ن
ربانهم راهبردی معاونت آموزشی دا ش گاه علوم زپشکی و خدمات
بهداشتی ردمانی جیرفت

بیانیه رسالت:
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت  ،مصمم است باتربیت نیروی انسانی مطابق با دانش روز و استانداردهای
بین المللی ،سطح دانش و سالمت جامعه را ارتقاء بخشیده و زمینه تبادالت علمی  ،داخلی و بین المللی مطلوب را فراهم آورد  .در این راستا با
اصالح ساختار آموزش با محوریت :
-

نوآوری در رویکردها ،روش ها و محتوای آموزش

-

کیفیت خدمات

-

مسئولیت پذیری

-

پاسخگویی با بهره گیری از فن آ وری های اطالعاتی جدیدو تکنولوژی پیشرفته آموزشی و ایجاد فرصت برای افراد خالق و مبتکر بهره
خواهد گرفت تا بتواند در تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور منطبق با اهداف چشم انداز  02ساله و نقشه جامع
علمی کشور ،قدم موثر بردارد.

چشم انداز:
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در نظر دارد از طریق بهره گیری از فن آوری های نوین ،ایجاد توسعه فضای تعالی توام با خالقیت
و نوآوری و با همکاری و حمایت کلیه دانشگاهیان (اعضای هیئت علمی ،کارکنان و دانشجویان) ،ضمن برطرف نمودن مشکالت و نیازهای
آموزشی دانشگاه طی پنج سال آینده جزو دانشگاه های علوم پزشکی برتر تیپ سوم باشد .گام های بلندی را در راستای ارتقاء کیفیت آموزش در
سطح ملی ،محلی ،منطقه ای و بین المللی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را در آینده ارتقاء بخشد.
مأموریت :
با عنایت به تشکیل دانشکده ی پرستاری ،این دانشگاه در سال  7631به عنوان قدیمی ترین دانشکده در منطقه ی جنوب کرمان شناخته شده
است .معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با در نظر گرفتن استاندارد های آموزشی جهت پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی
ماموریت دارد با استعانت از خداوند متعال ،بهره گیری از مهارت های مدیریت های آموزشی و با استفاده از پژوهش های کاربردی در حوزه ی
آموزشی و با تکیه بر هماهنگی درون بخشی در جهت دسترسی به هدف های سازمانی ،حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و
ارتقای سالمت جامعه کوشش نماید.
اهداف بلند مدت :
 بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه و احصاء نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدات و فرصتهای آموزشی
 تهیه و تنظیم سیاستها ،خط مشی ها و چشم انداز آموزشی دانشگاه و پیگیری مراحل تصویب ،ابالغ ،اجرا وروز آمدسازی آنها

 تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت آموزشی دانشگاه با همکاری کلیه دانشکده ها ،مراکز و واحدهای ذیربط
و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب ،اجرا واصالح آنها
 انجام مطالعات و برنامه ریزیهای الزم به منظور گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی دانشکده ها
 برنامه ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشگاه در سطح دانشکده هاومراکز آموزشی
 برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم در خصوص توسعه و تقویت فضای آموزشی مجازی دانشگاه با هماهنگی وهمکاری معاونت برنامه
ریزی و فناوری اطالعات
 بسترسازی فرهنگی ،فنی و تخصصی در راستای تبیین ،ترویج و تحقق تفکر آموزش مجازی
 برنامه ریزی ،ضابطه گذاری و نظارت برتوزیع بورسها و تسهیالت آموزشی
 طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص های ارزیابی آموزشی دانشگاه
 تهیه و ارائه گزارشهای رسمی ساالنه از وضعیت آموزشی دانشگاه وتغییرات نماگرهای آموزشی در طول دوره های معین به تفکیک
موضوع ،رشته ،دانشکده ،حوزه و نظایر آن جهت ارائه به مراجع ذیربط
 سازماندهی و استقرار نظامهای سنجش و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و برنامه ریزی به منظور رفع
کاستیها و نواقص از طریق دانشکده ها و حوزه های عملیاتی دانشگاه
 دستیابی ،حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
 توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات دانشجویی
 بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی
 فراهم آوردن امکانات و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری روزآمد
 ارتقاء همکاری با مراکز علمی -فراهنگی در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
اهداف کوتاه مدت :


آموزش واحد مهارتهای زندگی) به دانشجویان پزشکی ,پرستاری ,مامائی و بهداشت مقاطع مختلف



آموزش در سطح پزشکان عمومی از طریق بازآموزی ها



آموزش در سطح متخصصین با حضور در کلیه کنگره های داخلی و همچنین سخنرانیهای داخل گروه های آموزشی ,بیمارستانها و
مراکز آموزشی



شروع برنامه ریزی جهت آموزش مجازی(مثال مهارتهای زندگی) در مقاطع مختلف



اخذ مجوز وراه اندازی رشته بهداشت عمومی جهت تربیت کارشناس مورد نیاز دانشگاه و همچنین شرق کشور



اخذ مجوز وراه اندازی رشته تکنسین بهداشت دهان و دندان جهت تربیت کارشناس مورد نیاز دانشگاه و همچنین شرق کشور



حضور در هیئت بورد تخصصی جهت طرح سوال مقاطع مختلف



آموزش همگانی از طریق مرکز بهداشت ,همجنین حضوربرنامه ریزی شده اساتید گروه در برنامه های آموزشی رسانه های جمعی مثل
روزنامه ها ,رادیو و تلوزیون



استفاده از سیستم نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی



پزیرش دانشجومتناسب با ساختار فیزیکی و امکانات آموزشی موجود



اختصاص حق محرومیت از مطب به مربیان هیات علمی



تقویت واحد رشد و بالندگی اعضا هیات علمی



اصالح ساختار نظام آموزش دانشگاه



بازنگری چارت دانشکده ها

