
  
  :نشاني    

 - روبروي بيمارسـتان شـهيد مـدني       - خيابان دانشگاه  -تبريز
 مركـز مطالعـات و توسـعه        -مجتمع تحقيق و توسعه دانشگاه    

  آموزش علوم پزشكي تبريز
 
  

  :نشاني اينترنتي    
  

مركز مطالعات و توسعه 
  http://edc.tbzmed.ac.ir  آموزش پزشكي
سامانه فراگير 
 http://safa.tbzmed.ac.ir  الكترونيكي

  
  : تلفن    

  283و282 داخلي 3362700-0411
  :نمابر      

3357138-0411  
پست الكترونيكي مركز مطالعات و توسعه آموزش       

  :علوم پزشكي تبريز 
edc@tbzmed.ac.ir 

  
  :پست الكترونيكي واحد آموزشهاي الكترونيكي 

dln@tbzmed.ac.ir 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  
  
  
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  

  

  زشكي و خدمات بهداشتي، درماني  تبريزدانشگاه علوم پ
  

  معاونت آموزشي
  

   پزشكي تبريز علوممركز مطالعات و توسعه آموزش
 

  دانشگاه علوم پزشکی

 وخدمات بهداشتی درمانی تبريز



  : مقدمه    
با توجه به دست آوردهاي حال حاضر دانش بشري در 
زمينه هاي مختلف علمي از جمله در شاخه فن آوري 

 در روشهاي ياددهي و يادگيري در اطالعات، بازنگري
محيطهاي آموزشي به يكي از ضرورتها والويتهاي مهم 

مركز مطالعات و . مؤسسات آموزشي تبديل شده است
توسعه آموزش علوم پزشكي تبريز در راستاي تحقق اهداف 
علمي كشور با ايجاد گروه رسانه هاي آموزشي از سال 

 ،ايندهاي آموزشي و تالش در جهت بهبود و ارتقاء فر1381
گسترش مرزهاي دانش در حوزه آموزش علوم پزشكي را 

  .مد نظر دارد
پس ازطي مراحل سازماندهي اوليه گروه رسانه هاي 
آموزشي اينك مراحل بازنگري در نظام عملياتي اين گروه و 
نيز جايگاه آن در ساختار آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و 

 حال انجام بوده و در  درماني تبريز در–خدمات بهداشتي 
  :مشتمل بر بخشهاي زير مي باشداين گروه حال حاضر 

   آموزش الكترونيكي-1
   توليد و پشتيباني نرم افزاري-2
   خدمات پشتيباني سخت افزاري-3
   خدمات كمك آموزشي-4

  

  
  
  
  
 

  :ي آموزشياه  گروه رسانهرسالت     

 ايجاد بستر مناسب جهت ارتقاي كيفي فرايند هاي ياد
دهي و يادگيري ويژه دانشجويان، كاركنان و اعضاي 

 –هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
   . ساير دانشگاههاي كشوردرماني تبريز و

  
 : شاغل در گروهنيروي انساني      

 فعاليت –يك نفر ) عضو هيات علمي(مدير گروه  .1
  بصورت نيمه وقت

كارشناس مديريت فن آوري اطالعات در پزشكي  .2
   فعاليت بصورت تمام وقت- يك نفر

 - كارشناس رايانه با گرايش نرم افزار يك نفر .3
  فعاليت بصورت تمام وقت

  فعاليت - كارشناس برنامه ريزي آموزشي يك نفر .4
  بصورت تمام وقت

 -كارشناس مديريت برنامه ريزي آموزشي يك نفر .5
  فعاليت بصورت تمام وقت

 فعاليت -تكنسين فن آوري آموزشي يك نفر .6
 بصورت تمام وقت

  
 

  :مهمترين فعاليتهاي گروه رسانه هاي آموزشي      
طراحي و اجراي كارگاههاي آموزشي ويژه اعضاي  .1

  هيات علمي، كاركنان و دانشجويان 

ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه توليد و بارگذاري  .2
ه اعضاء هيات علمي محتوي آموزشي الكترونيكي تعاملي ب

  دانشگاه
طراحي و توليد بسته هاي آموزشي چند رسانه اي در  .3

  راستاي رسالت تدوين شده گروه
طراحي و اجراي آزمونهاي الكترونيكي برخط و غير برخط  .4

ويژه اعضاء هيات علمي، كاركنان و دانشجويان بعنوان 
  بخشي از فرايند ارزيابي آموزشي 

فزاري و نرم افزاري در ارائه خدمات پشتيباني سخت ا .5
محدوده حوزه فعاليتهاي مركز مطالعات وتوسعه آموزش 

 علوم پزشكي و نيزمعاونت آموزشي دانشگاه

  
  : و امكاناتمنابع      

 متر 190در حال حاضر فضاي اداري تخصيص يافته به گروه 
 20 نفر و مجهز به 60مربع مشتمل بر تاالر همايش به گنجايش 

بكه داخلي و شبكه اطالع رساني جهاني، اتاق رايانه متصل به ش
 (Server) رايانه هاي مركزي كارشناسان، اتاق مدير گروه، اتاق

  . است(UPS) و اتاق دستگاه برق اضطراري
  

  :چالشهاي عمده گروه رسانه هاي آموزشي      
در حال حاضر مهمترين چالش اين گروه نبود چارت سازماني 

ي كارشناسان گروه و همچنين مصوب و نيز وضعيت استخدام
محدوديتهاي مربوط به جذب و بكار گيري كارشناسان مختلف 
با تخصصهاي مورد نياز با توجه به محدوده در حال گسترش 

   .فعاليتهاي مرتبط با رسالت اين گروه مي باشد


