
  (دانشکده پیراپزشکی EDOدفتر توسعه آموزش)   معرفی

تکنولتوی    هتا   رشتته  در مراقبتی علوم آموزش کیفیت ارتقا هدف با پیراپزشکی دانشکده آموزش توسعه دفتر

رادیولوی  وپزشکی هستته ا ررادیوبیولوی رعلتوم آزمایشتیاهیراتام عهورهوشتبر رفوریت هتا  پزشتکی و       

 اعضتا   عهلتی  و علهی دانش سطح بردن باال منظور به و تحصیلی مختلف مقاطع در فناور  اطالعات وسالمت

 مرکتز  نظر تحت را خود فعالیت جامعه متغیر و متنوع نیازها  اساس بر دانشکده آموختیان دانش و علهی هیات

 .است نهوده شروع 0831نیهه اول سال از دانشیاه آموزش توسعه و مطالعات

 

 اهداف

 دنبتال  زیر عهلکرد  ها  حیطه در را خود اهداف دانشیاه توسعه و مطالعات مرکز اهداف راستا  در دفتر این

 : نهود خواهد

 دانشتوویانر  و علهتی  هیئتت  اعضتا   رتوانهندستاز   آموزشتی  ارزشتیابی  آموزشی ر فرایند ریز  برنامه توسعه 

 الکترونیک آموزش ر درخشان استعدادها 

 

 فلسفه

 و فعاالنته  مشارکت با و سالمت سطح ارتقاء و جامعه بر حاکم ارزشها  به توجه با دانشکده آموزش توسعه دفتر

 فتراهم  علهتی  هیئتت  اعضا  و دانشوویان رشد برا  را مساعد  و مناسب بستر و زمینه ههکار ر روحیه توسعه

 .سازد می

 

 انداز چشم

 بته  عنایتت  بتا  و دانشتیاه  آمتوزش  توستعه  و مطالعتات  مرکتز  دورنها  راستا  در دانشکده آموزش توسعه دفتر

 هتا   حیطته  در برتتر  جاییتاهی  کستب  جهتت  در دانشتکده  دارد تهایو پژوهشی و آموزشی باورها  و ها ارزش

 مطتر   علوم پیراپزشکی آموزش زمینه در الهللی بین سطح در و برداشته گام ا  منطقه و ملی سطح در آموزشی

 .باشد

 



 رسالت

 مرکتز  رستالت  راستتا   در کته  استت  دانشتکده  آموزشتی  معاونتت  موهوعته  زیتر  دانشکده آموزش توسعه دفتر

 یتار   را استاتید  دانشکدهر آموزش کیفیت ارتقاء جهت در تا دارد ماموریت دانشیاه آموزش توسعه و مطالعات

 و علهتی  بدنته  در یتادگیر   بته  تعهتد  ایوتاد  و آموزشتی  هتا   توانهنتد   سطح کیفی ارتقا  منظور بدین. نهاید

 به کیفیت با سالمت خدمات ارایه برا  خالم و متعهد کارآمدر انسانی نیرو  تربیت هدف با دانشکده آموزشی

 .باشد می دفتر این ها  رسالت اهم از جامعه آحاد

 


