رسالت
دفتر تَسعِ آهَزش ثِ عٌَاى کبًَى تفکر ٍ ًَآٍری ،هسئَلیت ارتقبی کیفی آهَزش داًطکذُ ثب ّذف ًْبیی ارتقبی آهَزش ٍ
سالهت جبهعِ دارد .در ایي راستب ،دفتر تَسعِ آهَزش پسضکی هسئَلیت خَد را از طریق ثرًبهِ ریسی جْت تقَیت ثرًبهِ ّبی
آهَزش ،ارتقبء تَاًوٌذیْبی اعضبء ّیبت علوی ،ثْجَد فرایٌذ ّبی یبدگیری_یبد دّی ،ارزضیبثی فراگیر ثب هطبرکت اعضبء ّیبت
علوی ٍ کبرضٌبسبى خجرُ دًجبل هی کٌذ.

چشم انداز
دفتر تَسعِ آهَزش داًطکذُ پسضکی در راستبی فعبلیت ّبی هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ داًطگبُ ٍ ثب عٌبیت ثِ ارزش ٍ ثبٍرّبی
پژٍّص ٍ آهَ زش در جْت کست جبیگبُ ثبالتر در حیطِ ّبی آهَزضی در سطح داًطکذُ ّبی ّن تراز در داًطگبُ ٍ کست رتجِ
ثرتر در کالى هٌطقِ 3گبم ثرهی دارد.

اهداف
 -1ثرًبهِ ریسی آهَزضی
 -2ارتقبی کیفیت آهَزش
ّ -3وکبری در ارتقبی ی تَاًوٌذیْبی اعضبء ّیبت علوی در زهیٌِ ّبی هختلف آهَزضی
ّ -4وکبری در ًظبرت ٍ ارزضیبثی آهَزضی
 -5ارائِ هطبٍرُ در زهیٌِ طرح ّبی پژٍّص در آهَزش

شرح وظایف
 -1ارائِ خذهبت هطبٍرُ ٍ کبرضٌبسی در جْت ثبزًگری ثرًبهِ ّبی درسی هتٌبست ثب ًیبزّبی جبهعِ ٍ ٍظبیف حرفِ ای فراگیراى
 -2ثرًبهِ ریسی جْت ارتقب داًصً ،گرش ٍ هْبرت ّبی اسبتیذ در زهیٌِ ّبی تذریس ،ارزضیبثی ٍ پژٍّص
 -3سٌجص ٍ ارزیبثی عولکرد اسبتیذ داًطکذُ در چْبرچَة ٍظبیف ٍ اختیبرات قبًًَی
 -4تحلیل آزهَى ّبی چٌذ گسیتِ ای ،تْیِ گسارش ٍ ارائِ ثبزخَرد ثِ اسبتیذ
 -5هطبرکت در ارزیبثی ثرًبهِ ّب ٍ دٍرُ ّبی آهَزضی ٍ حوبیت ّبی آهَزضی ٍ پژٍّطی
 -6هذیریت فرایٌذّبی ارزضیبثی استبًذارد سبزی ٍ اعتجبرثخطی در گرٍُ ّبی آهَزضی داًطکذُ ٍ ارائِ خذهبت هطبٍرُ هرثَط
 -7ارائِ خذهبت هطبٍرُ آهَزضی ثِ اسبتیذ ٍ سبیر هتقبضیبى ٍ ترغیت هطبرکت آى ّب در زهیٌِ اجرای پژٍّص ّبی پژٍّص ٍ
آهَزش علَم پسضکی
 -8ارائِ خذهبت کبرضٌبسی ٍ کوک ثِ فراّن کردى تسْیالت آهَزضی ٍ ثْجَد ضبخص ّبی عولکرد ،ارتقبء داًص ٍ هْبرت ّبی
چٌذ گبًِ داًطجَیبى

