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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

 ربانهم استراژتیک

   مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم زپشكي 
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 :رسالت 
توانمندی سازی اعضای هیات علمی » ما عهده دار تامین حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه از طریق 

د بستر مناسب برای ارتقاء فرآیند آموزش با استفاده از منابع و فن آوری و دانشجویان مستعد با ایجا

 .هستیم« نوین متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سیاست های ملی

مدیران ارشد دانشگاه و » در راستای تحقق اهداف و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خود، در مقابل 

  .می باشیم پاسخگو« فراگیران 
 

 : یک استراتژاهداف 
 .پزشکی دستیابی به اهداف زیر می باشد علوم رسالت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش

با تاکید بر پاسخگو بودن آن ها به نیازهای  تدوین، اجرا ، ارزشیابی و بازنگری برنامه های آموزشی-1

 سالمت جامعه 

 توانمند سازی اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی و دانش پژوهی -2

 یادگیری  –ارتقاء کیفیت آموزش با تاکید بر روش های نوین یاد دهی  -3

 بالینی با تاکید بر آموزش در مرکز مهارت های بالینی های ارتقاء فرآیند آموزش  -4

 از طریق ارزشیابی اساتید و باز خورد مناسب آن آموزشی های ارتقای فرآیند  -5

حیطه های شناختی از طریق ارزیابی آزمون های اجرا شدده  ارتقاء کیفیت ارزشیابی دانشجویان در  -6

 ارائه بازخورد  و

 ارتقاء کیفیت ارزشیابی بالینی با تاکید بر روش های خاص آن  -7

 امور مربوطه به توسعه آموزش کلیه ی ارزشیابی و دادن بازخورد در و اجرا  ،طراحی -8

 ی در مورد طرح های پژوهش در آموزش ارزشیابی و ارائه خدمات مشاوره ا، هدایت  ،طراحی -9

 پرورش و به کارگیری استعداد های درخشان  ،شناسایی -11

فراگیر نمودن فعالیت های مربوط به توسعه ی آموزش از طریق تشکیل دفاتر توسعه آموزش در  -11

 دانشکده ها و نظارت بر فعالیت آن ها 

 آشناسازی دانشجویان با مباحث آموزش پزشکی  -12

 

 :ر نما دو
میخواهیم در ظرف ده سال آینده یکی از سیاستگزاران اصلی واز برجسته ترین وارزنده ترین مراکز  ما

 علدوم  حیطه های مختلدف توسدعه آمدوزش    درپزشکی در سطح کشور  علوم مطالعات وتوسعه آموزش

ین المللدی  ماقصد داریم که عضو سازمانهای آموزش پزشکی معتبر دنیا بوده ودر سطح ب.پزشکی باشیم

 .وموقعیت تعیین کننده در سیاستهای آموزشی برخوردار باشیم واعتباراز احترام 
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 :ارزشها
آموزشدی   مشدکالت تمرکز بر روی فعالیتها وپژوهش های کاربردی وسودمند به منظدور رفدع    -1

 حال وآینده

 دستیابی به جامعیت واعتبار علمی -2

 سانیدستیابی به جامعیت در زمینه اعتبار اخالقی وان -3

 برخورداری از جایگاه معتبر درعرصه بین المللی -4

 به روز بودن از نظر علمی واستفاده از تکنولوژیهای آموزشی -5

 برقراری سیستم دقیق پاداش وبازخورد منصفانه به عملکرد اعضاء -6

 رعایت احترام افراد -7

 تددری  فرآینددهای   پیشگام بدودن در زمینده ندوآوری در خصدوص سیسدتمهای آموزشدی ،       -8

 یری وحیطه های مربوطه در توسعه آموزش پزشکی ویادگ

 

 :نقاط قوت
 بودن اعضاء مرکز  فعال -1

 وخالق  متفکرعضویت برخی از اعضاء هیئت علمی  -2

 ها  توسعه دانشگاه سایر مراکززمینه تدوین ونگارش واصالح درس نسبت به  پیشگام بودن در -3

 ها مراکز توسعه دانشگاهسایر ی نسبت به های آموزش زمینه ارزیابی گروه پیشگام بودن در -4

 ارزیابی درونی گروههای آموزشی و انجام ارزیابی درونی آنها ( پروپوزال ) ایجاد ساز وکار مشخص -5

 تهیه پروپوزال ارزیابی درونی برنامه های آموزشی -6

 دسترسی راحت و رایگان به اینترنت  -7

 منظم  کمیته فعال و تشکیل جلسات به طور14وجود  -8

/ وجود مرکز مهارت های بالینی فعال و استفاده مرتب و طبدق برنامده بدرای آمدوزش دانشدجویان       -9

 کارورزان و دستیاران 

آمدوزش پزشدکی دانشدگاه    کارشناسی ارشدد  در دوره   مرکزنفر از اعضاء هیئت علمی  4 تحصیل -11

 علوم پزشکی شهید بهشتی

بده   EDCمی و تبدیل ساعت فعالیت آنها در کمیته های در نظر گرفتن فعالیت اعضاء هیئت عل -11

 و ثبت در بانک اطالعات واحد معادل

برای عضویت در نفر از اعضاء  عالقمند  45جذب استقبال مرکز از همکاری اعضاء  هیئت علمی و -12

  EDCکمیته های مختلف 

 صدحیح مکدانیزه و تجزیده و تحلیدل     وجود کمیتده دایدره امتحاندات و سدنجش و آزمدون هدا و ت       -13

 و ارائه باز خورد به اعضاء  هیئت علمی  چند گزینه ای کل دانشگاه آزمون های 
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 فعال بودن کمیته استعداد های درخشان  -14

 در دانشکده ها  EDOتشکیل  -15

 راه اندازی سامانه الکترونیک ارزشیابی اساتید  -16

 فعال بودن کمیته دانش پژوهی  -17

 و کسب رتبه های برتر کشوریفعال بودن کمیته جشنواره شهید مطهری  -18

 شرکت فعال در المپیاد های علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور  -19

در همایش های علوم پزشکی و دانشجویان شرکت فعال همراه با ارائه مقاله اعضای هیئت علمی  -21

 سراسر کشور 

 انشجویی و اعزام دانشجویان به مدارس تابستانی فعال بودن کمیته مشورتی د -21

 :نقاط ضعف
 فقدان چارت سازمانی مشخص وتعریف شده -1

 انجام شده درمرکز های عدم وجود استقالل مالی وعدم اختصاص بودجه برای فعالیتهای و پروژه  -2

 در آموزش پزشکی ثابت ومتخصص  سوی کارشنارقدان نیف -3

 مافوق  عدم حمایت کافی مقامات -4

  هیئت علمی ءدرمرکز به علت مشغله زیاد اعضا ءعدم وجود وقت کافی برای فعالیت اعضا -5

 وسعت ناکافی مرکز از نظر فیزیکی  -6

هز به سیستم کتابداری وکمبود کتب ومجالت معتبر وجدید درزمینه جنداشتن کتابخانه مستقل م -7

 آموزش پزشکی 

 از کارگاه های آموزشی  علمی اعضای هیئت مناسب عدم  استقبال -8

 : فرصتها

   جغرافیای منطقه ونزدیکی به تهران که امکان شرکت درکلیه کارگاهها وجلسات وزارتخانده را

 .می سازد  آسان 

  

 :تهدیدها
 ی ارتقاء آموزشی در آیین نامه های یتالفع وزن پایین  

 

 :یک ژن موضوعات استراتیتعی
 SOیک ژموضوعات اسرتات

ر اسدتفاده بیشدتر از   بد از وجود افراد خالق ومتفکر درمرکز با توجه به سهولت رفت وآمد  با استفاده-1

 .خشید بکارگاههای آموزشی وامکانات وزارتخانه افزود وتوانمندیهای علمی اعضاء را افزایش 

 با توجه به پیشگام بودن مرکز درامر ارزیابی واعتباری که مرکز دربین سایر مراکز کسب نموده اند -2

 .درجهت کسب بودجه وامتیازات ویژه برای تسریع روند ارزیابی درونی واستمرار آن تالش کرد
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 :STموضوعات اسرتاتژیک 

رای افدزایش  بد با توجه به وجود افراد مجرب درسایر مراکز وعالقمند وخالق بودن اعضاء مرکز بایدد  -1

ورنال کالب ودعدوت از  ژ،   medical educationتوانمندیهای اعضاء با برقراری دوره های آموزشی 

اعضاء مجرب سایر مراکز برای برگزاری کارگاههای آموزشی وانتقال علمی وتجربیات آنها یا اعزام اعضاء 

 .به مراکز معتبر یا کارگاههای آموزشی تالش  کرد

 :WOعات اسرتاتژیک وموض

وداشدتن   EDC جهدت تصدویب مصدوبات شدورای عمدومی        از پشتیبانی معاونت آموزشی بایدد در  -1

از گروههای آموزشی وبرخدورد مناسدب بدا     EDCهای تضمانت اجرایی واهمیت بخشیدن به در خواس

 .گروههای که به این درخواستها پاسخ نمی دهند تالش کرد

با توجه به پشتیبانی قوی معاونت آموزشدی بایدد درجهدت رفدع مشدکالتی چدون کمبدود فضدای          -2

مناسب کمبدود تجهیدزات تکنولدوژی پیشدرفته آموزشدی ،      ننده فییزیکی ، عدم وجود سیستم سرد ک

 .کمبود کتب ومجالت ، عدم وجود چارت سازمانی ونیروی کارشناس متخصص تالش کرد

ویق نمودن اعضاء وقدردانی شرقراری سیستم پاداش وتبنی معاونت آموزشی درجهت اباید از پشتیب -3

 .وتسریع روند فعالیتها تالش کردنها به منظور بهبود کمیت وکیفیت آاز فعالیتهای 

ت بیشدتر وانتخداب مرکدز    ابا توجه به اعتبار مرکز درمیان سایر مراکز باید درجهت گدرفتن امتیداز   -4

 .مرجع تالش کرد EDCبعنوان 

 :WTموضوعات اسرتاتژیک 

وعددم تشدویق    EDCی اکثریت اعضاء هیئت علمی دانشگاه به فعالیتهای انجام شدده در گبی عالق -1

تهدیدد بزرگدی اسدت کده مدی تواندد از کمیدت وکیفیدت          EDCء عالقمندان مشغول به کار در اعضا

 .بکاهد EDCفعالیتهای 

    مرجدع داده  EDCکز با توجه به اهمیتی که به طول وعدر  مراکدز درانتخابدل    رکافی مناوسعت  -2

را از  شدد کده ایدن خدود مرکدز     امرجع مدی ب  EDCرای عدم انتخاب مرکز بعنوان بمی شود تهدیدی 

 .بسیاری امتیازات محروم می سازد 

و شدیوه هدای ندوین      Medical Educationبه روز نبودن اطالعات اکثریت اعضاء دررابطده بدا    -3

بده عقدب   تدری  درمقابل وجود افراد مجرب در مراکز بزرگ نیز تهدیدی است که مدی تواندد منجدر    

 .ماندن از مراکز بزرگ گردد


