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پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه 
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پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و ...

مقدمه

کارآمدیکیازشاخصهای تربیتنیرویانسانیمتخصصو

توسعهپایداراستودولتهابرایحرکتبهسمتتوسعهالزم

استبهاینعاملتوجهویژهایداشتهباشند)1(.حوزهسالمت

کلیدیدرتمامیدولتهامحسوب بهعنوانیکیازبخشهای

کهتنهادرصورتیجوامعمیتواننددرزمینههای میشود،چرا

از باالیی ازسطح آن افراد که باشند داشته پیشرفت مختلف

انسانی نیروی تربیت اساس این بر باشند. برخوردار سالمت

حوزهسالمتازاهمیتویژهایبرخورداراست)2(.

گذشتهپیشرفت حوزهآموزشعلومپزشکیطیچنددهه

چشمگیریرادرزمینههایمختلفداشتهاست.لیکندردنیای

کهتمامیحوزههاازجملهنظامسالمتباتغییراتدائمی امروز

مواجههستند،ضروریاستتابهمنظورپاسخگوییبهنیازهای

ایجادشدهدراینحوزهبرنامهمدونیبرایتوسعهآموزشعلوم

پزشکیترسیمشود.برایناساستدوینبرنامهتحولونوآوری

درآموزشعلومپزشکیازابتدایسال1394آغازشد.

برنامهآموزشعالیحوزهسالمتدرمرحلهاولبرنامهتحول

بعد مرحله در و تدوینشد پزشکی علوم آموزش در نوآوری و

منظور به پزشکی علوم آموزش در نوآوری و تحول بستههای

گردید)3(. عملیاتیسازیبرنامهتدوین

کهچرخهسیاستگذاریتنهابهمراحلتدوینواجرای ازآنجا

برنامهمحدودنبودهویکیازمواردیکهدرواقعتضمینکنندهاجرای

صحیحسیاستهایسازمانیمیباشدارزیابیمنظمومتناسب

برنامههااست،درمرحلهتدوینبستههایتحولونوآوریدرآموزش

گردیدو علومپزشکیبرنامهپایشوارزیابیاینبرنامههانیزتدوین

ارزیابیبستههاهمزمانبااجرایآندردستانجاماست)4(.

طیسالیانمتمادیمدلهایمختلفیبرایارزیابینتایج

کههریکبهفراخورنیازهای برنامههایسازمانیطراحیشده

زمانیوسازمانیبعدیازابعادمختلفبرنامههاوسیاستهارا

و زمانهایمختلف ارزیابیدر الگوهای قرارمیدهند. مدنظر

کمبرفضایعلمیازمناظرمختلف متناسبباپارادایمهایحا

کندگیوفراوانیاین بهپدیدهموردنظرپرداختهاند.علیرغمپرا

در را مدلها این مختلفی پژوهشگران و دانشمندان مدلها

دستهبندیهایمختلفساماندهینمودهاند)5(.

ارزیابیبستههایتحولونوآوریآموزشعلوم درپایشو

پزشکیباشناسایینیازهاوشرایطمحیطیوذینفعانبرنامهها

بهصورتترکیبیازاینالگوهااستفادهشدهونوشتهحاضربه

اختصاربهشرحتجربهمعاونتآموزشیوزارتبهداشت،درمان

وآموزشپزشکیدراینخصوصمیپردازد.

روش بررسی

برنامهرصدوپایشبستههایتحولونوآوریباآغازاجرای

کاردر اینبستههاطراحیوپیادهسازیشد.مراحلانجاماین

زیرآوردهشدهاست.

تشکیل كمیته های ارزیابی

نوآوری و تحول بستههای گستردگی و ماهیت به باتوجه

ارزیابیهای کنار در تا بود ضروری پزشکی علوم آموزش در

برای الزم برنامهریزی بستهها این محور خروجی و فرایندی

انجام کشور گرفتهدرسطح اقداماتصورت ارزیابیمحتوایی

عنوان به نوآوری و تحول کارگروههای منظور همین به شود.

بازویمعاونتآموزشیوزارتبهداشتباحضورصاحبنظران

ومتخصصینامردرحیطههربستهتشکیلشد.هریکازاین

کهازاساتیددانشگاههایعلوم کارگروههابین3تا5عضودارند

پزشکیکشورهستندکهدرحیطهبستهموردنظرتخصصدارند.

کارگروههابرنامهریزیاجرایبستههایمرتبطوهمچنین این

دارند. عهده بر را کشور سطح در بستهها این اجرای ارزیابی

کارگروههابرای کنون2نشستمشترکباحضوراعضایتمامی تا

پیگیریهماهنگتمامیبستههاتوسطمعاونتآموزشیبرگزار

برگزار که کارگروهنیزدرنشستهایدورهای شدهواعضایهر

مینمایندامورمربوطبهبستههاراپیگیریمیکنند)6(.
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عطااله پورعباسی و همکاران

آغاز با همزمان ارزیابی: و  پایش  شاخص های  تدوین   

اجرایبستههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیوبه

بستهها، این محور خروجی ارزیابی برای برنامهریزی منظور

شاخصهایرصدوارزیابیبستههایتحولونوآوریدرآموزش

علومپزشکیبرمبنایخروجیهایموردانتظارهربستهتدوین

شد.اینشاخصهادرنشستیباحضورصاحبنظرانستادی

با نیز آن اولیه ویرایش و گرفت قرار بازبینی مورد دانشگاهی و

بستههای کارگروههای توسط بسته هر در تخصصی رویکرد

تحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیبررسیشد.همچنین

اینشاخصهاجهتاظهارنظربهدانشگاههایعلومپزشکی

کشورارسالوبااعمالنظراتویرایشنهاییآنآمادهشد)3(.

کاربهمنظور گردآوری شاخص ها: درابتدای طراحی آتنا؛ ابزار 

دانشگاهها تمامی در بستهها اجرای رصد برای بستری ایجاد

عنوان تحت سامانهای کشور، پزشکی علوم دانشکدههای و

گردید)3(. ارزیابیتحولونوآوریآموزش)آتنا(طراحی

برایهردانشگاهعلومپزشکیدرسامانهآتناصفحهمجزایی

درنظرگرفتهشده،کهکاربرباهماهنگیمعاونتآموزشیدانشگاه

میتواندباکدکاربریوگذرواژهاختصاصیوارداینصفحهشدهو

اطالعاتمربوطهرابارگذارینماید.

حوزه مدیران و آموزشی معاونین سازی همسو منظور به

اصلی مسئولین و مخاطبین عنوان به دانشگاهها، آموزش

آتنا، درسامانه دانشگاهها باعملکرد مرتبط دادههای تکمیل

اینسامانهدرجلسهایحضوریبهمدت2ساعتبهایشان

به ورود یافتهجهت اختصاص عبور رمز و کاربری کد و معرفی

پزشکی علوم دانشکدههای و دانشگاهها از یک هر به سامانه

گردید. کشورارائه

دبیرخانه و کشور پزشکی علوم دانشگاههای از همچنین

رصد مسئول عنوان به نفر یک شد خواسته آمایشی مناطق

پزشکی علوم آموزش در نوآوری و تحول بستههای ارزیابی و

امردردانشگاهها، بامشخصشدنمسئولین نمایند. معرفی

برایآشنایی روزه کارگاهییک آمایشی، دانشکدههاومناطق

اینمسئولینباسامانهآتنادرستادوزارتبهداشت،درمانو

ورود راهنماییالزمجهت و برگزار ایشان برای پزشکی آموزش

اطالعاتفراینداستقراربستههایتحولونوآوریدردانشگاهدر

سامانهآتنابهاینمسئولارائهشد.

کارشناسانسامانهآتناازطریق ضمنارائهآموزشهایالزم

تلفن،پستالکترونیکوهمچنینسامانهتماساختصاصیآتنا

کشورهستند)7(. کاربراندرسراسر پاسخگویسواالت

و تحول بستههای ماهیت به باتوجه فرآیندی: ارزیابی  فاز 

نوآوریدرآموزشعلومپزشکی،حصولنتایجاینبستههادر

کوتاهمدتقابلانتظارنبودولذاپایشاینبستههاطیچندین

فازطراحیشده.سامانهآتنانیزبهصورتهمزمانوطیاجرای

گردید)3(. هریکازفازهایارزیابیبستههابهروزرسانیمی

درفازاولارزیابیبستههایتحولونوآوریدرآموزشعلوم

اینبستههااختصاصداشت، فرایندی ارزیابی به که پزشکی

برایاجرای زیرساختهایمناسب استقرار از هدفاطمینان

نیازهای و بود کشور پزشکی علوم دانشگاههای در بستهها

اطالعاتیبرایارزیابیدراینفازتعریفوسامانهآتنامتناسببا

گردید. ایناطالعاتطراحی

گرفتهشدودراینفاز چهارجزءبرایفازاولارزیابیدرنظر

عمدتافراینداستقراروآمادهسازیدبیرخانهستاد،دبیرخانههای

بستهها پیادهسازی برای را دانشگاهها و آمایشی مناطق

گرفت. قرار پایش مورد ایشان برنامهریزی شیوه و سنجیده

و شکلگیری پایش از هستند عبارت بررسی مورد حیطههای

جلسات پایش آمایشی، مناطق دبیرخانه عملکرد و استقرار

مرتبط،مکاتباتومراسالت،تدوینبرنامه.

و تحلیل و جمعآوری فرآیند آسان نمودن مکانیزه برای

همچنینمستندسازیهمهفعالیتهاازابتدایشروعپیادهسازی

بستهها،پرتالیسادهومنطبقبرحیطههایذکرشدهآمادهشدتا

دانشگاههاودرمرحلهبعدواحدهایمختلفستادوزارتبتوانند
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پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و ...

اطالعاتخودرابهصورتمکانیزهواردوفرآیندنظارتوارزیابی

باراجراییمدیریتشود.دراینپرتالسهسطح کمترین با کار

مدیریتیبرایستادوزارت،دبیرخانهمناطقآمایشیودانشگاه

مشاهده اطالعات، ورود قدرت و اطالعات به دسترسی و ایجاد

گردید. مستنداتوتغییرآنهادراینسهسطحتنظیم

دراینشیوهامتیازاتهردانشگاهوجایگاهایشانبراساس

کسبشدهازمنطقهآمایشی جمعامتیازدانشگاهباامتیازات

محاسبهمیشود.بهعبارتیدرزمانتجزیهوتحلیل،امتیازات

ترکیب دانشگاه هر نهایی امتیازات با و مناطقمحاسبهشده

گردیدبدینشکلدانشگاههابرایکسبامتیازبیشتربایدعالوه

آمایشیخود منطقه امتیاز که کنند برعملکردمطلوبترتالش

نیزارزش نیزباالببرندودرنتیجهتعامالتدرونمنطقهای را

بیشتریخواهدیافت)4(.

بستهها اجرای ابتدای از همچنین خروجی ها:  ارزیابی  فاز 

کالنمناطق تحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیوباتشکیل

کشور،حدود65ماموریتازبستههایتحولاحصاودر آمایشی

قالبماموریتهایمشترکوویژهبهدانشگاههایعلومپزشکی

گردید)8(.فازدومارزیابیوپایش گذار کشوروا ومناطقآمایشی

بستههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکی،کهاولینمرحله

ازارزیابیخروجیمحوربستههامحسوبمیشود،بهرصداجرای

اینماموریتهااختصاصیافت.دراینمرحلهضمنبهروزرسانی

سامانهآتناامکاندرجاقداماتمنطقهایودانشگاهیدرراستای

گردیدوطیمکاتبهای اجرایماموریتهایمشترکوویژهفراهم

ازدانشگاههاخواستهشدایناطالعاترادرسامانهآتنابارگذاری

کهدرواقعفازدومارزیابیبستههایتحول نمایند.دراینمرحله،

ونوآوریدرآموزشعلومپزشکیاست،درهرماموریتبهبررسی

اقداماتانجامشدهدرحیطههایزیرپرداختهشد:

جلساتونشستهایبرگزارشدهدرراستایماموریت•

تولیدمحصوالتعلمیدرچارچوبماموریت•

تدوینبرنامهدرسیدرراستایماموریت•

تدوینودرصدپیشرفتبرنامهعملیاتیدرحیطهماموریت•

توسعهزیرساختهایاجرایماموریت•

تربیتنیرویانسانیدرراستایماموریت•

کشور• کالنمنطقهو وضعیتتوسعهماموریتدرسطح

کارشناسان قابلذکراستطیتمامیمراحلارزیابیارتباط

کاربراناینسامانهبهصورتمستمربرقراربودهو سامانهآتنابا

کاربراندریافتمیشد،بهمنظور کهاز بابازخوردهایمستمری

کاربری،سامانهآتنابهروزرسانیمیگردید)9(.ازجمله تسهیل

کارشناسان و کاربران نوشتاری ارتباطات کنار در که امکاناتی

کهدرجهتتسهیل گردیده،تماسصوتیسامانهآتنابود فراهم

اینارتباطایجادشدهاست)7(.

یافته ها 

کهوروداطالعاتبهسامانهارزیابیتحول ازبهمنماه1394

بستههای ارزیابی از فاز دو گردید، آغاز )آتنا( آموزش نوآوری و

تحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیاجراییشد)3(.

فاز اول

کهفراینداجرایبستههایتحول درفازاولپایشوارزیابی،

50 گرفت، قرار ارزیابی مورد پزشکی علوم آموزش در نوآوری و

دانشگاهو5دانشکدهعلومپزشکیاطالعاتخودرادرسامانه

آتناواردنمودند)4(.

در نوآوری و تحول بستههای فرآیندی ارزیابی دوم گزارش

گزارشاولمنتشر آموزشعلومپزشکیبافاصلهحدود4ماهاز

کهبهبررسیمقایسهایعملکردهردانشگاه گزارش شد.دراین

عملکرد میپردازد، ارزیابی دوم و اول مرحله در دانشکده و

محورهای و گرفته قرار ارزیابی مورد دانشکده 5 و دانشگاه 51

گزارشاولآتنامیباشد)10(. مقایسهعملکردنیزمشابه

فاز دوم، ارزیابی خروجی

دراولینخروجیازفازارزیابیخروجیمحورعملکردمناطق

آمایشیرادراجرایماموریتهایویژهمحولهبهاینمناطقو
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مینماید. بررسی را دانشگاهها نوآورانه فعالیتهای همچنین

کالنمنطقهآمایشی گزارشبهفعالیتهایانجامشدهدر10 این

کشوربرایاجرایماموریتهایویژهمحولشدهبههرمنطقه

میپردازد.

کهبهمنطقه هردانشگاهباتوجهبهماموریتهایویژهای

عملیات انجام به نسبت شده واسپاری مربوطه آمایشی

گرفتهنیز ثبتشدهدرسامانهاقدامنمودهاستوارزیابیصورت

که گرفتهاست.اقداماتی براساسماموریتهایمحولهصورت

جدول شماره 1: دستاوردهای ثبت شده در سامانه آتنا، حاصل از پیگیری ماموریت های ویژه در مناطق آمایشی

تعداددستاورد
582جلساتونشستها

466مقالهمحصوالتعلمی

54کتاب

10ابداعواختراع

67برنامهدرسی

50محصولچندرسانهای

20ایده

20وبسایت

65کارگاهبرنامههایآموزشی

کوتاهمدت 12دوره

17واحددرسی

20راهاندازیرشتهتوسعهزیرساخت

13تاسیسمرکزتحقیقاتی

درراستایاجرایماموریتهایویژهمحولهبهمناطقآمایشی

بهثبترسیده،درجدولشماره1ذکرشدهاست)9(.

گزارشها،رتبهبندیدانشگاهها گفتنیاستدرتدویناین

کنبودهونتایجارزیابیهردانشگاهودانشکدهبهتفکیک مال

گردیده مناطقآمایشیوبدونمقایسهعملکرددانشگاههادرج

است.

بحث و نتیجه گیری

چرخه مراحل از یکی عنوان به سیاستها ارزیابی

کمیتیازاهمیتبسزایی سیاستگذاریدرتمامیحیطههایحا

کهبدونارزیابیهیچتضمینیبرایاجرای برخورداراست،چرا

برای شده تعیین اهداف به دستیابی و سیاستها اثربخش

بستههای ندارد. وجود سازمانی مشیهای خط برنامههای

سال 3 حدود از نیز پزشکی علوم آموزش در نوآوری و تحول

قبلبهعنوانیکیازمهمتریناسنادسیاستیدرحوزهآموزش

و کشور آمایشی مناطق در و شد طراحی کشور پزشکی علوم

ازجمله است. اجرا درحال کشور پزشکی علوم دانشگاههای

آن ارزیابی و پایش روند طراحی بستهها این مهم ویژگیهای

کهاینامرموجباجراوارزیابی درمرحلهتدوینسیاستبود؛

گردید. همزماناینبستهها
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درمتونعلمیودانشگاهیالگوهایارزیابیدرزمانهای

کمبرفضایعلمیازمناظر مختلفومتناسبباپارادایمهایحا

گوباولینکلنسیرتحول مختلفبهپدیدهموردنظرپرداختهاند.

الگوهایارزیابیرابه4نسلبهشرحزیرتقسیممیکنند.

کید• تا سیاست کمی اندازهگیری بر :)1900 )سال  اول  نسل 

به تیلور علمی مدیریت نظریه تاثیرفضای تحت و میکند

وجودآمد.

کیفیبه• کمی نسل دوم )سال 1942(:باتمرکزبرتوصیفگری

جایاندازهگیریبهوجودآمد.

نحوه• توصیف از نگاه چرخش با :)1967 )سال  سوم  نسل 

تحققاهدافبهقضاوتگریمیزانارزشمندیوشایستگی

سیاستآغازشد.

نسل چهارم )سال 1985(:بامعرفیارزیابیساختارگراباترویج•

بهجایقضاوتگری گروههایذینفع ارزیاب تعاملی مدل

فردیشروعشد)11(.

الگوهای دیگری منظر از نیز کریستی و آلکین همچنین

ارزیابیسیاسترابه3دستهتقسیممیکنند:

علمی• تکنیکهای با ارزیابی دنبال به محور: روش 

اثباتگرایانهبرایسنجشاست.

ارزش محور:بهدنبالاستفادهازروشهایتعاملیوگفتمانی•

کمشترکجمعیهستند. برایایجادادرا

كاربردی:بهدنبالترکیباقتضاییرویکردهایروشمحورو•

ارزشمحوربهفراخورمسئلههستند)12(.

ارزیابیبستههایتحولونوآوریدرآموزشعلوم پایشو

مراحل این سیر در و شده انجام مختلف مراحل در پزشکی

تکاملچرخهارزیابیخطمشیقابلمالحظهاست.درارزیابی

اینبستههابهصورتترکیبیازاینالگوهااستفادهشدهاست؛

با ارزیابیدانشگاهها فرایندی، فاز اول کهدرمرحله بهطوری

کاردرهردانشگاهصورت کهایکمیوبهسنجشپیشرفت مال

توصیفی-تر رویکردی فرایندی فاز از دوم مرحله است. گرفته

دانشگاهها عملکرد مقایسه به و داشته اول مرحله نسبت به

ارزیابی محور خروجی فاز در میپردازد. مختلف دورههای در

باتوجهبهخروجیهایموردانتظارهربستهارزیابیواردمرحله

کارگروههایتحولونوآوریدرحوزه قضاوتمیگرددوباتشکیل

جدیدی فاز وارد بستهها ارزیابی فرایند پزشکی علوم آموزش

کارگروههابهعنوان شدهوارزیابیدانشگاههاازطریقارتباطاین

کشور نمایندگانمعاونتآموزشیودانشگاههایعلومپزشکی

فراهممیگردد.

باطراحیسامانهآتناوتعریفدسترسیبهاینسامانهبرای

کشورازهمان تمامیدانشگاهها،دانشکدههاومناطقآمایشی

ابتدایاجرایبستههااینامکانفراهمشدهتاتمامیاقدامات

ماموریتهای همچنین و بستهها راستای در گرفته صورت

کشورسپردهشده آمایشی اینقالببهمناطق کهدر ویژهای

گردد. استبهصورتیکپارچهثبت

پزشکی علوم آموزش در ونوآوری تحول بستههای ارزیابی

کهباپیشرفتاجرایاینبستهها، درچندمرحلهطراحیشده

فاز ارزیابیبستههاطی2 کنون تا تدریجعملیاتیمیشود. به

ارزیابیفرایندیوارزیابیخروجیمحوراجراشدهاست.دراین2

مرحله51دانشگاهو5دانشکدهعلومپزشکیوهمچنین9کالن

منطقهآمایشیاطالعاتخودرادرسامانهبهثبترساندهاند.
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Monitoring and Evaluation of Packages for Reform and Innovation in 

Medical Education; Methodology and preliminary results

Ata Pourabbasi1, AliAkbar Haghdoost2, Majid Fasihi Harandi3, Mahmood Reza Dehghani4, 

Iman Halavati5, hamid Akbari6, Zahra Kheiry7, Bagher Larijani8

Abstract:
Background and objective: Health labor training is the main mission of medical education system in order 

to improve accountability of education in community. Accordingly, the program on the development and 
innovation of medical education as strategic guidelines for health education in the Islamic Republic of Iran 
has been developed in the form of 11 operational packages. one of the things that actually ensures the correct 
implementation of the organizational policies is the regular and proportionate evaluation of the programs, 
the Plan for Monitoring and Evaluating these programs has been developed in the phase of development of 
Packages for Reform and Innovation in Medical Education and the evaluation of Packages, simultaneously with 
its implementation, is underway. 

Methods and Materials: The Plan of Monitoring and Evaluation of Packages for Reform and was designed 
and implemented concurrent with the launch of these Packages. The steps include Formation of Evaluation 
Committees, Development of Indicators for Monitoring and Evaluation, Designing ATNA; a Platform for 
Collecting Indicators, Process Evaluation and Output Evaluation

Results and Conclusion: Monitoring and evaluation of Packages for Reform and Innovation in Medical 
Education has been carried out in different stages and in evaluating these Packages, a combination of scientific 
patterns has been used. 

Since February 2016 two evaluation phases were implemented in the field of medical education. 

Keywords: Policy Making, Evaluation, Reform and Innovation, Medical Education
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