




:پزشکیآموزشوتوسعهمطالعاتمرکزمخاطبین

:اساتید-
....ومدتکوتاههایدورهبرگزاریبااساتید،توانمندسازیآموزشدرپژوهش،آموزشیپژوهیدانشاساتید،ارزشیابی:همچونفعالیتهایی-

:دانشجویان-

کمیته استعدادهای درخشان

کمیته المپیادعلمی دانشجویی

کمیته دانشجویی توسعه آموزش

مرکز مهارتهای بالینی











:پزشکیآموزشتوسعهومطالعاتمرکزرسالتبیانیه
استراتژیکبرنامهوهاسیاستوزارت،EDCازارسالیوظایفشرحبراساسدانشگاهفکراتاقعنوانبهنمودکاربهشروع۱۳۸۰سالدرمستقلصورتبهکهمرکزاین

هموسسبخشیاعتبارها،آزمونارزیابینظامپاسخگو،آموزشتحولطرحهایبستهاهدافمنطقه،کالنویژههایماموریت،۱۴۰۴سالباالدستیاسنادآموزشی،معاونت

:داردعهدهبرراذیلماموریتهایآموزشیهایبیمارستانو

هیاتوامناءهیات،رئیسههیات،دانشگاهشورایدانشگاه،آموزشیشورایازاعمدانشگاهگذارسیاستنهادهایآموزشیهایسیاستسازیتصمیمدرمشارکت-۱

.دانشگاهممیزه

.دانشگاهآموزشیکالنهایسیاستوهابرنامهکردنعملیاتیوریزیبرنامهبرایدانشگاهآموزشیمعاونبهمشاورهارائه-۲

.دانشگاهپژوهشیوآموزشیشورایجلساتدرفعالشرکتوعضویت-۳

.متبوعوزارتودانشگاهسطحدرآموزشیگیرندگانتصمیمبههافعالیتگزارشارائه-۴

.مرکزهردرموجودهایپتانسیلازمندیبهرهواطالعات،تجربیاتتبادلمنظوربهپزشکیعلومهایدانشگاهEDCباهمکاری-۵

وضوابطبامطابقودانشگاهاختیاراتمحدودهدرمدیریتورهبریومشاوره،ارزشیابی،تدریسروشزمینهدرآموزشینوآورانههایبرنامهمدیریتوطراحی-۶

.مربوطهمقررات

.المللیبینوملیسطحدرپزشکیعلومحوزهدرنوآورانههایبرنامهانتشارومعرفی،ارزشیابی،پایش-۷

.علمیهیاتاعضاءآموزشینیازسنجی-۸

.دانشگاهآموزشیهایاولویتوهاسیاستنیازسنجی،نتایجاساسبرپزشکیعلومآموزشمختلفهایحیطهدرعلمیهیاتاعضایتوانمندسازی-۹



.مربوطههایبرنامهووظایفاجرایدربیمارستانهاآموزشتوسعهاحدهایوو(EDO)هادانشکدهتوسعهدفاترهدایتوحمایت،سازیتوانمند-۱۰

.آموزشیمدیریتورهبریزمینهدرآموزشیگروههایوهابیمارستان،،دانشکدهدانشگاهآموزشیمعاونینازاعمدانشگاهآموزشیمدیرانتوانمندسازی-۱۱

پزشکیعلومدانشگاههایبهشدهدادهاختیاراتچارچوبدردرسیریزیبرنامه-۱۲

.دانشجوواستاد،درسیبرنامهارزشیابیاجرایدرمشارکتومشاوره،طراحی-۱۳

.دانشگاهآموزشیمراکزاعتباربخشیدرمشارکتومشاورهطراحی،-۱۴

.بیمارستانهاآموزشتوسعهواحدهایوهادانشکدهآموزشتوسعهدفاترهایفعالیتوعملکردارزشیابی-۱۵

.شدهتصویبهایپروژهاجرایازحمایتودانشگاهآموزشدرپژوهشهایاولویتتعیین-۱۶

دراندانشجویپیشنهاداتونظراتازگیریبهرههدفباآموختگاندانشودرخشاناستعدادهایدانشجویی،مشورتیهایکمیتهکردنفعالوایجاد-۱۷

.مربوطهمقرراتوباضوابطمطابقآموزشکیفیارتقاءراستای



۱۰

کمیته دانشجویی  
آموزشتوسعه 

: دبیر کمیته 
96دانشجوی پزشکی ورودی -جناب آقای علیرضا صدرنشین

:آموزشتوسعهدانشجوییکمیتهاندازیراهتاریخچه
باشایننعنواتحتانگلیسیزبانبهدانشجویاننشریهاولینو.گرفتشکلدانشجوییمشورتیکمیتهEDCدردانشجویانهایتواناییازاستفادهراستایدر۸۶سالدر

پزشکیزشآموهایکنگرهدردانشجویانحضورفرصتوشدتصویبواساتیددانشجویانبینتعاملباآموزشدرپژوهشمتعددپروژهایوشدمنتشردانشجویانهمت

.شدفراهمکشورازخارجوکشوری







۱۳

مرکز آموزش همتایان

: دبیر کمیته 
95دانشجوی پزشکی ورودی -جناب آقای نیما دادگر





۱۵

استعدادهای درخشانکمیته 
: مسئول کمیته 

جناب آقای پژمان حامدی
: دبیرکمیته 

سرکارخانم عاطفه کرم زاده

:درخشاناستعدادهایکمیتهاندازیراهتاریخچه
برگزاریبهاقدامابتداازدفترایناهداف.شداندازیراه۱۳۸۷سالدردرخشاناستعدادهایدفترآنانشکوفاییورشدبهکمکودانشجویاناستعدادهایشناساییراستایدر

هیاتمحترموعضحامدیآقایمدیریتبااکنونهمنمودند،تحصیلیپیشرفتجهتآنانراهنماییوهدایتورفاهیامکاناتنمودنفراهمتشویقی،طرحهایاجرایکارگاه،

.باشدمیاجراحالدرموثریاقداماتدرخشاناستعداددانشجویانهدایتشناسایی،راستایدرپایهعلومعلمی









۱۹

المپیادهای علمی دانشجوییکمیته 
:مسئول کمیته دوازدهمین المپیاد 

جناب آقای دکتر ابراهیم موسوی فرد
: رابط کمیته 

سرکارخانم عاطفه کرم زاده

:دانشجویانالمپیادعلمیکمیتهاندازیراهتاریخچه
المدکسبجملهازمختلفسالهایطولدرپزشکیدانشجویانهایموفقیتشاهدوکردشروعراخودفعالیتEDCمرکزدرپزشکیعلومدانشجویانعلمیالمپیادکمیته۸۷سالاز

.شدکسبپزشکیدانشجویانتوسطتقدیرقابللوحدریافت،۱۳۹۸درسالپایهعلومحیطهعلمیالمپیادطالیمدالکسب،۱۳۹۶سالدرپزشکیفلسفهحیطهعلمیالمپیادطالی











۲۴

: مسئول مرکز
سرکارخانم عاطفه کرم زاده



(Skill Lab)هاي آموزشی مركز مهارتهاي بالينیمعرفی فعاليت***

.شمار می رودآموزش مهارت های بالینی به عنوان پلی بین آموزش در کالس درس تئوری و محیط کلینیكی بمراکز 
«محيط بالينيمركز مهارت هاي باليني كالس درس»
:در این مرکز امکان آموزش مهارتهای زیر وجود دارد -
............، تزریقات وCPRمانند بخیه زدن ، سونداژ ، : آموزش مهارت های بالینی (1
مانند ارتباط پزشك و بیمار، ارتباط پزشك با همكاران و کارکنان و آموزش بیماران: آموزش مهارت های ارتباطی ( 2

Skill)بالینیمهارتهایمرکزاندازیراهتاریخچه Lab):
اطفالزنان،بیهوشی،بالینیگروههایتاکنونسالهاهمانازوشدانجامآموزشیتجهیزاتومانکنوموالژخریدبا۱۳۸۲سالدرمناسبنسبتاًفضایدرمرکزایناندازیراه-

Skillمرکزازاینترنیواکسترنیمقطعدانشجویانآموزشجهت labاحیایکارگاهنظیرآموزشیکارگاههایبرگزاریبهاقدامترمهردرمرکزاین.نمایندمیاستفادهفعاالنهبطور

تهقرارگرففیزیوپاتولوژیدانشجویانآموزشبرنامهدربالینیمهارتهایمرکزازاستفاده۱۳۸۷سالازاستذکرشایان.نمایدمی.آسکیآزمونباآشناییزدن،سوچرریوی،وقلبی

NGوتزریقاتزدن،IVزدن،سوچرحیاتی،عالئمکنترلنحوهنظیرپایهمهارتدانشجویاندورهاینطیدرو.است tubeمیگیرندفرارا...و.



وری که هدف عمده مراکز آموزش مهارتهای باليني شبيه سازی یك محيط باليني است ، به ط
ط مکمل  بدیهي است این مراکز فق. بتوان آموزش مهارتهای باليني را کنترل و تمرین کرد 

. محيط باليني واقعي هستند و به هيچ عنوان جایگزین آنها نمي شوند 

ينی  مركز مهارتها متعهد است محيطی ايمن براي تدريس و فراگيري مهارتهاي بال» 
«.و ارتباطی ايجاد كند 



مهارت هاي ارتباطي و گرفتن شرح حال
ت معاينه باليني، مهارت هاي باليني و مهارت هاي مربوط به اقداما

عملي
مهارت هاي تشخيصي و درماني
نگرش حرفه اي و آگاهي از اصول اخالقي ارائه خدمات بهداشتي
ريوي-مهارت هاي مربوط به احياء پايه و پيشرفته قلبي
 مهارت هاي مربوط به تفكر منطقي، استدالل و حل مشكالت
مهارت هاي مربوط به كارگروهي، سازماندهي ومديريت

مهارت هاي مربوط به تكنولوژي اطالعات

:یتوانایی های مربوط به مهارت های بالین
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Skill
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Continuing 

Medical 

Education
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Skills Training

Continuing 

Medical 

Education

Production

Psychomotor Skill Training

Self-Learning







(:آسکي)آزمون صالحيت های باليني 
































