
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

) بعنوان مغز متفکر دانشگاه ، مسئولیت ارتقاي کیفی آموزش را در دانشگاههاي علوم EDC	مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (
ساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی پزشکی و خدمات بهداشتی کشور به عهده دارند . ایفاي این نقش ح

  . یابد	 تسریع دانشگاه آموزش ارکان تمامی در آموزش توسعه مراکز هاي	درمانی است تا فعالیت 

  جهرم پزشکی آموزش توسعه و مطالعات	تاریخچه مرکز

پذیرش کارشناسی ارشد در رشته آموزش  1376کشور، از حدود سالهاي با توجه به ضرورت راه اندازي مراکز توسعه در دانشگاه علوم پزشکی 
پزشکی در آزمون سراسري کارشناس ارشد مخصوص اعضاي هیات علمی آغاز شد . وزارت متبوع با برنامه ریزي ، به آموزش اعضاي هیات 

 در	را در دانشگاهها پایه ریزي نماید. 	EDC	علمی عالقمند به آموزش پزشکی پرداخت تا بدین ترتیب بتواند با کمک افراد مذکور مراکز
 جناب وقت آموزشی معاونت حمایت با	جهرم پزشکی علوم دانشگاه پرستاري دانشکده علمی هیات عضو پور نجفی خانم سرکار 1380 سال
ر امینی )، مرکز توسعه دکت خانم سرکار( اجتماعی پزشکی رشته الورود جدید عملی هیات اعضاي از یکی همکاري و نژاد یزدچی دکتر آقاي

 1387 سال در پور نجفی خانم سرکار.  کرد آغاز کمیته چندین تاسیس با را خود فعالیت	مطالعه دانشگاه جهرم را راه اندازي نموده و این مرکز 
  غاز نمودند .آ رشته آن در را تحصیل و شده پذیرفته بهشتی شهید دانشگاه پزشکی آموزش رشته در سراسري ارشد کارشناسی آزمون در

 "دفتر استعدادهاي درخشان"و  "ارزشیابی اساتید"،  "کمیته توانمندسازي اساتید"، "	درسی ریزي برنامه کمیته	 "	،1381-1386طی سالهاي 
ي و راه انداز "ارزشیابی گروههاي مختلف بالینی"،  "توانمند سازي اساتید"شروع به فعالیت کرد که در طی آن کارگاههاي مختلفی جهت 

دربیمارستان ، فعالیتهاي خود را گسترش داد . از طرفی با توجه به کمبود نیروي تمام وقت هیات علمی در مرکز  "مرکزمهارتهاي بالینی"
توسعه ، به نحوي برنامه ریزي گردید تا کمیته ها ي مختلف ، با مشارکت اساتید تشکیل گردد و بدین ترتیب فرصت استفاده از تجارب و 

 باعث	EDC	ده اساتید براي مدیریت مرکز توسعه در پیشبرد اهداف مرکز در قالب کمیته ها فراهم گردید. این گسترش در واحدنظرات ارزن
.  شد تشکیل "درآموزش پژوهش کمیته" 1387 درسال بنابراین.  برآئیم بود متبوع وزارت مدنظر که دیگري علمی کمیته ایجاد به تا شد

 سطح ارتقاء و پزشکی آموزش توسعه جهت در ممکن فعالیت بهترین با	EDC	هاي کمیته تمامی	تاکنون  1387 سالهاي در ترتیب بدین
  . برسیم آموزشی معاونت در واحد این انداز چشم توسعه به آتی سالهاي در که داریم	 امید.  است برداشته گام اساتید علمی

  اهداف

  )Curriculum development نظارت بر برنامه ریزي آموزشی ( -1

  ارتقاي کیفیت آموزش نیروي انسانی با روشهاي منظم توسعه با استفاده از وسایل کمک آموزشی بر اساس نیازهاي -2

  جامعه

  دستیابی گروههاي آموزشی در طراحی رویکردها در آموزش پزشکی و نظام هاي ارزشیابی -3

  سازماندهی برنامه هاي آموزش استادان براساس اولویت و نیازهاي آنان -4

  افزایش مهارت توانمندي و عملکرد فارغ التحصیالن گروه پزشکی با اجراي برنامه هاي تحقیقی و روش هاي -5

  آموزشی مناسب



  آموزش، سازماندهی و حمایت علمی و عالی از پروژه هاي پژوهش در آموزش -6

  یاددهی در سطح دانشگاه -فعالیت هاي آموزشی یادگیري ارزشیابی -7

  ارتقاء رشد و پویایی اعضاي هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی -8

  به کاگیري و توسعه روشهاي نوین آموزشی در سطح دانشگاه و توسعه آموزش هاي الکترونیکی -9

 


