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مقدمه
دفاتر توسعه آموزش به عنوان بازوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ( )EDCو به عنوان کانون
تفکر و نوآوری ،مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در این مرکز بعهده دارد .ایفای این نقش حساس مستلزم
وجود ساز و کار دائمی در بیمارستان های آموزشی و دانشکده های مربوطه است تا فعالیت های توسعه آموزش
در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسری یابد .دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسا و معاونین آموزشی
دانشکده ها/بیمارسنان ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده به منظور پیشبرد
اهداف بهبود ،ارتقاء و توسعه کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده اند .
رئوس اهداف کلی آن شامل
 .1برنامه ریزی و بازنگری و اصلاح برنامه های آموزشی
 .2نیازسنجی و سیاستگذاری آموزش توانمندسازی اعضای هیئت علمی
 .3هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام دانش پژوهی و فرایندهای نوادرانه آموزشی
 .4جلب مشارکت دانشجویان استعداد درخشان،مستعد و علاقمند جهت همکاری
 .5ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در زمینه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان
ساختار دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها:
اعضای پیشنهادی جهت عضویت و فعالیت در دفتر توسعه آموزش دانشکده به شرح زیر می باشد1 :
 .1ریاست دانشکده
 .2 .2معاون آموزشی دانشکده
 .3سرپرست ( EDOعضو هیأت علمی)
 .4کارشناس EDO
 .5یک نفر نماینده از هر گروه آموزشی
اعضای پيشنهادی  EDOمراکز آموزشی درمانی :
 .1معاون آموزشی بیمارستان
 .2مسئول ( EDOعضو هیأت علمی یا کارشناس)
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 .3مدیران گروههای فعال آموزشی بیمارستان
 .4دو یا سه نفر از اعضای هیأت علمی بیمارستان مربوطه( ترجیحاً از اعضای فعال و علاقمند به آموزش
پزشکی) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان
 .5حداقل یک نفر کارشناس EDO

کميته های دفاتر توسعه دانشکده ها شامل :
 کمیته ارزشیابی اساتید و برنامه ریزی درسی کمیته توانمندسازی اساتید ،کارکنان و دانشجویان-

کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

 کمیته طرح تحول آموزش کمیته آموزش مجازی کمیته استعداد درخشان-

کمیته جشنواره مطهری

فعاليت ها به تفکيک کميته های دفاتر توسعه
 کميته ارزشيابی اساتيد و برنامه ريزی درسی
 اطلاع رسانی تهیه طرح درس  /دوره توسط اعضای هیات علمی دانشکده قبل از شروع و ابتدای
نیمسال جدید.
 جمع آوری طرح درس  /دوره در پایان بازه زمانی مورد نظر
 تجمیع کلیه طرح درس  /دوره های ارائه شده و بارگذاری آن ها در وب سایت دانشکده.
 ارائه کلیه ی طرح درس  /دوره های اساتید به همراه لیست دروس ابلاغی اساتید در قالب سی دی به
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه.
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 ثبت امتیازات طرح درس  /دوره دریافتی از واحد ارزشیابی ،در کارنامه سالیانه اعضای هیات علمی و
موارد درخواستی
 اطلاع رسانی بازه زمانی سامانه های ارزشیابی( دانشجویان ،همکاران گروه ،مافوق) جهت هر نیمسال
به نحو مقتضی( نامه اتوماسیون ،کانالهای مجازی ،تابلو اعلانات ،نمایندگان کلاس ها)
 اطلاع رسانی بازه زمانی سامانه های ارزشیابی( دانشجویان ،همکاران گروه ،مافوق) جهت هر نیمسال
به نحو مقتضی( نامه اتوماسیون ،کانالهای مجازی ،تابلو اعلانات ،نمایندگان کلاس ها) خاص
بیمارستان جهت اعضای هیات علمی بالینی و دانشجویان بالین
 رفع نقص اطلاعات فردی و آموزشی اساتید در سامانه آموزشی هم آوا با ارجاع به واحد آموزش
 اطلاع رسانی تغییرات (مدیران گروهای آموزشی ،معاون آموزشی دانشکده و )...به واحد ارزشیابی
اساتید جهت تغییر نقشها در سامانه ارزشیابی
 ارجاع اعضای هیات علمی جدید الورود به واحد ارزشیابی اساتید جهت آشنایی با سامانه ارزشیابی
اساتید و دریافت یوزر و پسور.
 شرکت مسئولین  edoدر جلسات واحد ارزشیابی اساتید و برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات.
 ثبت نمرات کیفیت آموزش دریافتی اساتید از واحد ارزشیابی ،در کارنامه سالیانه اعضای هیات
علمی و اطلاع رسانی امتیازات به اساتید به صورت محرمانه
 حفظ و نگهداری جدول ریز نمرات کیفیت آموزش و طرح درس /دوره اعضای هیات علمی به
صورت محرمانه
 ارسال کلیه صورتجلسات مربوط به ارزشیابی و برنامه ریزی درسی دانشکده به مرکز مطالعات
 فعال نمودن کمیته های برنامه ریزی درسی در دانشکده
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 کميته توانمندسازی اساتيد ،کارکنان و دانشجويان
 انجام نیازسنجی در خصوص الویتهای آموزشی اعضای هیات علمی در دانشکده /بیمارستان
 اطلاعرسانی مناسب و ترغیب اعضای هیات علمی برای شرکت در دورههای توانمندسازی
 پیشنهاد برنامه توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده در چارچوب برنامه جامع توانمندسازی
آموزشی دانشگاه و ارائه به مرکز مطالعات دانشگاه

 کميته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی
انجام نیازسنجیهای مداوم در موضوعات مهم پژوهش در آموزش دردانشکده /بیمارستان و الویتبندی آنها

 ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش درآموزش به اعضای هیات علمی آن دانشکده/بیمارستان
 ارائه مشاوره به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی آن دانشکده/بیمارستان در حیطه های مختلف
دانش پژوهی
 اطلاع رسانی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در مورد فعالیت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش
و دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 همکاری در انتخاب عناوین مرتبط با پژوهش در آموزش بر اساس نیازها
 ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در بین اساتید و دانشجویان
 تشویق وترغیب دانشجویان جهت شرکت در فعالیت های پژوهش در آموزش
 ترغیب اعضای هیات علمی جهت انجام طرح های پژوهش در آموزش
 مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش
 همکاری در اجرای جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه
 ترغیب اعضای هیات علمی برای ارسال فرایندهای اجرا شده برای جشنواره شهید مطهری
 برگزاری جلسه مسئول  EDOدانشکده/بیمارستان با شورای پژوهش در آموزش
 اطلاع رسانی در مورد جشنواره های آموزشی دانشگاه
 آشناسازی اعضای هیات علمی با فرایند ارسال و داوری فعالیت های دانش پژوهی
 تشویق اعضای هیات علمی در تدوین مقالات آموزشی و شرکت در همایش آموزش پزشکی
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 ارائه مشاوره و همکاری در زمینه پیادهسازی روشهای فعال یاددهی ،یادگیری و ارزیابی در دورههای
آموزشی در دانشکده /بیمارستان
 اطلاعرسانی دقیق و به موقع جشنواره شهید مطهری دانشگاه یا وزارتخانه
 ترغیب اعضای هیات علمی برای انجام فرایندهای آموزشی در دانشکده

 کميته طرح تحول آموزش
 ارزیابی فعالیت های اعضای کارگروه تحت سرپرستی دانشکده و ارائه گزارش به EDC
 برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات کارگروه ها با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 ارائه گزارش عملکرد و ارسال صورت جلسات کارگروه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 پیگیری مصوبات صورت جلسات کارگروه ها و ارائه گزارش به EDC
 پیگیری نامه های ارسالی از کلان منطقه
 همکاری و تعامل با کارکنان EDC

 کميته آموزش مجازی
 ارائه مشاوره تخصصی در زمینه آموزش مجازی به اساتید و فراگیران
 همکاری جهت استفاده از استودیوی فیلم برداری و ضبط صدا
 شرکت درکارگاه های توانمندسازی آموزش مجازی
 همکاری در برگزاری دوره های مجازی توانمندسازی اساتید ،دانشجویان و سایر علاقه مندان
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 ارائه استانداردهای سامانه آرمان و توجیه ایشان در جهت همکاری های آینده
 پایش مداوم مشکلات کاربران در حوزه آموزش و ارزیابیهای مجازی
 ارائه مشاوره به اساتید و کارشناسان آموزشی
 برنامه نظارت بر فعالیتهای اعضای هیات علمی در سامانه آموزش مجازی از نظر میزان مشارکت ،میزان
بازخورد ،تکالیف و کیفیت محتواهای آموزش مجازی بارگزاری شده در سامانه نوید

 کميته استعداد درخشان
 شناسایی دانشجویان علاقهمند به حوزه آموزش و فراهم کردن استفاده از پتانسیل آنها در فعالیتهای توسعه
آموزش
 جلب مشارکت همهجانبه دانشجویان در المپیادهای دانشجویی و ثبت فعالیتهای نوآورانه
 مشاوره و کمک به دانشجویان برای پرورش ایدههای نوآورانه برای شرکت در جشنوارههای شهید مطهری
 انجام انتخابات برگزار شده در حوزه کمیته
 آشناسازی دانشجویان با همایشهای آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری و سایر رویدادهای مهم
آموزش پزشکی
 ترغیب دانشجویان به انجام پژوهشهای آموزشی در قالب طرح پژوهشی ،طرح توسعهای و یا پایاننامه
دانشجویی
 مشاوره به دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد (تسلط به آیین نامه استعداد درخشان و قوانین برگزاری
و حیطه های المپیاد در هر سال)
 شناسایی دانشجویان مستعد برای شرکت در المپیاد
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 کميته جشنواره شهيد مطهری
با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه
 اطلاع رسانی در زمینه زمان  ،محورها و شرایط شرکت در جشنواره مطهری
 مشاوره ،مشارکت وهمکاری جهت تهیه و اجرای فرایندهای آموزشی حول محورهای تعیین
شده جشنواره مطهری
 جمع اوری فرایندها در تاریخ تعیین شده مطابق با فرمت وزارتخانه
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