بسمه تعالی
توسعه کيفی ،تفکر ،مطالعه ،تحقيق ،ھدايتگری ،برنامه ريزی و پايش اثربخشی
برنامه ھای آموزشی ازاھداف مراکزتوسعه آمورش است که ازطريق مشارکت
وسيع دفاترتوسعه تحقق می يابد.
با توجه به اينکه امورآموزشی دردانشکده ھا و بيمارستانھای آموزشی تابعه دانشگاه
عموما ً توسط معاونين آموزشی ھدايت ورھبری می شوند واز آنجا که معاونين
آموزشی به دليل درگيری درامور جاری آموزش وقت کافی جھت تحول ،تغيير،
تفکر ،مطالعه و تحقيق در حوزه ھای وسيع آموزش را ندارند انتظار می رود که
از دفاتر توسعه به عنوان بازوھای توسعه حمايت نمايند.
اين دفاتر با استفاده از مشارکت گروھی اعضاء ھيئت علمی در پنج محور توسعه
آموزش متشکل از پژوھش درآموزش ،برنامه ريزی ،ارزشيابی ،آموزش مدرسين
و آموزش مداوم در سطح حرفه ای حوزه عمل خود ،فعاليت می نمايند.
مسلما ً تصوراينکه مرکز توسعه آموزش در دانشگاه با تشکيالت محدود به تنھايی
بتواند به امور کيفی آموزش دانشگاه بپردازد ،تصوری بسيار سطحی است در حالی
که مراکز توسعه به منظور نھادينه کردن امر توسعه کيفی در دانشگاه نقش تسھيل
کننده را به عھده دارند و دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ھا و بيمارستانھای تابعه
آموزشی با استفاده از امکانات و ظرفيتھای بالقوه موجود در مراکز درسطحی بسيار
وسيع و ھمه جانبه در حوزه ھای گسترش آموزش با شناخت نيازھای حرفه ای
واجتماعی جامعه ھدف خود می توانند در تحقق اھداف توسعه آموزش بسيار مؤثر
باشند.به اين منظور دفاتر توسعه آموزش از سال  ،١٣٨٣تشکيل گرديد .
استانداردھای بين المللی در آموزش پزشکی ٢٠٠٣

مجموعه استانداردھای بين المللی برای آموزش پزشکی توسط فدراسيون جھانی
آموزش پزشکی ) (WFMEتھيه و تنظيم گرديده است.
استانداردھای معرفی شده توسط  WFMEھر سه مرحله آموزش پزشکی را در
بر می گيرد .آموزش پزشکی عمومی ،آموزش پزشکی بعد از فارغ التحصيلی و
توسعه حرفه ای مداوم  ،سه مجموعه استانداردھای جھانی در مراحل متفاوت اجرا
ھستند .مسند استانداردھای آموزش پزشکی عمومی به بيش از ده زبان ترجمه شده
است و در مطالعات آزمايش در تعدادی از دانشکده ھای پزشکی تاييد شده است و
ھم اکنون برسيستمھای ملی وناحيه ای شناسايی و اعتبار بخش دانشکده ھای پزشکی
تاثير می گذرد.
پروژه  WFMEدرزمينه استانداردھای بين المللی آموزش پزشکی که توسط
 WHOوانجمن پزشکی  WMAپيشنھاد شده است ،سه ھدف اصلی دارد:
 -١تحريک دانشکده ھای پزشکی برای تنظيم طرح ھای خود برای تغيير و ارتقاء
کيفيت مطابق توصيه ھای بين المللی.
 -٢تثبيت يک سيستم ملی و بين المللی ارزشيابی و اعتبار بخش دانشکده ھای
پزشکی به منظورتضمين حداقل استانداردھای کيفيت دربرنامه ھای اين
دانشکده ھای پزشکی
 -٣حمايت علمی ازطبابت و بکار گيری نيروھای انسانی پزشکی ،افزايش حمايت
ھای بين المللی توسط استانداردھای بين المللی کامالً تعريف شده در آموزش
پزشکی
مجموعه استانداردھای جھانی درآموزش پزشکی عمومی برمبنای  ٩حوزه و جمعا ً
 ٣۶معياردرھمه حوزه ھا وجمعا ً  ٣۶زيرحوزه ساخته شده است .حوزه ھا به عنوان
گستره وسيعی از ساختار ،فرآيند و پيامد آموزش پزشکی تعريف می شود و موارد
زير را دربرمی گيرد:
 -١رسالت و اھداف
 -٢برنامه آموزشی
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سنجش دانشجويان
دانشجويان
کادر علمی/ھيات علمی
منابع آموزشی
ارزشيابی برنامه
مديريت عالی و اجرايی
تازه سازی مداوم

WFMEمعتقد است که عمل به استانداردھا توفق عمومی را درمورد اھداف
رفتاری گسترش داده و دانشکده ھای پزشکی را در تنظيم ضروريات برنامه ھای
آموزشی شان وتعريف ھسته آموزش پزشکی کمک خواھد کرد .استانداردھا فرصت
تحقيقات و توسعه آموزشی را گسترش داده ،بحث و ھمکاری بين دپارتمانی وديگر
بخش ھا را تشويق می نمايد.

