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 و نحوه تعامل آنها با مركزمطالعات و )EDO(دفاتر توسعه آموزش  آئين نامه شرح وظايف

  )EDC( توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه 

 

  :مقدمه

هـاي   مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه، مسـئوليت ارتقـاي كيفـي آمـوزش را در دانشـگاه     

ار دائمـي  كـ  و ايفاي اين نقش حساس مستلزم وجود ساز. خدمات بهداشتي كشور به عهده دارندعلوم پزشكي و 

در دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني است تا فعاليت هاي توسعه آموزش در تمامي اركان آمـوزش دانشـگاه   

ني مربوطـه هسـتند ولـي    نظر ساختاري تابع دانشكده ها و مراكز آموزشي درما  اگرچه دفاتر توسعه از. تسري يابد

به منظور همسوسازي سياست ها و برنامه هاي ارتقاي كيفي آموزش دانشگاه، كليه فعاليت هـاي دفـاتر توسـعه بـا     

  .هماهنگي و نظارت مركز مطالعات دانشگاه انجام مي شود

و مراكـز  در راستاي تحقق اهداف فوق، به موجب اين آئين نامه شرح وظايف دفاتر توسعه آموزش دانشـكده هـا   

شـرح زيـر تبيـين مـي     ه بـ ) 18/12/88مـورخ   ( آيين نامه كشـوري مفاد ذكر شده در  بر اساس  درماني -آموزشي

  . شود

  :شرح وظايف دفاتر توسعه عبارتند از

در زمينه هاي  )با سابقه و جديد( اعضاي هيات علمي سازيارتقاي توانمندبرنامه هاي مربوط به  مشاركت در .1

  شكيمختلف آموزش علوم پز

 .ارزشيابي اعضاي هيات علمي در دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه اجراي در مشاركت .2

ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي اعضاي هيات علمـي در دانشـكده يـا مركـز آموزشـي درمـاني       در مشاركت  .3

 .مربوطه

 .مشاركت در زمينه فرآيندهاي آموزش در دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه .4

 ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش .5

در اجراي روش هـاي نـوين آموزشـي     و  يادگيري -حيطه هاي مختلف فرآيند ياددهياجراي در  مشاركت .6

  .دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه

روش هـاي نـوين آموزشـي و     و يادگيري  -ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرآيند ياددهيدر مشاركت  .7

 .ارزشيابي به گروههاي آموزشي و اعضاي هيات علمي دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه

در جلسات شوراي آموزشي دانشكده مدير دفتر توسعه شركت فعال حضور و .8

  



 ساير مسئوليت ها

مركز  ني مربوطه بهدانشكده يا مراكز آموزشي درما مدرسين/اعضاي هيئت علمي هاي بازخورد تقالان •

   مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 در فرآيندهاي آموزشي جشنواره شهيد مطهري ، تشويق و جلب اساتيد و اعضاء هيات علميمشاركت •

 با حضور كارشناس مربوطه )بر اساس ضرورت(مركز مطالعات و توسعه شركت در جلسات  •

 … و OSCE ، DOPS  ، MINI-CEX  در اجراي شيوه هاي  ارزشيابي مشاركت •

به مركز مطالعات و مكتوب  گزارشانجام و پيگيري آناليز آزمون اساتيد در دو بخش كمي و كيفي و ارائه  •

 توسعه آموزش

 مشاركت در تدوين طرح دوره و طرح درس اساتيد و گروههاي آموزشي •

خصوص  در ريزي بهتر ارائه گزارشات مستمرماهانه و ادواري دفاتر به جهت تعامل بيشتر با مركز و برنامه •

 كميت و كيفيت آموزش

 به روز رساني وب سايت دفاتر توسعه دانشكده ها و بخش هاي مرتبط با آن  •

 : وب سايت دفتر توسعه بايد حداقل داراي موارد ذيل باشد

  ) بايگانيجديد و (بخش مربوطه به طرح درس و طرح دوره  -الف

  بخش مربوط به الگ بوك و كار پوشه -ب

  عملكرد  كلي از شگزار -ج

  ......و در اموزش شكي، پژوهشزاخبار مرتبط با آموزش پ -د

   Skill Labاطالعات مربوط به  -ه

  اساتيد و مشاورين علمي به همراه كميته هاي موجود در دفاتر  گروهفهرست -ذ

  

  .قابل اجرا مي باشد  17/10/1391اين آئين نامه از تاريخ 

 

 


