
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه استراتژیک دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

 

 Missionرسالت 

ه و ارتقای آموزش علوم عتوسبرنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های مربوط به توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دفتر رسالت 
 پزشکی می باشد. 

 دفتر شامل موارد زیر است:ین اماموریت 

 نشگاه های نسل سوم و چهارمدا در راستای آموزشی های برنامه تدوین و بازنگری بر هدایت هماهنگی اجرا و نظارت -1

با روشهای منظم توسعه با استفاده از وسایل كمك آموزشی بر اساس نیازهای  اعضای هیات علمی ارتقای كیفیت آموزش  -2
 جامعه

 یاددهی  -ارزشیابی فعالیت های آموزشی یادگیریگی و نظارت بر هدایت هماهن -3

 اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پزشکیهدایت هماهنگی و نظارت بر  -4

 به كاگیری و توسعه روشهای نوین آموزشی و توسعه آموزش های الکترونیکی -5

 Visionدورنما 

 اپزشکی جزو سه دفتر توسعه آموزش برتر دانشگاه شود.سال آینده مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پیر 4در طی 

 Valuesارزش ها

 حفظ كرامت و جایگاه اعضای هیات علمی دانشجویان و همکاران  .1

 رعایت اصول اخالقی انسانی و اسالمی .2

 اعتماد و احترام و كارگروهی .3

 ارتقای مستمر كیفیت .4

 تعهد به رعایت حق مالکیت در كلیه فعالیت های آموزشی .5

 ی به نیازهای جامعهپاسخگوی .6

 Stakeholdersذینفعان

  دانشجویان 

 اعضای هیات علمی دانشکده 



 كاركنان 

 جامعه 

 Strengthنقاط قوت

o بهره مندی از اساتید توانمند 
o نظیر سایت آزمونهای الکترونیك داشتن فناوری ها در اختیار 

o  میز خدمت در دانشکدهوجود 

o  مركز رشد دانشکدهوجود 

 Weaknessاط ضعفنق

 عدم وجود فضای مناسب 
  كمبود اعتبارات مالی 
 در برگزاری و حضور در كارگاه ها جلب مشاركت ناكافی اعضای هیات علمی 

 Opportunitiesفرصت ها

 جرب در زمینه آموزش پزشکی در برخی گروه های آموزشیوجود اساتید م 
 امکان برقراری ارتباط علمی با برخی دانشگاه های كشورهای دیگر 
  جشنواره های آموزشی شهید مطهریفعال در مشاركت 
  همکاری نزدیك با دانشجویان 

 Threatتهدیدها

 و مشکل هماهنگی  عدم وجود فرصت كافی اعضای هیات علمی جهت شركت در همه برنامه های توانمندسازی اساتید
 زمان آن ها در طول ترم

 نگرش ضعیف برخی از اعضای هیات علمی به اهمیت آموزش پزشکی 
 شركت اعضای هیات علمی در دوره های كوتاه مدت آموزشی در خارج از كشور جهت اداری موانع 
 محدود بودن اعتبارات دفتر 

 ی آموزشیكمبود اعضای هیات علمی در برخی از گروه ها 

 :Goalsاهداف 

 اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلیتوسعه و ارتقای برنامه های توانمندسازی  .1

 لکترونیکیارتقای كمی و كیفی آموزش ا .2

 توسعه كمی و كیفی فعالیت های پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکی و حمایت از طراحی و اجرای این پژوهش ها .3



 طراحی و برگزاری دوره ها و برنامه های مشترک با دانشگا های منتخب خارج از كشور .4

 ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی )ارزشیابی الکترونیکی( .5

 اتحلیل سطح كیفی آزمون ه .6

 برنامه ریزی و نظارت بر ارزشیابی درونی گروه های آموزشی .7

 ارزشیابی برنامه های آموزشی  .8

 پژوهش در ارزشیابی و ارزیابی .9

 توانمند سازی اعضای هیات علمی در تولید محتوای الکترونیکی .10

 ارتقای كمی و كیفی محتواهای الکترونیکی .11

 دانشکده نظارت و پیگیری تدوین طرح درس و بارگذاری بر وب سایت .12


