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مراكزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ()EDC
دانشگاههاي علوم پزشكي  :نقش  ،جایگاه و دستاوردها

مركز توسعه آموزش پزشكي در اواخر سال  68در معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكي با هدف ارتقاي كيفي آموزش در دانشگاههاي علوم پزشكي تاسيس
گرديد .با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي اين مركز ،ايجاد مراكز توسعه آموزش در دانشگاهها
بوده است ،بتدريج با فراهم كردن بستر مناسب و تشويق و حمايت مركز توسعه وزارت  ،مراكز
توسعه در دانشگاههاي علوم پزشكي ايجاد شدند .در حال حاضر در كليه دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور اين مراكز با نام مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي () EDC
مسئوليت امور كيفي آموزش دانشگاهها را بعهده دارند .
با ايجاد مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در دانشگاههاي علوم پزشكي  ،تحوالت
شگرفي در آموزش دانشگاهها صورت گرفته است و نگاه سنتي اعضاي هيات علمي به آموزش
تغيير كرده است  .برگزاري ساليانه بيش از  200كارگاه آموزشي در حيطه هاي مختلف آموزش
پزشكي  ،بكارگيري روش هاي نوين آموزش و ارزيابي دانشجويان و دستياران  ،انجام
اصالحات در برنامه آموزشي رشته پزشكي عمومي  ،ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي اعضاي
هيات علمي  ،برگزاري يازده همايش كشوري آموزش پزشكي  ،ايجاد دفاتر توسعه آموزش
( )EDOدر دانشكده ها و بيمارستانهاي آموزشي بمنظور تسري فعاليت هاي توسعه آموزش
در كل دانشگاه  ،انتشار مجله علمي پژوهشي در دانشگاههاي علوم پزشكي شهيدبهشتي،اصفهان
و كرمان  ،اجراي برنامه دانش پژوهي آموزشي نمونه اي از دستاوردهاي مراكز مطالعات و
توسعه آموزش پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي هستند.
کلید واژه ها :مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ،دانشگاههاي علوم پزشكي،
آموزش پزشكي ،ارتقاي كيفي آمورش ،آموزش اساتيد

مقدمه

مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (،)EDC
مراكزي آموزشي و پژوهشي هستند كه با هدف ارتقاي
كيفيت آموزش از سال 1369در دانشگاههای علوم

پزشكي کشور ايجاد شده اند .در حال حاضر  45دانشگاه
علوم پزشكي تحت نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي مسئوليت تربيت نيروي انساني مورد نياز سالمت

-1فوق تخصص خون و آنكولوژي كودكان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -2معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
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مراكزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ()EDC
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تاريخچه مراكز توسعه آموزش در جهان و
ايران

براي اولين بار تفكر بهبود آموزش پزشكي در سال 1955
در قالب پروژه اي در دانشگاه بوفالو در امريكا بمنظور
ارزشيابي دامنه وسيع ياددهي – يادگيري در علوم پزشكي
آغاز گرديد .اولين مركز توسعه در دانشگاه وسترن ريزرو
در سال  1958تاسيس گرديد  .مركز توسعه آموزش
پزشكي در سال  1959در دانشگاه ايلي نوي شيكاگو در
امريكا ايجاد شد كه هم اكنون يكي از مراكز فعال و معتبر
دنيا محسوب مي شود و در دوره های کوتاه و بلند مدت
آموزش پزشكي دانشجو تربيت مي كند(.)1
برنامه جهاني آموزش اساتيد در سال  1969بنا به
توصيه گروهي از مشاورين سازمان جهاني بهداشت
توسط اين مركز طراحي و به اجرا در آمد .ايران بعنوان
يكي از مراكز هشتگانه آموزش اساتيد در منطقه انتخاب
گرديد و تعدادي از اساتيد دانشگاه شيراز براي شركت
در آن دوره ها اعزام شدند .استادان اعزامي پس از
تكميل دوره هاي آموزشي به كشور مراجعت نموده
و در سال  1351بخش آموزش پزشكي را در دانشگاه
شيراز تاسيس كردند .اين بخش نه تنها به اعضاي هيات
علمي دانشگاه خود آموزش مي داد بلكه در دانشگاههاي
كشورهاي منطقه مديترانه شرقي نيز فعاليت داشت و بنام
مركز آموزش اساتيد سازمان جهاني بهداشت در منطقه
( )RTTCخوانده مي شد .بخش آموزش پزشكي دانشگاه
شيراز به مدت  6سال به امر آموزش اساتيد مبادرت
ورزيد و كارگاه هاي آموزشي موفقي در زمينه برنامه
ريزي ،روشهاي آموزش و ارزيابي ارائه و پس از آن به

حالت تعطيل درآمد.
بعد از ادغام وزارت بهداري با دانشكده هاي گروه پزشكي
وزارت علوم ،وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي
در سال  1364تاسيس گرديد و از آنجائي كه مسئوليت
آموزش پزشكي به وزارت جديد سپرده شد ،بمنظور تسهيل
در تربيت نيروي انساني و جبران كمبود اساتيد كارآمد و
ورزيده  ،مركز توسعه آموزش پزشكي در اواخر سال
 68در معاونت آموزشي وزارت تاسيس گرديد .اين مركز
با هدف ارتقاي كيفي آموزش بمدت  4سال فعاليت هاي
متعددي را از جمله ارائه كارگاه هاي آموزشي در زمينه
هاي مختلف آموزش پزشكي براي اعضاي هيات علمي
دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ،انتشار كتاب ،پمفلت و
جزوه در زمينه آموزش پزشكي و انجام پژوهش در زمینه
های مختلف آموزش نظیر بررسي سواالت امتحاني بورد
های تخصصی و  ....انجام داد (.)2
از آنجائي كه يكي از هدف هاي مهم مركز توسعه
آموزش وزارت بهداشت ،كمك به ايجاد چنين مراكزي در
دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بود بتدريج اقداماتي در
جهت نيل به اين هدف صورت گرفت .مركز توسعه ابتدا
با شركت دادن اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
در كارگاه هاي آموزشي ،آنان را با موضوعات آموزش
پزشكي و لزوم ايجاد مراكز توسعه در دانشگاهها آشنا
كرد ،در مرحله بعد با انتخاب افرادي عالقمند و توانا از هر
دانشگاه مقدمات ايجاد مراكز توسعه را پايه ريزي و در
مرحله نهايي از طريق برگزاري كارگاه هاي مشترك به
آموزش اختصاصي اساتيد انتخاب شده كه مسئول راه
اندازي مراكز در دانشگاههاي خود بودند ،پرداخت .بدين
ترتيب بتدريج با تشويق و حمايت مركز توسعه آموزش
وزارتخانه  ،مراكز توسعه در دانشگاههاي علوم پزشكي
اصفهان ،شهيدبهشتي ،ايران ،و سپس در سایر دانشگاهها
ايجاد گرديد ( .)3روند شکل گبری مراکز توسعه آموزش
در دانشگاههای علوم پزشکی در جدول شماره  1ذکر
گردیده است.
مركز توسعه آموزش وزارتخانه در سال  1372با مركز
مطالعات برنامه ريزي آموزشي ادغام و وظايف اجرايي
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جامعه را بعهده دارد و  EDCدر كليه آن دانشگاهها
تاسيس گرديده است.
بمنظور تسري فعاليت هاي توسعه آموزش در تمامي
اركان آموزش دانشگاهها ،از سال  1382بتدريج دفاتر
توسعه آموزش( )EDOنيز بعنوان بازوان اجرايي(،)EDC
در دانشــکده ها و مراكز آموزشي درماني كه بيش از 50
نفر عضو هيات علمي دارند،تاسيس شده اند.
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جدول – 1روند شکل گیری مراکز توسعه آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

بهار  -1389شماره 76

تربيت نيروي انساني كارآمد كه بتواند نيازهاي در
حال تحول جامعه را پاسخگو باشد ،به اساتيد ورزيده
و با صالحيت در زمینه آموزش علوم پزشکی ،برنامه

Downloaded from http://journals.tums.ac.ir/ on Sunday, December 30, 2012

آن به مراكز توسعه آموزش دانشگاهها واگذار گرديد و
مركز جديد تحت عنوان « مركز مطالعات و توسعه آموزش
علوم پزشكي» از سال  72تاكنون مسئوليت سياستگذاري،
برنامه ريزي  ،هماهنگي ،نظارت و ارزيابي فعاليتهاي مراكز
توسعه دانشگاهها را بعهده دارد.

ضرورت ،اهداف و وظايف مراكزمطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی
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در سال هاي اخير با توجه به گسترش حيطه فعاليت هاي
مراكزوايجادواحدهاييبشرحزيردر مراكزمطالعاتوتوسعه
آموزشعلومپزشكيدانشگاههايعلومپزشكيكشور
 -1برنامه ريزي درسي
 -2رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي
 -3ارزيابي دانشجو ،استاد و برنامه
 -4پژوهش در آموزش
 -5پرورش استعدادهاي درخشان
 -6آموزش مهارتهاي باليني
 -7آموزش علوم پزشکی پاسخگو
ابعاد وظايف مراكز وسيع تر گرديده است  .طبق آخرين آئين
نامه تدوين شده درسال ، 1389شرح وظايف مراكز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشكي بشرح زير تعيين شده است:
• هدایت  ،هماهنگی  ،اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای
سالمت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختيارات
دانشگاه ،مطابق با ضوابط شورايعالي برنامه ريزي
• سازماندهی ،برنامه ریزی ،اجراء و نظارت بر ارتقای
توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف
آموزش علوم پزشکی
• هدایت و نظارت بر اجراي روش های نوین آموزشی و
ارزشيابي برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
• سازماندهي ،اجراء ونظارت بر ارزشیابی اعضای هیات
علمی و فرایندهای یاددهی– یادگیری
• هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و
تحليل نتايج آزمون ها با هدف ارتقاي كيفي آزمونها
• هدایت و نظارت بر برنامه هاي آموزشی مراکز مهارت های
بالینیدانشگاه
• سازماندهي و نظارت بر فرایند های شناسایی ،جذب و
بهره وری استعدادهای درخشان
• هدایت ،تصویب ،تامین بودجه و نظارت بر اجراي طرح های
پژوهش در آموزش
• هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و
الکترونیکی دانشگاه
• هدایت ،هماهنگی ،تسهیل ،نظارت و ارزیابی فعالیت های
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هاي درسي به روز و روشهاي آموزش و ارزشيابي
نوآور نياز داشت ،ولي از آنجائي كه اعضاي هيات علمي
دانشگاههاي علوم پزشكي معموال» قبل از استخدام دوره
اي را در زمينه آموزش و به اصطالح كار تدريس طي
نمي نمايند و فقط با توجه به سوابق علمي و تبحر در
رشته تخصصي استخدام مي شوند  ،لذا تاسيس مراكزي
تحت عنوان مراكز توسعه كه بتواند اين كمبودها را جبران
نمايد ،ضروري بنظر می رسید(.)4
ضرورت ايجاد چنين مراكزي در كشور ما بخصوص بعد
از افزايش تعداد دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي
و استخدام اعضاي هيات علمي جوان كه تجربه چنداني
در كار آموزش نداشتند ،بيش از پيش نمايان گرديد (تعداد
اعضاي هيات علمي از  1573نفر درسال تحصيلي 48-49
به  2908نفر در سال تحصيـــلي  58-59و از  3987نفر
در سال  68-69به  7979نفر در سال  )5( 72-73و در
حال حاضر به حدود 11هزار رسيده است.
مراكز توسعه آموزش اهداف متنوعي را دنبال مي نمايند
و وسعت فعاليت هاي آنان در هر دانشگاه نسبت به دانشگاه
ديگر مي تواند متفاوت باشد ولي بطور ويژه به تقويت
مهارتهاي برنامه ريزي درسي ،بهبود كيفيت مواد ياددهي
– ياددگيري ،ارزيابي ياددگيري دانشجويان و كارآيي
آموزش كمك مي كنند .اين مراكز همچنين ممكنست در
برنامه ريزي ،اجرا و ارزيابي اعضاي هيات علمي و برنامه
هاي آموزش مداوم دخالت داشته باشند و از آنجائي كه
پژوهش نيز يك وظيفه مهم اكثر متخصصين آموزش است،
بخش اصلي ومركزي وظايف مراكز توسعه را تشكيل مي
دهد .سازمان جهاني بهداشت،در آغاز شكل گيري مراكز،
اهداف و وظايف زير را براي آنان در نظرگرفته بود.
 -1برنامه ريزي درسيCurriculum Development
 -2ارزشيابي Evaluation
 -3آموزش اساتيد Teacher Training
 -4آموزش مداوم پزشكي Continuing Medical
Education
 -5پژوهش در آموزش )6( Research inEducation
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•برگزاريسالیانهبیشاز 200كارگاهآموزشیدرزمينههاي
مختلف آموزش پزشکی نظير برنامه ريزي درسي ،روشهاي
آموزش ،روش هاي ارزيابي دانشجو ،ارزشيابي برنامه و . ...
• برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی در
 EDCدانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شیراز و تبریز
• برگزاری دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي
بصورت حضوری و از راه دور در  EDCدانشگاههاي
علوم پزشكي شهيدبهشتي ،اصفهان ،ايران  ،تهران  ،تبريز،
مشهد و کرمان.
• راه اندازی دوره  Ph.Dآموزش پزشكي در EDC
دانشگاههاي علوم پزشکی ایران  ،اصفهان و شهيد بهشتي
• بكارگيري روش های نوین آموزشی برای آموزش
دانشجویان و دستیاران
• تدوين طرح دوره و طرح درس (  Lesson Planو
( Course Planدر رشته ها و مقاطع مختلف با مشاركت
گروههاي آموزشي دانشگاهها
• انجام اصالحات در برنامه آموزشي رشته پزشكي
عمومي دانشگاههای علوم پزشكي شهيدبهشتي اصفهان
 ،مازندران  ،تهران  ،ایران  ،لرستان  ،یزد و شاهرود
• طراحی دوره های جدید آموزشی در رشته های علوم
پایه و بالینی با مشاركت گروههاي آموزشي
• بازنگری برنامه های درسی با هدف انطباق محتوای

• برگزاري يازده همايش کشوری آموزش پزشكي
(بطور متوسط با شرکت بیش از هزار شرکت کننده و
ارائه بیش از  800مقاله در هر همایش)
• حمايت از بیش از  6000دانشجوي استعداد درخشان
و ارائه تسهيالتي از قبيل تحصيل هم زمان در دو رشته،
شركت در كنگره هاي داخل و خارج از كشور و ....
• آموزش مهارتهاي عملي به دانشجويان و دستياران در
مرا كز مهارتهاي باليني و ارزيابي آن مهارتها با استفاده
از روش  OSCEبا مشاركت گروههاي آموزشي
• ايجاد  EDOدر دانشكده ها و بيمارستانهاي آموزشي
بمنظور تسري فعاليت هاي توسعه آموزش به كل دانشگاه
• انتشار كتاب ،جزوه و پمفلت در زمينه هاي مختلف
آموزش پزشكي
• تولید نرم افزارهای آموزشی در زمینه های مختلف
علوم پزشکی
• انتشارمجله آموزش پزشكي با درجه علمی پژوهشی در
 EDCدانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان ،شهيدبهشتي و
كرمان
• شناخته شدن  EDCدانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
بعنوان مركز همكار با سازمان جهاني بهداشت و كسب
مقام برتر در منطقه مديترانه شرقي EMRO
• ايجاد مراكز تحقيقات آموزش پزشكي در دانشگاههاي
علوم پزشكي اصفهان  ،تبريز و ايران
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رئوس دستاوردهای مراكز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههاي
علوم پزشكي كشور

آموزشی با نیازهای درحال تغییرسالمت جامعه با
مشاركت گروههاي آموزشي
• طراحي سواالت استاندارد و با تاكسونومي باال براي
سنجش سطوح باالی حیطه شناختی
• استفاده از روشهای نوین ارزیابی برای سنجش
مهارتهای نظری و بالینی دانشجویان و دستیاران
• تجزبه و تحليل آزمونهاي برگزار شده از نظر ساختار
سواالت  ،تعيين ضرایب تميز و دشواري و ارائه بازخورد به
اعضاي هيات علمي ،دانشجويان و مسئولين آموزش دانشگاه
• ارزشيابي جامع فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيات علمي
• اجراي طرحهاي پژوهشي متعدد براي حل مشكالت
آموزشي و ارتقاي فرايندهاي آموزشي در دانشگاهها
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دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه
• نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر
توسعه آموزش تابعه
• ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه
به مراجع ذيربط
• ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش
مداوم دانشگاه
• شركت در جلسات ،شوراها و كميته ها بر اساس ضوابط
و مقررات
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بحث و نتيجه گيري

با ايجاد مراكز توسعه آموزش در دانشگاههاي علوم
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Educational Development Centers (EDCs) in
Universities of Medical Sciences: Treatment
and Medical Education, Roles, Position and
Achievements
Nader Momtazmanesh,Farangis Shoghi Shafagh Aria

Abstract:
Educational Development Center (EDC) has been founded in deputy for education section
of minstry of since 1989 in order to improve the quality of education in universities of medical
sciences .One of the most important objective of national EDC was the establishment of
EDCs in the universities, therefore EDCs have gradually established in universities by
providing the appropriate context, motivating and educational support of national EDC. At
present EDCs in all universities of medical sciences are responsible for improvement the
quality of educational affaires.
This establishment caused to huge changes in teaching in universities After the
establishment of EDCs, the traditional approach of faculty members of universities have
been changed. Holding annually more than 200 workshops in different aspect of medical
education, applying new methods in teaching and student assessment, implementing reform
in curriculum of undergraduate in medical education, teacher evaluation, holding 11 national
congress on medical education, establishment of Educational Development Offices(EDOs)
in faculties and teaching hospitals, publishing the journals of medical education by EDCs
of Shaheed Beheshti, Esfahan and Kerman universities, implementing the scholarship in
teaching are some examples of achievements of EDCs in universities of medical sciences
of Iran.
Key words: Educational Development Centers, Universities of Medical Sciences,
Medical Education, Improvement the Quality of Educatiom, Teacher Training

