در فعالیت  -

 دانشجو ( ،برنامه  ،استاد  )های آموزشی ارتقای کیفیت ارزشیابی -

 های آموزشی ریزیبهبود و توسعه برنامه -

 بهبود و توسعه پژوهش در آموزش  -

 های مختلف آموزشی بسط تجارب مفید در زمینهاز طریق تغییرات آموزشی سازی برای نهادینه کردن زمینه -

 های آموزشی دانشکده گیریزدایی در تصمیمتمرکز -

 کردن آموزش پاسخگو نهادینه -
 

 (Vision):چشم انداز

ت ضروری اانجام  تغییر وو توان کافی  برای بهبود کیفی ، مهارت از دانش  بطوریکه  شکدهمند و مستعد در دانپرورش نیروهای عالقه

قرار گرفتن در سطح مطلوب و متناسب با نیازهای کشور و پیشرفت های   سالمت  برخوردار باشند ونظام  برای ارتقاء سطح آموزش و 

 روز دنیا .

 :(Missionرسالت )

ای هانجام پژوهش ،پزشکی  زمینه  آموزش تعلیم و تربیت دانش آموختگانی توانمند و متعهد با بهره گیری از دانش و فناوری روز در

در زمینه  کارگیری ساز و کارهای علمی به باو نظریه پردازی و ارتقاء بخشیدن به کیفیت آموزش و پژوهش بنیادی در آموزش 

 هیئت اعضای مشارکت جلبهمچنین لوم پزشکی رهبری و مدیریت آموزشی در نظام آموزش ع ،ارزشیابی ،درسی ریزی برنامه

تر دفاز رسالت های  یادگیری_یاددهیکیفیت  ارتقاء ،خالقیت هایفرصت ایجاد تجارب، مبادله کارگروهی، روحیه تقویت و علمی،

 باشد.میتوسعه آموزش دانشکده 

 (Values & Beliefs):باورها  و ارزشها

با در نظر گرفتن باید نیست بلکه  دانش و مهارت که وظیفه آنها در فرایند آموزشی تنها انتقال  بر این باورنداعضای هیات علمی 

فراهم برای دانشجویان های یادگیری را موقعیت و ارزشیابی،استفاده از روش های نوین تدریس  ،های یادگیری دانشجویانسبك



در  یادگیری مداوم و خود محور ،نقادانه ، تفکرتفکر خالقهای درصدد تقویت مهارتمحیطی فعال و پویا  همچنین با ایجاد .کنند

 برآیند. فراگیران

 

 (Activities):هافعالیت

 مدیریت و رهبری آموزش: حیطه

 استراتژی دانشکده هایبرنامه مشارکت درتدوین  -4

 های آموزشی دانشجویان با حضور اعضای هیئت علمیا ی به منظور بررسی چالشدورههای نشست برگزاری  -2

 :حیطه ارزشیابی

 های دانشکده و ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی تحلیل آزمون -4

 های نوین ارزشیابیروشکارگیری ب -2

 استقرار نظام ارزیابی دانشجویان بر اساس پیامدهای مشخص طراحی شده در برنامه درسی -7

 ایجاد بانك سواالت در سطح دانشکده  -1

 ...و OSPE و  OSCEهای عملی از جمله برگزاری تقویت آزمون -5

 و ارائه بازخوردشیابی اساتید از طریق سامانه پیگیری ارز -6

 پیگیری و ارزشیابی عملکرد اساتید از طریق سیستم سعاد -3

 

 

 :حیطه پژوهش در آموزش

های گذشته در زمینه پژوهش در آموزش فعالیت داشت است که در مجالت مختلف آموزش در سال آموزش دفتر توسعه

 ت که شامل :سپزشکی منتشر شده ا

 کمی و کیفی عوامل مرتبط با ارزشیابی دانشجویان از استاد در آموزش پزشکی براساس مدل و معادالت ساختاریبررسی   -

اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی تدریس از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشددانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم  -

 پزشکی تهران

 ی پیوسته رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران  ارزشیابی برنامه آموزشی دوره کارشناس -  

 

 :عبارتند از های در حال اجراپژوهشو همچنین   

بررسی وضع موجود نظام  "طرح پژوهشی مصوب مرکز ملی تحقیقات راهبردی، آموزش پزشکی ) نصر ( تحت عنوان اجرای -4

 "ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران 

به منظور  P_MEXتعیین روانسنجی پرسشنامه   "طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت عنوان اجرای -2

 استفاده در ارزشیابی صالحیت رفتار حرفه ای دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 



 حیطه برنامه ریزی درسی:

 رشته کارشناسی پیوسته هوشبری و ارائه گزارش نهایی بازنگری  -4      

 درصد پیشرفت کار( 66برنامه درسی مراقبت درد در مقطع کارشناسی ارشد )تدوین  -2

 اعضای هیئت علمی باقیمانده تاپایان سالدرصد  16اخذ طرح درس و طرح دوره از  -7

 پمفلت آموزشی برای دانشجویان و اساتید مورد2تهیه -1

 نگارش کتابچه الگوهای نوین آزمون در پزشکی  -5

 درصد پیشرفت کار( 66آموزشی علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی پیوسته ) بازنگری برنامه -6

 در مقطع کارشناسی ارشد ()نوروبیولوژیتدوین برنامه درسی زیست شناسی علوم اعصاب  -3

 

 حیطه توانمندسازی اعضای هیئت علمی:

 :66سال  هایکارگاه

 مورد(2کارگاه آموزشی تدوین طرح درس و طرح دوره ) -4

 مورد(2های کتبی )تحلیل آزمون  آموزشی کارگاه -2

 مورد(4)"نیازسنجی آموزشی"آموزشی  کارگاه -7

 مورد(4کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی ) -1

 مورد(4کارگاه آموزشی بررسی چالش های پیش روی آموزش و انگیزش دانشجویان ) -5

 مورد(PBL( )4مساله) آموزشی یاگیری مبتنی برکارگاه  -6

 

 
 

 مجازی : آموزش حیطه 

 ارائه دروس به شکل جهت در علمی هیئت اعضای به الزم هایآموزش انجام و دانشکده در مجازی کمیته تشکیل - 

  مجازی

  آموزشیکارگاه مورد  7برگزاری  -

 .اندکرده برگزار مجازی صورت به را خود جلسات که اساتیدی به ترم هر در گواهی فرم ارائه طراحی و تدوین   -

 )سرکار خانم دکتر مینو شهیدی(65ئول حیطه مجازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران سال احراز رتبه اول بهترین مس -

 

 : فعالیت هاسایر

 کمیته مشورتی دانشجویی و جذب نیروی جدید نامهتدوین آئین -4

 دانشگاه درسطحی تحول و نوآوری در آموزشهاادامه همکاری با کارگروه -2

 ( یارائه مدل پیشنهادی برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکتر -7

ارشد و کارشناسی  درمقطع آموزش دانشکده توسعه برگزاری دو دوره کارآموزی دانشجویان آموزش پزشکی در دفتر -1

 یدکتر

 کمیته پایش و دفتر توسعه آموزش دانشکده  ماهانه تشکیل جلسات مشترک -5



 تشکیل جلسات ماهانه  کمیته مشورتی دانشجویی در دفتر توسعه آموزش دانشکده  -6

 

 EDO مسئول و اعضاء معرفی

 مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکدهگرد افشاری:   خانم دکتر ندا
 خانم دکتر فاطمه ملکی : مسئول حیطه مدیریت و رهبری آموزش

 بهناز قره گزلو : مسئول حیطه ارزشیابی و سیستم سعادخانم 
 خانم دکترمینو شهیدی : مسئول حیطه آموزش مجازی

 مسئول حیطه توانمندسازی اعضای هیئت علمی ر رویا شریفی :خانم دکت
 : مسئول حیطه پژوهش  در آموزش معصومه کورش آرامی خانم دکتر

 ریزی درسیبرنامه: مسئول حیطه   آقای دکتر شهنام صدیق معروفی
 مسئول حیطه  آموزش پاسخگو آقای دکتر ارشد حسینی : 

 خانم مرضیه جغتائی : کارشناس دفتر توسعه آموزش 
 اعضای محترم هیئت علمی : 

، دکتر حسین نورزی، دکتر کاظم موسوی زاده، دکتر عبدالحسین ناصری، دکتر علی دکتر محمد جواد غروی  ، دکتر پرستو طریقی

،دکتر دکتر مژگان عشاقیالدین جامعی، د بهنام یدکتر س ،دکتر سید اکبر موسوی، دکتر محمد مراد فرج الهییز، نشاسته ر

 دکتر منیره محسن زادگانمحمد رضوانی، دکتر ارشد حسینی، دکتر داود احمدوند، دکتر رویا شریفی، 

 

 

 

 پیراپزشکیدانشکده (SEDO) آموزش معرفی و شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی دفتر توسعه

  

ها در راستای اهداف خرد و کالن آموزش آن ها، به پرورش نیروی جوان وها و تالشریزیای از برنامهتمامی جوامع، سهم عمده در

وی یابد که شور و نیرتنها زمانی تحقق می پویایی و رشد پایدار،  و کارآمد هستند و گردد. جوانان نیروهای محرکجامعه معطوف می

آموزش صحیح  تنها درای خواهد بود که نهی موفق، جامعههای جوامع جریان یاید. جامعهشریان ها درهای نو و ناب آنجوانی و ایده

هاست، بهره جسته قطعا متأثر از تغییر نسل و نگرش در آن ها، کهنیروهای جوان خود موفق باشد بلکه در کنار آن بتواند از نظرات آن

آموزش  مشورتی دانشجویی دفتر توسعه در این راستا کمیته .ها فراهم آوردمشارکت آنان را درانجام فعالیت مناسبی زمینهو به شکل 

کند تا در قالب کمیته، بستری را برای فعالیت خود را در این زمینه آغاز نموده و تالش می 4761پیراپزشکی از سال  دانشکده

های مرتبط با امور آموزشی را فرآهم چنین انجام پژوهشدر مسائل مربوط به آموزش دانشکده و هم مشارکت فعال و دائم دانشجویان

 دهند که زیر نظر مستقیم مدیریت دفتر توسعهپیراپزشکی تشکیل می آورد. اعضای این کمیته را تعدادی از دانشجویان دانشکده

 نمایند.ایفای نقش می ف شدههای مربوطه، در قالب وظایف تعریآموزش و مسئولین کمیته

 

 : مشورتی دانشجویی اعضای کمیته 

 دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانك خون :آقای محمد سعید غالمی -

 خانم شادی آب خیز : دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی  -

 خانم شبنم شهریوری : دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی  -



 اتاق عملدانشجوی کارشناسی ارشد  خانم فریبا کشاورز: -

 

 مشورتی دانشجویی: شرح وظایف اعضای کمیته

 

های مشورتی دانشجویی موظفند با دانشجویان دانشکده در ارتباط مستقیم بوده و از طریق جذب نظرات و ایده اعضای کمیته .4

های آموزشی دانشجویان فراهم ها و ایدهمندی از طرحبرای بهرهآموزش، زمینه را  ها به دفتر توسعهآنان و انعکاس آن

 سازند.

آموزش مشورتی دانشجویی موظفند، مشکالت، انتقادات و پیشنهادات آموزشی دانشجویان را در دفتر توسعه اعضای کمیته  .2

 طرح نمایند.

و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای  مشورتی دانشجویی در ایجاد فرهنگ مشارکت شایسته است که اعضای کمیته  .7

 ارتقای کیفی آموزش اهتمام ورزند.

توانند هستند، می مشورتی دانشجویی که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل اعضای کمیته .1

 باشند. یافته داشتههای تحقیقاتی آموزش در پژوهش نیز فعالیت رسمی و سازماندر انجام طرح

های آموزشی با ی مطالب علمی و پمفلتها و مراسم آموزشی، تهیهمشورتی دانشجویی در برگزاری جشن اعضای کمیته .5

 آموزش همکاری نمایند. های مختلف دفتر توسعهمسئولین کمیته

 

 :عضویت در کمیته نامهشیوه 

آموزش، از بین متقاضیان،  دنبال اعالم نیاز دفتر توسعه ساالنه و به صورتپیراپزشکی به مشورتی دانشجویی دانشکده اعضای کمیته

 شوند.ت نیاز از طریق مصاحبه انتخاب میدانشجویان و در صور پس از بررسی رزومه

 
 


