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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 اهداف کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدری( هGOALS) 

 ه ماتریس وضعیت موجودشده در ناحی استراتژی اخذ راستایبه فهرست عوامل درونی و بیرونی و در  عنایتبا 

اهداف کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  ،اه گیری از فرصت رهها و به قوتنقاط مشمول بر تقویت  ، مرکز

  به شرح ذیل تدوین شد. علوم پزشکی دانشگاه

G1 :های توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسعه و ارتقای برنامه  

G2 :ت تکمیلی آموزش پزشکیالهای تحصی تاسیس و گسترش دوره  

G3 : الکترونیکی در زمینه آموزش علوم پزشکیارتقای کمی و کیفی جایگاه آموزش  

G4 :های پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکی توسعه کمی وکیفی و حمایت از فعالیت 

G5 :ت در حوزه آموزش علوم پزشکی الهای کاربردی در جهت شناسایی مشک های پژوهش گسترش انجام طرح

 زمالت الو انجام مداخ

G6 : های پژوهش در آموزش و دانش  ت علمی دانشگاه در انجام طرحأهیارتقاء توانمندی پژوهشگران و اعضاء

 پژوهی آموزشی

G7 :های خارج از کشور های مشترک با دانشگاه ها و برنامه طراحی و برگزاری دوره  

G8 :ع رسانی علمی پژوهشی مرکزالارتقاء کیفیت و کمیت خدمات اط  

G9 :تقویت بودجه اختصاص یافته به مرکز  

G10 : ه(درج 360ارزشیابی ی )های ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علم حیطهگسترش 

G11 :ها ارتقاء سطح استانداردهای کمی و کیفی آزمون  

G12 :ها و نظارت بر انجام آنها های آموزشی دانشکده برنامه ریزی جهت ارزشیابی درونی گروه 

G13 :هماهنگی و همکاری جهت ارزشیابی بیرونی دانشگاه  

G14 :ها اء عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکدهارتق  

G15 :ت علمیأاجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هی  

G16 :های آموزش پاسخگو و جامعه نگر دانشگاه گسترش و ارتقای برنامه  

G17 :ینالهای آن ارتقاء کیفیت دوره 

G18 :ارتقاء کمی و کیفی محتواهای آموزشی 
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G19 : با موضوع آموزش علوم پزشکیراه اندازی مجله  

G20 :تشکیل کمیته علمی، طرح سوال، کمیته آزمون و برگزاری ی )ارتقاء سطح کیفی و کمی المپیاد دانشجوی

  ن(دانشجویا های توانمندسازی برای دوره

G21 :ترالافزایش درصد دانشجویان استعدادهای درخشان پذیرفته شده در سطوح تحصیلی با 

G22 :های نوآورانه کیفی طرح ارتقاء کمی و 

G23 :ها های استاندارد بارگذاری شده بر روی وب سایت های دانشکده ارتقاء درصد طرح درس و طرح دوره 

G24 :های یادگیری یاددهی مبتنی بر شواهد علمی ترویج روش  

G25 :ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی 

G26 :دانشجویان توانمندسازی دانشجویان و ارتقاء مشارکت آموزشی 

G27 :گسترش طرح های توسعه ای 

G28 :گسترش رشته های تحصیلی دانشگاهی 

G29پیشبرد بسته های طرح تحول بر اساس اهداف ابالغی وزارت متبوع : 

 

 

 اهداف اختصاص( یObjectives)  

G1 :های توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسعه و ارتقای برنامه  

G1O1 : انجام نیاز سنجی، تحلیل نیاز سنجی و تدوین گزارش ) اعضای هیأت علمیتعیین نیازهای آموزشی

  ی(نیازسنج

G1O2 :های آموزشی طراحی و برگزاری کارگاه 

G1O3ستخداماالهای آموزشی برای اعضای هیأت علمی جدید  ها و کارگاه رتقای کیفیت برگزاری دوره: ا  

G1O4 :آکادمیک برای اعضای هیأت علمیهای زبان  اندازی دوره های آموزشی کارگاه راه  

G1O5های مختلف آموزش علوم پزشکی های تخصصی مدرسین در زمینه یجاد تیم: ا  

G1O6های آموزش های آموزشی دانشگاه به منظور بهبود شیوه رتقاء تعامل با گروه: ا 

G1O7رزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده و تدوین گزارش آن: ا  
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G2 : ت تکمیلی آموزش پزشکیالهای تحصی دورهتاسیس و گسترش  

G2O1 :پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  

G2O2 :های کوتاه مدت آموزش در سطح استان و کشور طراحی و اجرای دوره  

 

G3 :ارتقای کمی و کیفی جایگاه آموزش الکترونیکی در زمینه آموزش علوم پزشکی  

G3O1 : دانشجویانارتقاء استفاده از وب جهت آموزش  

G3O2 :ترویج تولید محتواهای آموزش الکترونیکی  

 

G4 :های پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکی توسعه کمی وکیفی و حمایت از فعالیت 

G4O1 :گسترش و بهبود کمیت وکیفیت طرح های پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی 

G4O2 :مشارکت فعال در طرح های نیازسنجی و اولویت بندی دانشگاه  

G4O3 :معتبر علمی و پژوهشی التت خارجی و داخلی در مجاالافزایش چاپ و انتشار مق  

G4O4 :های آموزش پزشکی داخلی و خارجی افزایش شرکت در کنگره  

G4O5 :تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی 

 

G5 :ه آموزش ت در حوزالهای کاربردی در جهت شناسایی مشک های پژوهش گسترش انجام طرح

 زمالت العلوم پزشکی و انجام مداخ

G5O1 :های آموزش  ت و چالشالهای درون بخشی و برون بخشی در جهت شناسایی مشک توسعه همکاری

  علوم پزشکی

G5O2 :های پژوهشی جهت بهبود  ت علمی و پژوهشگران در جهت طراحی و اجرای طرحأترغیب اعضاء هی

 فرآیندهای آموزش جاری

G5O3 :ها در سطح کشور طرح های پژوهشی موفق و حمایت از این طرح شناسایی  
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G6 :های پژوهش در  ت علمی دانشگاه در انجام طرحأارتقاء توانمندی پژوهشگران و اعضاء هی

 آموزش و دانش پژوهی آموزشی

G6O1های داخلی و خارجی  ت علمی و پژوهشگران در همایشأیجاد بستر مناسب جهت شرکت اعضاء هی: ا

 ط با آموزش علوم پزشکیمرتب

G6O2 :قمندالت علمی و پژوهشگران عأهای آموزشی توانمندسازی ویژه اعضاء هی ها و کارگاه برگزاری دوره 

G7 :های خارج از کشور های مشترک با دانشگاه ها و برنامه طراحی و برگزاری دوره  

G7O1های خارج از کشور ازدانشگاههای مشترک آموزشی با همکاری برخی  راحی واجرای برنامه: ط  

G7O2های خارجی های آموزشی با همکاری دانشگاه راحی و اجرای مطالعات و پژوهش: ط 

G7O3های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت  های دوره عزام هدفمند بعضی از اعضای هیأت علمی به کنفرانس: ا

 خارج از کشور

G8 :ی پژوهشی مرکزع رسانی علمالارتقاء کیفیت و کمیت خدمات اط  

G8O1ع رسانی مستقل برای مرکزالیجاد پایگاه اط: ا  

G8O2یجاد صفحات اختصاصی: ا EDO ها در سایت دانشکده  

G8O3یجاد صفحات اختصاصی: ا EDU در سایت بیمارستان های آموزشی درمانی 

 

G9 :تقویت بودجه اختصاص یافته به مرکز  

G9O1لب امتیا: ج( زGrant )دانشگاه از مراکز داخل  

G9O1 :لب امتیاج( زGrant ) خارج از دانشگاهاز مراکز  

 

G10 :ه(درج 360ارزشیابی ی )های ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علم گسترش حیطه 

G10O1ت علمی از طریق دانشجویان، همکاران، مدیرانأظارت بر ارزشیابی اعضای هی: ن  

G10O2رگزاری جلسات کمیته ارزشیابی: ب  

G10O3ظارت برتحلیل نتایج ارزشیابی: ن  

G10O4ها های ارزشیابی دانشکده ظارت بر بهبود کیفی فرم: ن  
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G10O5ظارت و مشارکت بر بهبود برنامه های آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی: ن  

 

G11 :ها ارتقاء سطح استانداردهای کمی و کیفی آزمون  

G11O1شکیل کمیته ارزیابی دانشجو: ت 

G11O2ها در بهبود نقاط ضعف آزمون شارکت: م  

G11O3ها توسط دانشکده ها ظارت بر تحلیل آزمون: ن 

G11O4هیه و به روز رسانی نرم افزار مربوطه: ت 

G11O5وسعه روشهای ارزیابی بالینی: ت  

G11O6رتقاء توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه طراحی آزمون های استاندارد: ا 

 

G12 : ها و نظارت بر انجام آنها های آموزشی دانشکده ارزشیابی درونی گروهبرنامه ریزی جهت 

G12O1رتقاء توانمندی گروه های آموزشی جهت ارزشیابی درونی: ا  

G12O2و تدوین  ه(بر اساس مصوبات کمیته ارزشیابی دانشگاا )یجاد فرمت و روش یکسان در دانشکده ه: ا

  دانشکده ها ها و معیارهای یکسان در شاخص

G12O3یکسان در دانشکده ها العتدوین ابزارهای گردآوری اط: ت  

G12O4ستفاده از نتایج ارزشیابی درونی جهت بهبود وضعیت آموزشی دانشکده ها: ا 

 

G13 :هماهنگی و همکاری جهت ارزشیابی بیرونی دانشگاه  

G13O1مع بندی و تدوین گزارش نتایج ارزشیابی بیرونی: ج  

G13O2حدید کمیته ارزشیابی دانشگاهالنتایج ارزشیابی بیرونی طبق صنتشار گزارش : ا  

G13O3ستفاده از نتایج ارزشیابی بیرونی جهت بهبود برنامه آموزشی گروه های آموزشی: ا 

 

G14 :ها ارتقاء عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده  

G14O1غ مدیرالیگیری جهت صدور اب: پ EDO دانشکده ها 
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G14O2دوین فرم ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها: ت  

G14O3ماه 3ازدید و برگزاری جلسات منظم با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها هر : ب  

G14O4ماه 3شکیل جلسه های شورای توسعه آموزش هر : ت  

G15 :ت علمیأاجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هی  

G15O1گواهی برنامه ضیافت اندیشه طبق برنامه دفتر نهاد رهبری دانشگاه بت نام و اجراء و صدور: ث 

G15O2رزشیابی برنامه و تجزیه و تحلیل آن: ا 

G15O3دوین گزارش نتایج و برگزاری دوره: ت 

 

G16: های آموزش پاسخگو و جامعه نگر دانشگاه گسترش و ارتقای برنامه  

G16O1وزش پاسخگووانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه آم: ت 

G16O2فزایش طرح های پژوهشی در زمینه موضوع آموزش پاسخگو: ا 

G16O3ارتباط نزدیک بین معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای  یجاد و ارتقاء تعامل و: ا

  جامعه

G16O4براساس های ضروری آموزشی  های آموزشی به منظور تعیین فعالیت شکیل جلسات منظم با گروه: ت

 تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و معاونت درمان ت منطقه و اولویت هایالمشک

G16O5های تعیین شده با تاکید بر  ت منطقه و اولویتالاساس مشک ح کوریکولوم های آموزشی مربوطه برالص: ا

  کارآموزی در عرصه

G16O6اولویت های تعیین شده با مشارکت و ت منطقه و الکید بر مشکأرتقاء آگاهی و توانمندی مردم با ت: ا

  استانی از جمله صدا و سیمای استان همکاری رسانه های محلی و

G16O7ت منطقه و اولویت های تعیین شده با مشارکت و الکید بر مشکأرتقاء آگاهی و توانمندی مردم با ت: ا

 سازمان های مردم نهاد و دانشگاه همکاری گروه های آموزشی

G16O8منطقه و اولویت های تعیین شده با مشارکت و  التکید بر مشکأگاهی و توانمندی مردم با ترتقاء آ: ا

 دانشجویی همکاری انجمن های علمی

G16O9های مربوط به نیازهای منطقه رتقاء مشارکت با مرکز آموزش مداوم دانشگاه جهت برگزاری کارگاه: ا  
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G17 :ینالهای آن ارتقاء کیفیت دوره 

G17O1ینالتوانمندی اساتید در زمینه آموزش آن رتقای: ا 

G17O1ینالرتقای توانمندی دانشجویان در زمینه آموزش آن: ا 

G17O1ین به اساتیدالرتقای کیفیت بازخوردهای دوره های آن: ا 

 

G18 :ارتقاء کمی و کیفی محتواهای آموزشی 

G18O1تولید محتوای آموزشی استاندارد موزشی برای طراحی،آت علمی گروههای أرتقای توانمندی اعضای هی: ا 

G18O2رتقای مشارکت دانشجویان و انجمن های علمی جهت تولید محتوای آموزشی مورد نیاز دانشگاه: ا  

G18O3های مورد نیاز تولید محتوای آموزشی استاندارد ها و فرم راحی چک لیست: ط 

 

G19 :راه اندازی مجله با موضوع آموزش علوم پزشکی  

G19O1مجوز برای راه اندازی مجلهخذ : ا  

G19O2پژوهشی -خذ مجوز موافقت اصولی و رتبه علمی: ا  

 

G20 :تشکیل کمیته علمی، طرح سوال، کمیته آزمون و ی )ارتقاء سطح کیفی و کمی المپیاد دانشجوی

  ن(دانشجویا های توانمندسازی برای برگزاری دوره

G20O1شرکت در المپیادقمند و مستعد جهت الناسایی دانشجویان ع: ش 

G20O2وانمند سازی دانشجویان در زمینه موضوعات و حیطه های المپیاد: ت 

G20O3رتقای مشارکت اساتید جهت توانمندسازی دانشجویان: ا 

G20O4رتقای کیفیت المپیاد دانشجویی در بخش درون دانشگاهی: ا 

 

G21 : ترالسطوح تحصیلی باافزایش درصد دانشجویان استعدادهای درخشان پذیرفته شده در 

G21O1رتقای آگاهی دانشجویان در زمینه آیین نامه استعداد درخشان: ا 
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G21O2سهیل استفاده دانشجویان استعدادهای درخشان از امتیازات درج شده در آیین نامه مربوطه: ت 

G21O3تعداد درخشانهمکاری با معاونت آموزشی دانشکده ها جهت هدایت بهتر دانشجویان اس رتقاء تعامل و: ا 

G21O4رتقای وضعیت صدور گواهی و بهره مندی دانشجویان از مزایای موجود در آیین نامه ها: ا 

G21O5ترال، بررسی مدارک و ارسال اسامی دانشجویان مربوطه جهت تحصیل در مقطع تحصیلی باالمستع: ا 

G22 :های نوآورانه ارتقاء کمی و کیفی طرح 

G22O1توانمندی اساتید و دانشجویان جهت ارائه، اجرا و ارزشیابی طرح های نوآورانه رتقای سطح انگیزه و : ا

 آموزشی

G22O2های دانش پژوهی به منظور ایجاد  مکاری با اعضای هیات علمی جهت تهیه، تدوین و اجرای طرح: ه

 محیط آموزش واحد تابعه و ترجمان دانش تغییرات مثبت در شرایط و

G22O3توانمندی اساتید و دانشجویان جهت ارائه، اجرا و ارزشیابی فرایند های آموزشی  رتقای سطح انگیزه و: ا

 جشنواره شهید مطهری 

G22O4رتقای سطح مشارکت و همکاری اساتید جهت ارائه درخواست ارزشیابی دانش پژوهی: ا 

G22O5آموزشرتقای سطح توانمندی دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت ارائه طرح های پژوهش در : ا 

G22O6ینوآورانه آموزش در سامانه فعالیت های سطح توانمندی اساتید جهت ثبت فعالیت های نوآورانه یرتقا: ا 

(MEDED)  دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری ، 

G22O7سیستم پایش و نظارت بر برنامه های واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش در دانشکده ها یرتقا: ا 

G22O8فرآیند مشاوره در گروه ها و دانشکده ها در زمینه فعالیت های نوآورانه، دانش پژوهی و جشنواره  یرتقا: ا

 شهید مطهری 

G22O9روند تدوین مستندات مربوط به فعالیت های نوآورانه، دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری  یرتقا: ا 

G22O10های نوآورانه، دانش پژوهی و جشنواره شهید ساختار و برنامه ها و راهنماهای واحد فعالیت  یرتقا: ا

 مطهری 

G22O11سیستم پایش و نظارت بر برنامه های واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش در دانشکده ها یرتقا: ا 

G22O12سیستم بازخورد به گروه ها و دانشکده ها در زمینه دانش پژوهی و پژوهش در آموزش یرتقا: ا 
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G23 : های استاندارد بارگذاری شده بر روی وب سایت های  درس و طرح دورهارتقاء درصد طرح

 ها دانشکده

G23O1اماندهی دفتر واحد برنامه ریزی درسی: س 

G23O2درصد 100کمیل طرح درس و طرح دوره های های تدوین نشده به میزان : ت 

G23O3رتقاء استانداردهای طرح درس ها و طرح دوره ها: ا 

G23O4درس و طرح دوره های تدوین شده بر روی وب سایت مربوطهارگذاری طرح : ب  

G23O5های درسی رزشیابی برنامه: ا 

G23O6توانمندی دانشکده ها و گروه های آموزشی در زمینه برنامه ریزی درسی ءرتقا: ا 

G23O7روز رسانی ساختار و برنامه ها و راهنماهای واحد برنامه ریزی در وب سایت مرکز: ب  

G23O8روند تدوین مستندات مربوط به واحد برنامه ریزی درسی ءارتق: ا 

G23O9سیستم پایش و نظارت بر برنامه های درسی گروه آموزشی در دانشکده ها ءرتقا: ا 

G23O10سیستم بازخورد به گروه ها و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی ءرتقا: ا 

G23O11کده هافرآیند مشاوره در گروه ها و دانش ءرتقا: ا 

 

G24 :های یادگیری یاددهی مبتنی بر شواهد علمی ترویج روش  

G24O1رویج برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبردهای دانشجو محوری: ت  

G24O2رویج برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبرد یادگیری به روش حل مسأله در کلیه رشته: ت  

G24O3دانشگاه در جهت راهبردهای ادغام، پاسخگوئی به جامعه، توسعه یادگیری رویج برنامه های آموزشی : ت

 دانش و مهارت فراگیران در کلیه رشته ها ءهدف ارتقا مبتنی بر تعامل همتایان با

 

G25 :ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی 

G25O1رتقاء توانمندی های اساتید در زمینه آموزش بالینی: ا 

G25O2استانداردهای فضای فیزیکی در زمینه آموزش بالینیرتقاء : ا 

G25O3رتقاء وضعیت تجهیزات آموزشی در زمینه آموزش بالینی: ا 
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G25O4رتقاء وضعیت پیاده سازی و نظارت بر استانداردهای آموزش بالینی: ا 

G25O5(ه و...وشگ بوک، کارپی )الرتقاء وضعیت ثبت و مستندسازی فعالیت های آموزشی در آموزش بالین: ا 

G25O6رتقاء وضعیت ارزشیابی دانشجویان در آموزش بالینی: ا 

 

G26 :توانمندسازی دانشجویان و ارتقاء مشارکت آموزشی دانشجویان 

G26O1قمند به موضوعات آموزشیالناسایی دانشجویان ع: ش 

G26O2رتقاء توانمندی دانشجویان در موضوعات آموزشی: ا 

G26O3ح فرآیندها و ارزشیابیالاز دریافت بازخورد از دانشجویان، انجام مداخله و اصیجاد یک سیستم دقیق : ا 

 

G27 :گسترش طرح های توسعه ای 

G27O1نجام نیاز سنجی و تهیه لیست طرح های توسعه ای: ا 

G27O2لب مشارکت اعضای هیأت علمی جهت انجام طرح های توسعه ای: ج 

G27O3های توسعه ای لب مشارکت دانشجویان جهت انجام طرح: ج  

 

G28 :گسترش رشته های تحصیلی دانشگاهی 

G28O1عیین رشته های تحصیلی قابل گسترش در دانشکده ها: ت 

G28O2 : تهیه الزامات راه اندازی رشته های تحصیلی قابل گسترش در دانشکده ها مبتنی بر استانداردهای

 مربوطه

G28O3های تحصیلی مورد نظر به صورت مستقلدوین برنامه عملیاتی برای راه اندازی رشته : ت 

 

G29پیشبرد بسته های طرح تحول بر اساس اهداف ابالغی وزارت متبوع : 

G29O1ایجاد دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در مرکز مطالعات : 

G29O1 :ارتقاء فرآیند اجرای بسته ها طرح تحول 


