
 

  دانش آموختگان مشورتی کمیته برنامه راهبردی

 

 مقدمه :   

چه در مرحله گیری از نظرات آنان  با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره

شجویی و چه در مرحله دانش آموختگی   ست     دان ضروری ا شی  ستیابی به این هدف مهم، کمیته  . برای بهبود نظام آموز لذا به منظور د

در مراکز مطالعات و توسعععه آموزع ولوم شزشععکی که مسععاولیت ارتفای کیزی آموزع را در دانشععگاههای ولوم    دانش آموختگانهای 

 .ایجاد می شوند ،شزشکی بروهده دارند

 تعاریف :

 :  (Learned)  دانش آموخته

مراحل آموزشعععیو موردنظر را گذرانده و شز از کسعععج مدار  و        مرکز آموزشعععی شعععود که در ی   ه کسعععی گزته می دانش آموخته ب  

یت   به    های ولمی صعععتح با رت یت  را ت        مدرک تحصعععیلی   دارای موردنظر، ولمیو ٔ  از آن مرکز  با مو ف شععععده و از آن دوره 

سانی به   ) ارغ آموختگیدانش معموالً .یابد صیلی( را برای ک صیتت والی  ای ازبرند که مرحلهکار میالتح شند  را گذرانده تح بنابراین،  . با

سی    ٔ  آموخته معموالً از دورهدانش شنا شد     ،کار سی ار شنا ست. دانش ته را ت یا  دکتری و کار ضیح درجه آموختگی هم میا  ٔ  تواند تو

 . باشد  رد آموختگیودانش مکان به اشاره برای نیز و ولمی

 : Advisory Committee) ) کمیته مشورتی

که همراه و حامی یکدیگر برای رشد  ردی،  می آورددانشگاه به وجود  دانش آموختگانشبکه ای منسجم و کارآمد از  مشورتی کمیته

ری در نفش موث همچنین .و با یکدیگر ارتباط موثر و مستمر دارند کمیتهحر ه ای و اجتماوی هستند و اکثریت قریج به اتزاق آنها با 

اجرای شروژه های شژوهشی در شکل گیری مراکز شژوهشی و جذب و  و ارتفای جایگاه و اثرگذاری دانشگاه در سطح ملی و بین المللی دارد
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در هدف گذاری و شیشبرد اهداف دانشگاه و نظام آموزشی کمیته اوضای  .دانشگاه و تامین بخشی از درآمد ساالنه دانشگاه نفش موثر دارد

نفش موثری در هدایت و حمایت تحصیلی و شغلی و ا زایش توان تخصصی و حر ه  کمیته .خواهند داشتکشور مشارکت ساختاریا ته 

مرجع شناسایی  رصت های جدید، دوره کارآموزی دارد و به ونوان ای دانشجویان و کم  به تعریف و اجرای شروژه های دانشجویی و 

 .میشودمعر ی نیروی انسانی متخصص، و ارجاع مشکتت  نی و مدیریتی صنعت و بنگاه های اقتصادی شناخته 

 : (Vision) دور نما

دانش آموختگان دانشگاه ولوم شزشکی شاهرود به واسطه کمیته دانش آموختگان به ونوان یکی از ارکان اصلی سیاست گذاری ، برنامه          

شگاهی      تربیت نیروی کارآمد هدف توجه به با  وریزی  شکی در ارتفاء مرتبه دان شاخه های ولوم شز ی  گام برم، توانمند و اختق مدار در 

سط دانش            دارند. شده تو شنهادات و راهکارهای ارائه  ستزاده از نظرات ، نفدها ، شی ست که با ا شورتی دانش آموختگان بر آن ا کمیته  م

 .حرکت کندیادگیری  -آموختگان در راستای ارتفاء کمی و کیزی آموزع و  رآیند یاددهی

  ( :Mission) ماموریت

آموختگان با یکدیگر و ذینزعان آن ) دانشگاه ، اساتید ، دانشجویان ، صنعت ، جامعه و دولت( با      ایجاد زمینه ارتباط و تعامل موثر دانش 

عت.           گاه و صعععن عه دانشععع به توسععع م   له سعععایر   هدف ک یت    از جم ته  این های  مأمور قه  کمی ندسعععازی،  وت گاه  م   و سعععازیآ

سویه  سازنده  تعامل ی  منظور به آموختگاندانش ساختن  درگیر شد می دو  زا وظیمی بخش که رودمی انتظار شویا ایجاد این رابطه با. با

ستعدادها  شی،  ولمی، مختلف هایزمینه در معطّل هایظر یت و ا صادی   رهنگی، آموز شد  سبج  تواندمی که  یره و اقت شکو ایی    و ر

 .کار گر ته شودکشور گردد به

  ( :Values) ارزش ها

، دانشعععجویان،   دانش آموختگان نهادی ارزع آ رین، یادگیرنده و ثروت آ رین اسعععت که مورد وثوق و تاثیرگذار بر        ، کمیته مشعععورتی 

 : کمیته میتوان به موارد ذیل اشاره نمود یاز جمله مولزه های ارزشدانشگاه، نظام آموزشی، صنعت، جامعه و دولت است.



 

   برای دانش آموختگان یودالت محور-1

 دانش آموختگان یمللال نیو ب یبر گسترع ارتباطات مل دیبا تأک یدرون و برون بخشتعامتت  -2

  دانش آموختگاندر  نینو یهای ناور یتتاو -3

 دانش آموختگان ینیبر کارآ ر دیبا تأک یرشته ا نیتعامتت ب -4

 آموختگان و دانش دیو اسات یولم أتیه یاوضا یدگاههایبا استزاده از د یمشارکت تیریمد -5

 : (General Objectives)  کلیاهداف 

 یادگیری -ارتفا کیزی و کمی  رآیند یاددهی -1 

 توسعه ارتباط با دانش آموختگان  -2

 

 :  (Specific Goals)  اهداف اختصاصی

 بهبود ارتفا کیزی اموزشی -1

 توسعه ارتفا کمی آموزشی -2

  رآیند آموزشی بهبود -3

 در راستای ارزشیابی استاندارد  رآیند ارزشیابی توسعه -4

 توسعه زیرساختهای آموزشی -5

روز نمودن دانش و ه ایجاد و اسععتحکام ارتباط مسععتمر بین دانش آموختگان و دانشععگاه به منظور ارائه خدمات متفابل و ارتفاء وب  -6

 مهارت حر ه ای اوضاء

  ستمت محور دانشگاهبهره گیری از تجارب و خدمات دانش آموختگان در جهت ارتفا ء ولمی و  -7



 

 ا زایش شناخت نیازهای ستمتی و ارتفاء سطح ستمتی آحاد جامعه -8

 بهینه سازی توان مالی انجمن از طریق جذب و هدایت کم  های مردمی ، خیریه و بنگاههای اقتصادی -9

 : (Duties of the main committee) شرح وظایف کمتیه اصلی  

و انعکاس نیازهای ولمی ، شژوهشععی و سععتمت محور بخشععهای مختلف اجرائی کشععور و دانش  تدوین برنامه های نیاز سععنجی  -1

 آموختگان دانشگاه

دانش آموختگان در خصوص تغییرات الزم در برنامه های آموزشی و شژوهشی آتی    ات ، نفدها و راهکار های استزاده از شیشنهاد   -2

 یربطذو ارسال نفطه نظرات مذکور به مساولین  دانشگاه

بعه منظعور بعه روز رسعانی دانعش       بعا مشعارکت دانعش آموختگعان     برگزاری کنزرانسها ، سمینارهای ولمعی و سعتمت محعور    -3

 .ع در جهت ر ع آنهاتو مشکتت ارائه شده از سوی دانش آموختگان و ت بررسی چالش ها، و تخصص اوضاء 

دانش آموختگان ولوم شزشکی به منظور استزاده از تجربیات و ر ع نیازهای آموزشی    با   ورتیکمیته مش  ستمر برقراری ارتباط م -4

  راگیران 

 آموختگانهای شغلی به دانشمعر ی  رصت -5

 آموختگیهای دانشکم  به برگزاری همایش -6

 آموختگانهای مادی و معنوی دانشتسهیل در جذب و هدایت توانمندی -7

 آموختگان از امکانات دانشگاه با هماهنگی ادارات مربوطهدانشمندی تسهیل در  رآیند بهره -8

 های مورد نیازتنظیم  رم  -9

 نظر سنجی از دانش آموختگان در بدو  ارغ التحصیلی  -10



 

 اطتع از چگونگی راهیابی کمی و کیزی دانش آموختگان در مفاطع تحصیتت تکمیلی از طریق آموزع کل -11

 دانش آموختگان برای مشارکت در  عالیتهای توسعه آموزعآگاه سازی ، تشویق ، تر یج و جذب  -12

 برگزاری جلسات درون و برون دانشگاهی -13

 مشارکت دانش آموختگان در انجام شژوهش ها و  عالیتهای نوآورانه -14

 مشارکت دانش آموخنگان در نفد و ارزیابی برنامه -15

 مشارکت دانش آموختگان در ارزیابی کمی و کیزی آموزع -16

 نگه داشتن صزحه کمیته دانش آموختگانبه روز  -17

 : (Tasks of the subcommittee)شرح وظایف کمیته فرعی 

 یادگیری -تشویق به جلج مشارکت دانش آموختگان در انجام شژوهش های مرتبط در ارتفا  رآیندهای یاد دهی  -1

 دانش آموختگان در ابعاد مختلف آموزشی استزاده از نظرات اصتحی  -2

 ارتباط با دانش آموختگان ایجاد تعامل و -3

 )در شنج سال اول دانش آموختگی ( نظر سنجی از دانش آموختگان بعد از اشتغال -4

 و حائز شرایط استعداد درخشان در زمان تحصیل ارتباط با دانش آموختگان برتر -5

 کمیته مرکزیجمع بندی نظرات و ارائه بازخورد به  -6

 راستای باز بینی برنامه های آموزشی و انعکاس به وزارت متبوعستزاده از نظرات دانش آموختگان در ا -7

 …و ایمیل وبسایت،  شامل آموختگان از طریق  ضای مجازیارتباط با دانش -8

 رسانیآوری محتوای خبری جهت اطتعتهیه و جمع -9

 دانشگاه در آن  اقد هایدانشکده آموختگیهای دانشتشویق، تر یج و راهنمایی در ارتباط با ایجاد کانون- 10

 



 

 : (Included) مشمولین 

 دانشگاه ولوم شزشکی شاهرود  استعدادهای درخشان و ممتاز و سایردانش آموختگان  دانش آموختگان 

 

  : (Efficiency) بهره وری

 بهره وری در راستای ارتفاء کمی دانشگاه  -1

 بهره وری  در راستای ارتفاء کمی دانشگاه -2

 نگرع دانش آموختگان بر اساس نیاز سنجی –مهارت  -دانش به روز رسانی  -3

 یادگیری -ارتفاء برنامه ها و زیرساختارهای آموزشی در راستای  رآیند یاددهی -4

 

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

  


