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رسد که پس از  یاند. به نظر م شده جادیا یبا هدف ارتقاي کيفيت آموزش علوم پزشک یمراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک زمینه و هدف:

 مراکز گاهیجا تيبا مشکل مواجه هستند. با توجه به اهم فیاز وظا یبرخ در جهت انجامهنوز مراکز  نیا ،يريگ از دو دهه از زمان شکل شيگذشت ب

 .صورت گرفتها  آن فیمراکز با وظا نیا يبا هدف تطابق عملکردهاحاضر  ه، مطالعپزشکیمطالعات و توسعه آموزش 

مراکز مطالعات و توسعه آموزش  رانیمد تحقيق را. جامعه شدانجام  1392در سال  یفيکه به صورت ک بودکاربردي  از نوعپژوهش این  کار: روش

در قالب و االت باز ؤس حاوينامه  پرسش قیاز طر یمراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک رانینفر از مد 40ها توسط  . دادهتشکيل دادندکشور  یپزشک

 .تقرار گرف ليتحلمورد تجزیه و محتوا  ليبا استفاده از تحل گردید و سپس يآور جمع يشورنشست ک کی

و تنها اختصاص داشت مراکز  نیا اول، دوم و چهارم فهيوظ سهبه نمودند، مراکز به آن اشاره  نوالؤکه مس یشاخص ياز عملکردها یمياز ن شيب ها: افتهی

 ارتباط ،مراکز انجام شده است نیکه در ا ییدرصد از عملکردها 28حدود  بود.مورد(  11) فیوظا ریشاخص مرتبط با سا يدرصد از عملکرها 18

 .نداشت گانه چهارده فیکدام از وظا چيبا ه یميمستق

 هيتوج خود فیمراکز هنوز در خصوص همه وظا نیا ،یدهه از احداث مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک نیگذشت چند با وجود :یریگ جهینت

 .رديها صورت گ آن يبر اجرا یکاف رتو نظا شود نیتدو فیالزم در جهت توجه کامل به انجام همه وظا يها دستورالعمل گردد یم هي. توصستندين

 رانیا ،یآموزش علوم پزشک ت،يفيعملکرد، شاخص، ک ،یمراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک: ها کلید واژه



 همکاران وکالنتري  ...تطابق عملکرد مراکز مطالعات و یبررس

2 

 مقدمه
 فراهم جهت يضرور يابزارها ،ثرؤم ستميس و توانا کارکنان

 هستند جامعه در سالمت خدمات از یقبول قابل حوسط کردن

 بخش یانسان يروين نيمأت يبرا رياخ يها سال در (.1)

 سراسر در یپزشک علوم يها دانشگاه تعداد شیافزا سالمت،

 تیورمأم و هدف است. گرفته قرار کار دستور در رانیا کشور

 و توانمند کارکنان تيترب ،یپزشک علوم يها دانشگاه یاصل

 ترا جه الزم هاي مهارت و نگرش دانش، که است ستهیشا

  (.2) دنباش داشته جامعه آحاد سالمت ارتقاي و حفظ

 يها دانشگاه تعداد شیافزا جهت در ها سال گذشت از پس

 و ها دانشگاه نیا تعداد دنيرسبا وجود  و یپزشک علوم

 از ياريبس که نیا ليدل به قبول، قابل حد به آموختگان دانش

 تيفيک ،نداشتند تخصص سیتدر وهيش در یعلم تأيه ياعضا

 (.3) دیگرد چالش دچار در عمل یپزشک آموزش

 که یميعظ تحوالت با همراه یموزشآ يندهایفرا در ضعف

 داد، رخ یپزشک علوم و يتکنولوژ رشد در رياخ دهه سه در

 انینما شتريب را یپزشک موزشآ در رييتغ و یدگرگون به ازين

 توسعه مراکز يريگ شکل يها جرقه نياول تا شد منجر و ساخت

 یموزشآ تخدما یفيک و یکم يارتقا هدف با یپزشک موزشآ

 يانداز راه از پس (.4) شود زده یدانشگاه و یمل سطح در

 و کایآمر کشور در 1959 و 1958 سال در توسعه مراکز نياول

 توسعه و مطالعات )مراکز مراکز نیا کشورها، ریسا به آن يتسر

 از نيز رانیا کشور سالمت بخش در (یپزشک علوم آموزش

 يها دانشگاه در آموزش کيفيت ارتقاي هدف با 1369 سال

 ،زمان گذر با و آن از بعد و (2، 4) شدند جادیا یپزشک علوم

 دانشگاه 45 امروزه که يطور به ؛افتی شیافزا ها آن تعداد

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت نظر تحت یپزشک علوم

 توسعه زمراک ایجاد با اکنون و هستند مراکز نیا يدارا یپزشک

 در شگرفی تحوالت پزشکی، علوم هاي دانشگاه در آموزش

 تأهي اعضاي سنتی نگاه و گرفته صورت ها دانشگاه آموزش

 باور این بهان مدرس واست  کرده تغيير آموزش به علمی

 مراکز نیا (.2) هنر هم و است علم هم تدریس که اند رسيده

 را آموزش يفیک ارتقاي وليتؤمس دانشگاه، متفکر مغز عنوانه ب

 به کشور بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هاي شگاهدان در

 کار و ساز وجود مستلزم ،حساس نقش این ایفاي دارند. عهده

 تا است درمانی -آموزشی مراکز و ها دانشکده در مییدا

 دانشگاه آموزش ارکان تمامی در آموزش توسعه هاي فعاليت

 تيفيک تیتقو جهت به طور عمده مراکز نیا یابد. تسري

 ،یآموزش هاي برنامه یهماهنگ و نظارت تنوعم ابعاد در آموزش

 ،امتحانات جینتا ليتحل ن،ینو یابيارزش هاي کيتکن یابیارز

 بر نظارت و یسازمانده ،یدانشگاه کارمندان از جامع یابیارز

 و یهماهنگ آموزش، در قاتيتحق از تیحما ان،یدانشجو

 ها مارستانيب و ها دانشکده در آموزش توسعه دفاتر بر نظارت

 (.5، 6) ندینما یم تيفعال

 وزارت در ییها نامه ينیآ مهم، اهداف نیا تحقق راستاي در

 مطالعات مراکز وظایف شرح به که است شده مصوب بهداشت

 و پزشکی علوم هاي دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و

 مراکز ،اه نامه نیيآ نیا طبقت. اس پرداخته آموزش توسعه دفاتر

 به راشده  محول فیوظا که هستند ملزم ها آن دفاتر و توسعه

 نیا خصوص در که یمطالعات نتایج اما، دهند انجام یخوب

 با مراکز نیا که دهد می نشان ،است شده انجام مراکز

 شفق و ممتازمنش ،مثال عنوان به هستند. مواجه ییها چالش

 و رييتغ با وجود که ددنيرس جهينت نیا به با انجام پژوهشی ایآر

 عدم ،توسعه آموزش مراکز توسط مالحظه قابل تحوالت

توسعه  مراکز یمال منابع کمبود الت،يتشک و ساختار تناسب

 اعضاي پرداخت نظام بودن نامناسب و ها دانشگاه آموزش

 کامل نقش فايیا از مانع درمان و آموزش ريدرگ یعلم تأيه

 (.2) است شده موزشآ یفيک يارتقا در توسعه آموزش مراکز

 تحت که بودند يموارد شده ذکر يها چالش از ياريبس

 در مشکالت از یبرخ اما ،ستندين توسعه آموزش مراکز کنترل

 خاص تیریمد از اهدافشان به مراکز نیا دنيرس خصوص

 مشاهده یگاه که يطور به ؛شود یم یناش ها آن ؤوالنمس

 طبق مراکز نیا که یفیوظا اوقات از ياريبس که شود یم

 انجام یخوب به ،هستند آن انجام به ملزم يکشور يها نامه نیيآ
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 در ؛شود یم يادیز توجه ها آن از یبرخ به که نیا ای دگير ینم

 گردد. می یتوجه یب ها آن از یبرخ به که یحال

 که است مهم مراکز توسعه آموزش، اهداف به توجه با

 یابیارز ،نیبنابرا ارند.کارایی مؤثري د مراکز نیا ميابی نانياطم

 شرفتيپ يبرا یاتيح يها گام از یکی ،ها آن عملکرد یرسم

 از انجام هدف (.7)رود  به شمار می یپزشک آموزش در مداوم

 و مطالعات مراکز شاخص يعملکردها یبررس حاضر، مطالعه

 و مراکز رانیمد دگاهید از کشور یپزشک علوم آموزش توسعه

 ا بود.ه نامه نیيآ در مراکز نیا ندرجم فیوظا با ها آن مطابقت

 

 کار روش
 سال در که بود یفيتوص و يکاربرد نوع از تحقيقاین 

 و مطالعات مراکز رانیمد را پژوهش جامعه شد. انجام 1392

 شرکت ساالنه شیهما در که کشور یپزشک آموزش توسعه

 يا نامه پرسش ها، داده يآور جمع ابزار .تشکيل دادند نمودند،

 توسعه مراکز عملکرد خصوص در باز الؤس 2 از متشکل

 نهيزم در خبرگان از نفر دو نظر با که بود یپزشک زشآمو

 نیا با نامه پرسش االتؤس .گردید نیتدو یپزشک آموزش

 گونه چيه بدون که شد یطراح باز صورت به هدف

 انجام و مهم يها تيفعال تا دهد اجازه رانیمد به ،يداور شيپ

 در یگاه که ها تيلفعا نیتر ییجز یحت و نمراکزشا در شده

 برده ینام آن از یپزشک توسعه مراکز شده نييتب فیوظا طهيح

 زانيم یبررس هدف با و منظور نیبد .نمایند اشاره ،بود نشده

 مراکز رانیمد نظر از مرکز هر در شده انجام يها تيفعال تطابق

 شده، نييتب فیوظا چارچوب در ،یپزشک توسعه

 ارياخت در طلبانه فرصت روشه ب شده یطراح يها هنام پرسش

 کل یپزشک آموزش توسعه مراکز رانیمد از رنف 40

 سال انهيسال شیهما در که کشور یپزشک علوم يها دانشگاه

 .شد داده قرار ،داشتند حضور (تهران) 1392

 محتوا ليتحل با قيتحق ميت ياعضا ها، داده يآور جمع از پس

 بعد، مرحله در پرداختند. ها نامه پرسش از عملکرد استخراج به

 توسعه و مطالعات مراکز فیوظا شرح نامه نیيآ یبررس با

 قبل مرحله از شده استخراج يعملکردها کشور، یپزشک آموزش

 ،تینها در شد. گنجانده نامه نیيآ فیوظا مختلف يها طهيح در

 افراد درصد و یفراوان شده، استخراج عملکرد و فهيوظ هر يبرا

 ،آن اساس بر و گردید نييتع موضوع آن به کننده شارها

 .شد مشخص نامه نیيآ فیوظا طهيح در شده اشاره يعملکردها

، در IR.KMU.REC.1396.33خالق امطالعه حاضر با کد 

 کميته اخالق سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأیيد شد.
 

 ها یافته
توسعه  مراکز شاخص يعملکردها حاضر، پژوهش در

 گنجانده مراکز نیا یاصل فهيوظ 14 قالب درآموزش پزشکی 

 ،دنبو یاصل فیوظا به دادن ربط قابل که ییعملکردها و شد

 از کدام هر يبرا ،تینها در .گرفت قرار ریسا نهیگز در

 درصد و عملکرد( به کننده اشاره افراد )تعداد یفراوان ،فیوظا

 (.1 )جدول گردید نييتع یفراوان
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 مراکز این وظایف شرح هاي نامه آیين باتوسعه آموزش پزشکی  مراکز شاخص عملکردهاي مطابقت ميزان .1 جدول

عملکردهاي شاخص از نظر مسؤوالن  نیفراوا

 مراکز

 و مطالعات مراکز اصلی هاي فعاليت و وظایف

 ها دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه

 

جمع فراوانی ذکر شده 

توسط افراد در هر 

 )درصد(تعدادحيطه 

افراد اشاره کننده 

به موضوع 

 )درصد(تعداد

 و تدوین بر نظارت و اجرا ی،هماهنگ هدایت، پزشکی پاسخگو 2( 8/1) 17( 2/15)

 پاسخگو بر تأکيد با آموزشی هاي برنامه بازنگري

 پوشش تحت جامعه سالمت نيازهاي به ها بودن آن

 با مطابق دانشگاه، اختيارات محدوده در دانشگاه

 ریزي برنامه ضوابط شوراي عالی

 وظيفه اول

 پاسخگو آموزش 2( 8/1)

 طرح درس 8( 2/7)

 ریزي نامهبر 4( 6/3)

بررسی طرح درس اعضاي هيأت علمی  1( 9/0)

 و ارایه بازخورد

 ارتقاي بر نظارت و اجرا ریزي، برنامه سازماندهی، کارگاه 13( 7/11) 24( 4/21)

هاي  زمينه در علمی هيأت اعضاي هاي توانمندي

 پزشکی علوم آموزش مختلف

 وظيفه دوم

 ژورنال کالب 1( 9/0)

 انمندسازي استادانتو 8( 2/7)

 برگزاري دوره براي استادان 1( 9/0)

هاي  اي در رشته تقویت اخالق حرفه 1( 9/0)

 علوم پزشکی دانشگاه

 نوین هاي روش اجراي بر نظارت و هدایت فعاليت در زمينه ارتقاي کيفيت آموزشی 1( 9/0) 1( 9/0)

 کيفيت ارتقاي و توسعه براي ارزشيابی و آموزشی

 وزش دانشگاهآم

 وظيفه سوم

 اعضاي ارزشيابی بر و نظارت سازماندهی، اجرا ارزشيابی 19( 9/16)  20( 8/17) 

 یادگيري -یاددهی فرایندهاي و علمی هيأت

وظيفه 

اصالح فرم هاي ارزشيابی اعضاي هيأت  1( 9/0) چهارم

 علمی

 فراگيران ارزشيابی فرایندهاي رب نظارت و هدایت تحليل آزمون جدي در دانشگاه 1( 9/0) 1( 9/0)

 کيفی ارتقاي هدف با ها آزمون نتایج تحليل و

 ها آزمون

 وظيفه پنجم

واحد بيمار استاندارد شده در شوراها و  1( 9/0) 1( 9/0)

 گيري دانشگاه نهادهاي تصميم

 مراکز آموزشی هاي برنامه بر نظارت و هدایت

 دانشگاه بالينی هاي مهارت

 وظيفه ششم

فعال بودن دفتر استعداد درخشان و  1( 9/0) 1( 9/0)

 شناخته شدن توسط استادان و دانشجویان

 شناسایی، هاي فرایند بر نظارت و سازماندهی

 درخشان استعدادهاي وري بهره و جذب

 وظيفه هفتم

 اجراي بر نظارت و بودجه تأمين تصویب، هدایت، پژوهش در آموزش 5( 5/4)  5( 5/4) 

 آموزش در پژوهش هاي طرح

وظيفه 

 هشتم

 دور راه از آموزش هاي برنامه بر نظارت و هدایت آموزش الکترونيک 6( 4/5)  6( 4/5) 

 دانشگاه الکترونيکی و

 وظيفه نهم

تأکيد بر بحث دانش پژوهی آموزش در  1( 9/0) 1( 9/0)

 فرایند ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمی

 ارزیابی و نظارت هماهنگی، تسهيل، هدایت،

 مربوط نامه آیين اساس بر پژوهی دانش هاي اليتفع

 وظيفه دهم

مراکز توسعه آموزش بيمارستان تأسيس  2( 8/1) 2( 8/1)

 و مراکز آموزشی

 هاي فعاليت نمودن هماهنگ و عملکرد بر نظارت

 تابعه آموزش توسعه دفاتر

وظيفه 

 یازدهم
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 دانشگاه آموزشی مسایل خصوص در رهمشاو ارایه اتاق فکرمعاونت آموزشی دانشگاه 1( 9/0) 1( 9/0)

 ربط ذي مراجع به

وظيفه 

 دوازدهم

 هاي برنامه ارزشيابی و طراحی در مشاوره ارایه - - -

 دانشگاه مداوم آموزش

وظيفه 

 سيزدهم

شرکت فعال در شوراها و نهادهاي  1( 9/0) 1( 9/0)

 گيري دانشگاه تصميم

 اساس بر ها کميته و شوراها در جلسات، شرکت

 مقررات و بطضوا

وظيفه 

 چهاردهم

  سایر ها تشکيل کميته 7( 3/6) 31( 7/27)

 شرکت در المپيادها، جشنواره مطهري 6( 4/5)

 گرفتن امتياز مجله 4( 6/3)

 احداث مرکز تحقيقات بالينی 1( 9/0)

مشارکت و رهبري تدوین برنامه  1( 9/0)

 استراتژیک کل دانشگاه

نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی تدوین  1( 9/0)

 کرمان و برنامه استراتژیک

جلب مشارکت اعضاي هيأت علمی با  2( 8/1)

 هاي گوناگون تخصص

آموزش پزشکی، تعداد باالي تحصيل  1( 9/0)

 هاي آموزش پزشکی کرده

تقویت دانشجویان به خصوص  3( 7/2)

سازي و مشارکت آنان در  فعال

 یهاي آموزش فعاليت

هاي آموزشی در مقاطع  گسترش رشته 1( 9/0)

 کارشناسی ارشد

سازي تمام واحدهاي مرکز توسعه  فعال 1( 9/0)

 آموزش پزشکی

مرکز توسعه آموزش انتساب ریاست  1( 9/0)

هاي تخصصی مرتبط با  با حوزهپزشکی 

 آموزش

مرکز توسعه تعامل روشن و واضح بين  1( 9/0)

معاونت آموزشی  و آموزش پزشکی

 دانشگاه

 ارتقاي پایه اعضاي هيأت علمی 1( 9/0)

 جمع  100 100

 

 نظارت و اجرا هماهنگی، هدایت، بر فهيوظ نیااول:  فهيوظ

 پاسخگو بر کيدأت با آموزشی هاي برنامه بازنگري و تدوین بر

 .شتدا تمرکز جامعه سالمت نيازهاي به ها آن بودن

 توسعه و مطالعات مراکز مسؤوالن که یشاخص يعملکردها

 شامل ،دادند انجام طهيح نیا با ارتباط در یپزشک آموزش

 ،يزیر برنامه درس، طرح پاسخگو، آموزش پاسخگو، یپزشک
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 .بود دبازخور هیارا و یعلم تأيه ياعضا درس طرح یبررس

 انجام مراکز نیا که ییعملکردهااز  درصد 2/15 ،مجموع در

 .گيرد قرار می طهيح نیا در ،دهند یم

 و اجرا ریزي، برنامه سازماندهی، بر فهيوظ نیا دوم: فهيوظ

 در علمی تأهي اعضاي هاي توانمندي ارتقاي بر نظارت

 در .شتدا ديکأت پزشکی علوم آموزش مختلف هاي زمينه

 مراکز در که یشاخص يعملکردها از درصد 4/21 ،مجموع

 در ،است شده انجام کشور یپزشک آموزش توسعه و مطالعات

 که یشاخص يعملکردها جمله از بود. فهيظو نیا انجام جهت

 پژوهش در و ه استشد انجام مراکز نیا نوالؤمس توسط

 ژورنال و کارگاه يبرگزارتوان به  می ،گردید اشاره آن به حاضر

 و استادان يبرا دوره يبرگزار ،استادان يتوانمندساز کالب،

 ها دانشگاه یپزشک لومع يها رشته در يا حرفه اخالق تیتقو

 .اشاره نمود

 اجراي بر نظارت و هدایت بر فهيوظ نیا سوم: فهيوظ

 ارتقاي و توسعه براي ارزشيابی و آموزشی نوین هاي روش

 از آمده دسته ب اطالعات .کرد ديکأت دانشگاه آموزش کيفيت

 مراکز از یکی تنها که داد نشان ها افتهی ليتحل و هیتجز

 تيفيک يارتقا نهيزم در تي)فعال تيفعال کی ،یدانشگاه

 عبارت به ای بود داده انجام فهيوظ نیا خصوص در (یآموزش

 طهيح نیا در مراکز شاخص يعملکردهادرصد  9/0 دیگر،

 .قرار گرفت

 نظارت و اجرا سازماندهی، شامل فهيوظ نیا چهارم: فهيوظ

 -یاددهی فرایندهاي و علمی تأهي اعضاي ارزشيابی بر

 در مراکز شاخص يعملکردها درصد 8/17 .بود یادگيري

 نیا در ها تيفعال نیتر مهم بود. فهيوظ نیا انجام يراستا

 ياعضا یابيارزش يها فرم اصالح و یابيارزش انجام از خصوص

  تشکيل شد. یعلم تأيه

 و هدایت بر فیوظا نیا پنجم، ششم و هفتم: فیوظا

 ایجنت تحليل و فراگيران ارزشيابی فرایندهاي بر نظارت

 هدایت پنجم(، فهي)وظ ها آزمون کيفی ارتقاي هدف با ها آزمون

 بالينی هاي مهارت مراکز آموزشی هاي برنامه بر نظارت و

 فرایندهاي بر نظارت و سازماندهی و ششم( فهي)وظ دانشگاه

 فهي)وظ درخشان استعدادهاي وري بهره و جذب شناسایی،

 نیا انجام نهزمي در یاندک يها تيفعال .اشتد داللت هفتم(

 از درصد 9/0 دیگر، عبارت به بود. شده انجام فیوظا

 در بود، شده انجام مراکز توسط که یشاخص يعملکردها

 .قرار داشت فیوظا نیا از کدام هر يراستا

 بودجه مينأت تصویب، هدایت، بر فهيوظ نیا هشتم: فهيوظ

 .نمود ديکأت آموزش در پژوهش هاي طرح اجراي بر نظارت و

 توسعه و مطالعات مراکز شاخص يعملکردها از رصدد 5/4

 در پژوهش» بود. فهيوظ نیا يراستا در یپزشک آموزش

 نیا انجام يراستا در مراکز نیا که است یتيفعال «آموزش

 دادند. مانجا فهيوظ

 هاي برنامه بر نظارت و هدایت بر فهيوظ نیانهم:  فهيوظ

 4/5 .شتدا ديکأت دانشگاه الکترونيکی و دور راه از آموزش

مراکز توسعه آموزش  توسط که یشاخص يعملکردها از درصد

 بر ديکأت با و فهيوظ نیا يراستا در ،شود یم انجام ها دانشگاه

 بود. «کيالکترون آموزش»

 تسهيل، هماهنگی، هدایت، شامل فهيوظ نیا دهم: فهيوظ

 نامه ينیآ اساس بر پژوهی دانش هاي فعاليت ارزیابی و نظارت

 يراستا در مراکز از یکی توسط که یتيفعال تنها باشد. یم مربوط

 آموزش یپژوه دانش بحث بر ديکأت ،شد انجام فهيوظ نیا انجام

 عبارت به .بود یعلم تأيه ياعضا مرتبه يارتقا ندیفرا در

قرار  طهيح نیا در مراکز يها تيفعال از درصد 9/0 دیگر،

 .داشت

 نمودن هماهنگ و عملکرد بر نظارت شامل یازدهم: فهيوظ

 يها تيفعال باشد. یم تابعه آموزش توسعه دفاتر هاي فعاليت

مراکز توسعه  سيسأت شامل خصوص نیا در انجام شده

 ازدرصد  8/1 .بود یآموزش مراکز و مارستانيب آموزش پزشکی

 بود. فهيوظ نیا انجام يراستا در مراکز شاخص يعملکردها

 شامل فیوظا نیادوازدهم، سيزدهم و چهاردهم:  فیوظا

 مراجع به دانشگاه آموزشی لیمسا خصوص در مشاوره هیارا

 ارزشيابی و طراحی در مشاوره هیارا دوازدهم(، فهي)وظ ربط ذي
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 شرکت و (زدهميس فهي)وظ دانشگاه مداوم آموزش هاي برنامه

 مقررات و ضوابط اساس بر ها کميته و شوراها جلسات، در

 که داد نشانحاضر  وهشپژ يها افتهی .بود چهاردهم( فهي)وظ

 نگرفته صورت فیوظا نیا يراستا در یچندان يها تيفعال

 فهيوظ با مطابق شاخص يعملکردها از درصد 9/0 است.

 بود چهاردهم فهيوظ با مطابق عملکردها درصد 9/0 و دوازدهم

 نیا مسؤوالن نظر اظهار بر بنا زدهميس فهيوظ خصوص در و

 بود. نگرفته رتصو یتيفعال ،مراکز

 شد انجام مراکز نیا توسط که ییعملکردها ازدرصد  7/27

 وزارتخانه مصوبه فهيوظ 14 از کدام چيه در ميمستق طوره ب

 در شرکت ها، تهيکم ليتشک شامل عملکردها نیا .ديگنج ینم

 مرکز احداث مجله، ازيامت گرفتن ،يمطهر جشنواره ادها،يالمپ

 کیاستراتژ مهبرنا نیتدو يرهبر و مشارکت ،ینيبال قاتيتحق

 ک،یاستراتژ برنامه و دانشگاه یعلم نقشه نیتدو دانشگاه، کل

 گوناگون، يها تخصص با یعلم تأيه ياعضا مشارکت جلب

 آموزش يها کرده ليتحص يباال تعداد ،یپزشک آموزش

 آنان مشارکت و يساز فعالبه ویژه  انیدانشجو تیتقو ،یپزشک

 مقاطع در یموزشآ يها هرشت گسترش ،یآموزش يها تيفعال در

مرکز توسعه  يواحدها تمام يساز فعال ارشد، یکارشناس

مرکز توسعه آموزش پزشکی  استیر انتساب ،آموزش پزشکی

 واضح و روشن تعامل آموزش، با مرتبط یتخصص يها حوزه با

 و دانشگاه یآموزش معاونت ومرکز توسعه آموزش پزشکی  نيب

 .بود یعلم تأيه ياعضا هیپا يارتقا

 

 گیری نتیجه و بحث
 آموزش توسعه هدف با آموزش توسعه و مطالعات مراکز

 در آموزش توسعه يها برنامه است. شده جادیا یپزشک

 ،استادان آموزش آموزش، در پژوهش شامل یاصل يها نهيزم

 بر نظارت و یابیارز و آموختگان دانش مداوم آموزش

 مانجا از دفه (.3) باشد یم متمرکز یآموزش يها تيفعال

 مصوب يفهوظ 14 با شاخص يعملکردها تطابق حاضر، مطالعه

 ،فیوظا دامنه یگستردگ به توجه با و بود مراکز نیا شده در

 شود. پرداخته عمده يعملکردها به که شد یسع

 در ،کردند اشاره آن به کارشناسان که ییعملکردها بيشتر

 بر نظارت و اجرا ،يزیر برنامه ،یسازمانده» دوم فهيوظ طهيح

 مراکز .قرار داشت «یعلم تأيه ياعضا يها يتوانمند يرتقاا

 مانند یاقدامات فهيوظ نیا انجام جهت توسعه آموزش پزشکی

 ،استادان يتوانمندساز کالب، ژورنال يبرگزار کارگاه، ليتشک

 در يا حرفه اخالق تیتقو استادان و يبرا دوره يگزاربر

 نیا به توجه با دادند. انجامرا  دانشگاه یپزشک علوم يها رشته

 جهت استادان تیتقو ،مراکز نیا جادیا اهداف از یکی که

 نیا به يجد توجه ،باشد یم مداکار یانسان يروين آموزش

 نیا در شده انجام يعملکردها همه دارد. یخاص تياهم فهيوظ

 با دارد. استادان یعلم سطح تیتقو در یسع ینوع به طهيح

 جنبه فهيوظ نیا در ذکورم موارد از ياريبس که نیا به توجه

 جهت در ها دانشگاه از ياريبس ،دارند يتر ملموس و تر ینيع

  .اند نموده اقدام فهيوظ نیا انجام

 به مراکز مسؤوالن و رديگ یم قرار دوم رتبه در که يا فهيوظ

 ارزشيابی بر نظارت و اجرا سازماندهی،» ،داشتند اشاره آن

به  .بود« یادگيري -یاددهی فرایندهاي و علمی تأهي اعضاي

 وجود استادان یابيارزش جهت یمناسب ستمسي اگر طور قطع

 خود هاي تيفعال بهبود يبرا يبهتر زهيانگ ها آن ،باشد داشته

 بهتر آموزش تيفيک شود یم موجب امر نیا که داشت خواهند

 هاي ارزشيابی که است داده نشان ها پژوهش برخی نتایج شود.

 کيفيت بهبود در را مؤثري نقش صحيح، بازخورد و مستمر

 یاقدامات انجام با مراکز نیا (.8-11) کند یم فایا آموزش

 تأيه ياعضا یابيارزش يها فرم اصالحو  یابيارزش چونهم

 عمل جامه برنامه به جهت نیا در تا نمودند یسع ،یعلم

 بپوشانند.

 هدایت،»، شد آن به يادیز توجه که يمورد نيسوم

 هاي برنامه بازنگري و تدوین بر رتنظا و اجرا هماهنگی،

 سالمت نيازهاي به ها آن بودن پاسخگو بر کيدأت با آموزشی

 فهيوظ نیا يراستا در که یشاخص يعملکردها بود. «جامعه
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 طرح پاسخگو، زشآمو پاسخگو، یپزشک ، شاملشد انجام

 و یعلم تأيه ياعضا درس طرح یبررس ،يزیر برنامه درس،

 تنها ،آموزش يها برنامه تياهم به توجه با د بود.بازخور هیارا

 تر کامل یزمان امر نیا و باشد ینم یکاف ها آن ياجرا و نیتدو

 .رديگ صورت هم یمناسب نظارت که شود یم

 يعملکردها از یمين از شيب ،شد مشاهده کهگونه  همان

 سه به مربوط ،نمودند اشاره آن به مراکز مسؤوالن که یشاخص

 يعملکرها از درصد 18 تنها و بود ارمچه و دوم اول، فهيوظ

 به ینگاه با شد. یم مورد( 11) فیوظا ریسا با مرتبط شاخص

 مراکز تمرکز عمده که نمود کدر توان یم ساده اريبس ،درصدها

 فیوظا ریسا به عمل و بوده چهارم و دوم اول، فیوظا بر

 به دالیلی از امر نیا است ممکن است. بوده رنگ کم اريبس

 به) فیوظا از کدام هر انجام يبرا خاص سقف نييتع جمله

 فیوظا همه انجام به ملزم را خود مراکز دیگر این که عبارت

 ریسا انجام يبرا یکاف هارتم و دانشعدم وجود  ،(دانستند ینم

 .باشد ها آن دید از فیوظا ریسا انجام اهميت کمتر ای و فیوظا

 مراکز نیا دعملکر بر یکاف نظارت که است الزم ،حال هر به

 .رديگ انجام

 توسعه و مطالعات مراکز یاعتباربخش ياستانداردها سند در

 یمشخص برنامه دیبا مراکز»که  است آمده یپزشک آموزش

 ،«دنباش داشته خود يها برنامه امديپ و داد برون یابيارزش يبرا

 و است یمشکل بسيار وظيفه مراکز هاي فعاليت ارزشيابی اما

 توسعه ايه شاخص تعریف بودن مشکل ،آن در اصلی مسأله

 نبود و یابيارزش ندیفرا بودن مشکل ،جهينت در (.12)باشد  می

 همه به توجه عدم باعث ،مراکز يعملکردها بر یکاف نظارت

 حدود که مشاهده شده است دیگر، طرف از شود. یم فیوظا

 در، بود شده انجام مراکز نیا در که ییعملکردها از درصد 28

 .قرار نداشت گانه چهارده فیوظا از کدام چيه يراستا

 شد، انجام تهران پزشکی علوم دانشگاه در که پژوهشی در

 از یبرخ به پرداختن که کردند بيان علمی هيأت اعضاي اغلب

 ارتقاي در آموزش نقش است که شده باعث یجانب عوامل

 رسالت عنوان به آموزش و شود رنگ کم علمی هيأت اعضاي

 پيشنهاد . همچنين،گيرد قرار تأثير تحت میعل هيأت اصلی

 (.13) شود داده يشتريب تياهم آموزش تکيفي به باید که کردند

 و آموزش جایگاه اهميت کاهش وحيدشاهی، و رنجبر تحقيق

 (.14)را نشان داد  علمی هيأت اعضاي نظر از بودن معلم

 کی قالب در ها تيفعال و فیوظا ها، نقش تمام به طور قطع

 لیدال از یکی که رسد یم نظر به .رديگ یم انجام منسجم رساختا

 یسازمان چارت نبود از ف،یوظا از ياريبس بر تمرکز عدم

 زمان اختصاص جهت الزم يها دستورالعمل فقدان و مشخص

 .رديگ یم نشأت فیوظا سقف و کف يبرا تيفعال و

 مناسب یالتيتشک چارت وجود عدم زين همکاران و ستدو حق

 مراکز توسعه آموزش پزشکی بزرگ معضالت از یکی را

 مراکز التيتشک شده شنهاديپ چارچوب اعالم» و دانستند

 سوي از ها دانشگاه پيت کيتفک به توسعه دفاتر و مطالعات

 مشکل نیا حل جهت يراهکار را «ها دانشگاه به کشوري ستاد

 (.15) نمودند انيب

 از دهه نیچند گذشت با حاضر، مطالعه جینتابر اساس 

 مراکز نیا ،یپزشک آموزش توسعه و مطالعات مراکز احداث

 هيتوج خود شده نييتع فیوظا همه خصوص در هنوز

 توجه جهت الزم يها دستورالعمل شود یم هيتوص اند. نشده

 بر یکاف نظارت و شود نیتدو فیوظا کليه انجام به کامل

اقداماتی از  با توان یم ،نيهمچن .صورت گيرد ها آن ياجرا

 در یپزشک آموزش توسعه دفاتر و مراکز گاهیجا نييتعله جم

 الزم زمان حداکثر و حداقل زانيم نييتع ها، دانشکده و دانشگاه

 هر انجام تياهم زانيم نييتع فه،يوظ هر به اختصاص يبرا

 ،فهيوظ هر انجام يبرا الزم يها تيفعال کردن فیتعر و فهيوظ

 خود اهداف به را یپزشک موزشآ توسعه مراکز يادیز حد تا

 کرد. کینزد
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 سپاسگزاری
 آموزش توسعه و مطالعات مراکز محترم رانیمد از وسيله بدین

 و مطالعات مراکز شیهما در شرکت قیطر از که یپزشک علوم

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت یپزشک علوم آموزش توسعه

تشکر و  ،هممکاري نمودند پژوهش نیا انجام در ،یپزشک

 .دیآ یم عمل به یقدردان
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