
 

 

  

  

ی ( ش وم  وزش ع ه آ و عات و  طا  EDC(  

  برنامه استراتژيك 

  : ) Mission(رسالت 

سازي سياستهاي آموزشي نهادهـاي سياسـتگذار مشاركت در تصميم ◌ٔ وظيفهكاشان، آموزش علوم پزشكي  ◌ٔ مركزمطالعات وتوسعه

و  ايجـاد يـك نظـام آموزشـي پويـا در جهت توسعه، ارتقـاء و هاي آموزشي دانشگاهريزي و نظارت بر فعّاليتهدايت، برنامهدانشگاه؛ 

هاي پژوهشي، نوآورانه ارزشيابي، طرح ،منتورشيپ ريزي آموزشي، توانمندسازي،زمينه برنامهدر ؛ و به عهده داردمبتني بر شواهد را 

تاكيـد بـر سـازي شـده بـا بوميي هاي ملّـچارچوب سياسـتپژوهي، جلب مشاركت دانشجويان و استعدادهاي درخشان در و دانش

  كند.خدمت مي ،پاسخگو بودن به نيازهاي سالمت جامعه

   :)Visionانداز (چشم

بـه نيازهـاي اساسـي  گوييپاسـخطريـق از  خواهـدمي دانشگاه علوم پزشكي كاشانپزشكي علومآموزش  ◌ٔ مركز مطالعات و توسعه

مصمم است تا . اين مركز دست يابد پزشكي علومآموزش به تعالي  آموزش علوم پزشكي ◌ٔ پردازي در زمينهكمك به نظريهآموزشي، 

بوده كشور وزشي كالن منطقه آمايشي و در سياستگذارهاي آم ترين مراكز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكييك دهه از برجسته طي

  .شودبرخوردار ممتازي موقعيت  اعتبار و ودر سطح بين المللي از

   (Values) هاارزش

 و حقوق افرادهاي اسالمي انساني احترام به ارزش 

 هادر كليه فعّاليت و مبتني بر شواهد مندپايبندي به اصول علمي و نظام 

 جهت رفع مشكالت سيستم آموزشي  درهاي كاربردي روي فعّاليت تمركز  
 بازخورد منصفانه به عملكرد اعضاء برقراري سيستم دقيق پاداش و 

 پايبندي به ارتقاي مستمر همكاري بين بخشي وكار تيمي 

 هاي توسعه آموزش پزشكيحيطههاي آموزشي در اهميت به نوآوري  

  :)Goal(هدف كلي

  و نوآوري ارتقاي كيفي آموزش از طريق تفكر، تعامل

  



 

 

  :(General objectives)اهداف اختصاصي

  هاي آموزشيسياست بنديلويتوو ا سازيتثبيت مركز مطالعات در تصميم . ١

 علميهيئـتاعضاي شوراي مركـزي و اعضـاي  بهرساني و اطالعاي توسعه آموزش هاي كشوري و منطقهشناسايي فرصت . ٢
  در سطح دانشگاهمند به حوزه توسعه آموزش هعالق

كاشان به واحـدهاي مـرتبط آموزش علوم پزشكي  ◌ٔ توسعهو مطالعات  مركزهاي رساني انتظارات و فعاليتمعرفي و اطالع . ٣
  الملليملي و بينداخل دانشگاهي و ساير مراكز توسعه آموزش 

داخل و مور توسعه آموزش در سطح او جلب مشاركت و تعامل براي اجراي  ، دانشجويانعلميهيئتتقويت انگيزه اعضاي  . ٤
    خارج مركز مطالعات 

 اجرا و ارزشيابي، بازخورد و منتوري در امور مرتبط با تحقق توسعه آموزش ،طراحي . ٥

 ارزشيابي واحدهاي مختلف مركز مطالعات، دفاتر و واحدهاي توسعه آموزش نظارت و .٦

هييـت علمـي، كاركنـان و ، دفاتر و واحـدهاي توسـعه آمـوزش و اعضـاي توانمندسازي واحدهاي مختلف مركز مطالعات  . ٧
 مديران آموزشي دانشگاه

 و چارچوب اختيارات دانشگاه شواهد روزآمد مبتني بر نياز سنجي، آموزشيهاي هدايت و نظارت بر اجراي برنامه . ٨

 يادگيري-هاي نوين ياددهياستقرار روش . ٩

 فراگيران، فرايندهاي آموزشي)علمي، تئهيمركز، دفاتر توسعه و واحدهاي مرتبط، نظام ارزشيابي آموزشي ( ءارتقا . ١٠

 اي، برنامه، مراكز درماني و آموزش مداوم)( موسسه طراحي، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي آموزشي . ١١

 هاي مربوط ها و حمايت از اجراي پروژهبا تعيين اولويت هاي آموزشهاي نوآورانه و پژوهشتوسعه كمي و كيفي طرح . ١٢

 آموختگان دانشگاهآموزش، استعدادهاي درخشان ودانشاستقرار كميته دانشجويي توسعه  . ١٣

 مشاركت در اجراي طرح تحول آموزش . ١٤

 


