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 ارزشيابي

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، نه تنها درصدد بـهـبـود    

كيفيت آموزش تئوري و كاربردي كاركنان و اعضاي هيات علمـي  

است بلكه به توانايي ها و شايستگي هاي تـخـصـصـي آمـوزش          

دهندگان و نيز بهبود و توسعه دوره هاي آموزشي توجهي خـاص  

 .دارد

ظهور و تكامل آموزش و يادگيري بايد بيشتر با نيازهاي آموزشي 

جامعه مرتبط باشد تا پيشرفتهاي تكنولوژيكي يا سياسـت هـاي     

با وجود اين، مورد دوم، يعني پيشرفتهاي تكنولوژيكي يـا  . نهادي 

 .سياست هاي نهادي را نيز نمي توان كامالً ناديده انگاشت

اين مركز پتانسيل هاي گسترده اي را براي روزآمد كردن آموزش 

كاركنان امور بهداشتي ارائه داده است و نقش مهمي را در كاربرد 

 .يا استفاده صحيح تر و منطقي تر از منابع، ايفاء مي نمايد

اين مركز، طيف گسترده اي از فعاليتهاي مربـوط بـه تـوسـعـه          

توانمندي و دانش كاركنان را ارائه ميدهد كه جزئيات بيشتر آن   

 .در عملكرد مركز توسعه مشخص خواهد شد

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، با توجه به اسـتـراتـژي      

هاي مطالعاتي دانشگاه پيرامون موضوعات متنـوع و مـتـعـدد،         

درصدد است تا از همه كساني كه در جامعه علمي و آكـادمـيـك    

دانشگاه، نقش و شركت داشته اند خصوصاً از طريق كارگاههـا و    

نشست هاي ويژه اي كه براي همين منظور طراحي شده اسـت،    

 .حمايت و پشتيباني كند

برخي از چنين دوره هاي فوق العاده، براي برآورده شدن نـيـازهـاي ويـژه       

مدرسان جديد طراحي مي شوند، درحاليكه ساير دوره ها، هدفشان كمـك  

به شركت كنندگان اعم از هيات علمي و فارغ التحصيالن و تقويت اعتـمـاد   

تمامي پتانسيل هـاي عـمـلـكـردي و           به نفس آنان به منظور دستيابي به

 .توانمندي آنان است

هدف دوره هاي موجود، فراهم آوردن نوعي حمايت و پشتيبانـي از افـراد       

دست اندركار پژوهش در آموزش و نيز اداره و اجراي اين پـژوهشـهـا در        

 .دانشگاه، است

اگرچه اين طرح به بخش ها و قسمتهاي مختلفي تقسيم مي شود، امـا در    

براي نمونه، فراهـم  .  همه اين بخشها، اصول مشترك و مشخصي وجود دارد

كردن موقعيتها و فرصت هاي مساوي، يك اصل اساسي و مهم در هـمـه       

 .حوزه هاي تحت پوشش اين طرح است

 :اهداف 

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي بعنوان يك مركز آمـوزشـي      

 .تخصصي در دانشگاه عمل مي كند

 :اهداف نهادي اين مركز عبارتند از
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