
 

 

 

 

 "پزشکی آموزش دانشجویی علمی انجمن معرفی"

 

 " پزشکی آموزش "

  ...بینیم می و  شنویم می بیشتر را اصطالح این جدیدا

  .....و المپیاد حیطه یک عنوان به ، تحصیلی رشته یک عنوام به ، علم یک عنوان به ، دغدغه یک  عنوان به

 آموزنده اول درجه در آن مخاطب که شوند می پیگیری آکادمیکی و علمی مبانی پزشکی آموزش در

 ) Teacher (یادگیرنده سپس و ) Learner  ( باشد می. 

 سمت به  دانشگاه  حرکت نیز و است شده اشاره ذیل در آنها از تعدادی که موجود آموزشی مشکالت و ایرادات

 .دارند پزشکی آموزش با تنگاتنگی ارتباط با همگی آموزشی زمینه در سوم هزاره

 محتوای  - دانشجو با برخورد نحوه – مطالب بیان و تدریس نحوه ) دهندگان آموزش مشکالت 

 ( .... و آموزش ارائه محیط  -  شده ارائه مطالب

 نامناسب آموزشی برنامه و  کوریکولوم 

 آموزش حین در دانشجو ارزیابی 

 استاندارد غیر های آزمون 

 بیمارستان و بالین در آموزش عدیده مشکالت 

 و آموزشی محتویات فرارگیری زمینه در دانشجویان انگیزگی بی به منجر انتها در موارد همگی که

 .گردد می  برنامه فوق های فعالیت  سمت به دانشجو دادن سوق و کردن سرگرم  درنتیجه

 اصلی های قسمت از یکی ، است مشخص  پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت نام از که همانگونه

 .است درمان بهداشت کنار در پزشکی آموزش وزارتخانه

 آموزش مشکالت رفع و آموزش بهبود زمینه در تغییراتی اخیر های سال در بهداشت وزارت آموزش معاونت  در

 یدتول و آموزش سازی مجازی زمینه در فعالیت ، آموزشی کوریکولوم بازنگری  : قبیل از ایجادشد آموزش معاونت

 و مجازی صورت به  جامع های آزمون برگزاری ، آموزش تحول های بسته زمینه در فعالیت ، آموزشی های بسته

 ، آموزشی برنامه درelective   های واحد افزودن  ، ) Integration  ( شده اقدام آموزش ، الکترونیکی

 خصوص به و آموزش اهمیت بر تاییدی مهر همگی که دیگر تغییرات از بسیاری و  بالین با زودرس مواجهه

 .باشدمی آموزش بهبود و آموزش اصالح



 .است نموده آغاز را خود فعالیت تازگی به و شده تاسیس  پزشکی آموزش انجمن اهمیت این راستای در

 در  ۱۳۹۶ سال اوایل ( کرد فعالیت به شروع کارگرو صورت به ابتدا در که )  انجمن این تاسیس اولیه ایده

 ( دانشگاه آموزشی معاونت زیرواحد ) ایران پزشکی علوم دانشگاه درخشان استعدادهای مرکز مشورتی کمیته

 ۱۵/۱۰/۱۳۹۶ تاریخ  از انجمن ، اداری و رسمی مراحل شدن طی و فراوان های تالش از پس و  گردید مطرح

 .کرد فعالیت به شروع

 همچنین است برخوردار دانشجویی معاونت های حمایت از  و بوده دانشجویی ها انجمن سایر مانند انجمن این

 .گردد می حمایت آموزشی معاونت  و درخشان استعدادهای مرکز  توسط  ویژه صورت به

 

  :انجمن اهداف هاو برنامه

  :گردد می دنبال قسمت ۳ در انجمن های برنامه

 و مندان عالقه تمامی دربین پزشکی آموزش مبانی  گسترش دنبال به واحد این در : آموزش .1

 : باشد می آنها برای کاربردی و مفید مباحث آموزش

 هم و اساتید حضور با ها کالب ژورنال ، فصلی مدارس ، ها همایش ، های کارگاه ، آموزشی های دوره برگزاری

 ها دورهمی و ها نشینی

 و گیرد می قرار بررسی مورد دنیا در روز به و شده انجام مطالعات  قسمت این در  : پژوهش .2

  : شود می کار پزشکی آموزش زمینه در پژوهشی های طرح

 المللی وبین داخلی های کنگره در مقاالت ارائه و آموزش محتوای با تحقیقاتی های طرح انجام

 تالش و ها دوره و مقاطع تمامی در آموزشی مشکالت تمامی آوری جمع دنبال به بخش این : پایش . ۳        

 .باشد می مشکالت رفع درنهایت و مشکالت کاهش جهت

 کی عنوان به آینده در و یادگیرنده یک عنوان به ابتدا در  دانشجو هر  که  است اهمیت حائز نکته این انتها در

  .دنمای ایفا  آموزش بهبود زمینه در ای ارزنده سهم ، پزشکی آموزش مبانی از گیری بهره با تواند می  یاددهنده

 : نمایند دنبال زیر تلگرامی کانال طریق از را انجمن های برنامه تا شودمی دعوت مندان عالقه تمامی از 
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