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:مقدمه  

 منظور گسترش و توسعه دامنه فعاليت آموزش عالي و هب
پذيري در پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي براي ورود  انعطاف

به دانشگاه و به منظور بسط و اشاعه دانش متناسب با ذوق، 
مبرم سليقه و امكانات افراد و نيز پاسخگويي به نيازهاي 

جامعه درتامين نيروي انساني متخصص، نظام آموزش از راه 
دور به موازات نظام آموزشي تمام وقت براي مقررات اين 

                                                .آيد دستورالعمل به اجرا در مي
   سرعت شتابنده توليد اطالعات علمي و گسترش روزافزون 

 در دهه هاي اخير موجب گرديد رشته هاي علوم پزشكي
نيروي انساني كارآمد در زمينه آموزش شيوه هاي مناسب 
تدريس و ارزيابي دانشجو و مسلط به تواناييهاي الزم جهت 

با عنايت به . برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي ، تربيت شوند 
همين ضرورت  دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي در 

ي عالي برنامه ريزي رسيد و  به تصويب شورا1373سال 
 پذيرش و 1388 مهر ماهتبريز در اولين دوره اين رشته در 

                                                                             .آغاز گرديد

  وجهت كسب اطالعات بيشتر در مورد آئين نامه 
ي دوره به سايت گروه آموزش پزشكي به برنامه ها

  :رس زير مراجعه فرمائيدآد
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  (Mission)رسالت : الف
رشتة آموزش پزشكي در صدد  است تا با گزينش و   

جذب اعضاي هيات علمي و كارشناسان مستعد و 
عالقمند به مسايل پيچيده آموزش پزشكي در دنياي 
شتابان امروز، فارغ التحصيالني را تربيت نمايد كه توانايي 

ناسايي مشكالت آموزشي از طريق تحقيقات مناسب ، ش
ارائه راه حلهاي منطقي و قابل ارزيابي براي مسائل 
آموزشي، مساعدت در امر برنامه ريزي و مديريت مسائل 

تكنولوژيها و آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي و انتقال 
ارتقاي قابليتهاي اعضاي جهت روشهاي مناسب آموزش 

ه باشند و همچنين قادر باشند با هيات علمي را داشت
شناسايي نقاط قوت و ضعف دانشگاهها و شناخت عوامل 
پيشرفت دانشگاههاي جهان در ارتقاي وضعيت 

        .دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ايفاي نقش نمايند
اهداف دوره: ب  

:دوره آموزشي بايددر پايانفارغ التحصيالن   
 تغييرات توانايي هدايت فعاليتها جهت انجام - 1

  .ضروري به منظور افزايش كيفيت آموزش را داشته باشند
توانايي طراحي و انجام پژوهشهاي آموزشي به  - 2

 .منظور شناسايي و رفع مشكالت را داشته باشند
قادر به طراحي روشهاي مناسب ارزشيابي برنامه  - 3

 .هاي آموزشي باشند
توانايي مشاركت فعال در تدوين برنامه استراتژيك  - 4

 .ه را داشته باشنددانشگا
به روشهاي طراحي برنامه آموزشي و تكنولوژيهاي  - 5

جديد آموزش و الگوها و روشهاي جديد تدريس مسلط 
باشند و قادر به توسعه مهارتهاي آموزشي اعضاء هيات 

 .علمي دانشگاهها باشند
 
 

                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 

                                  
   

     
 گروه آموزش پزشكي

  268داخلي  /0411 – 3362700:   تلفن   
 :پست الكترونيكي   

mededu@tbzmed.ac.ir  
  

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  تبريز
 معاونت آموزشي
  پزشكي تبريز علوممركز مطالعات و توسعه آموزش

 دوره نيمه حضوري
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