باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد
دانشکده علوم پزشکی
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی

دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی ( )Educational Development Officeدانشکاه آزاد اسکیم
شهرکرد در آبهن مه  1394به هدف ارتقهءکم وکیف فرآیندههی آموزش تشییل گردید است.
مأموریتههی اصل دفتر توسعه آموزش علوم پزشی دانشاه شهمل سیهستگزاری ،برنهمهریکزی و
نظهرت مؤثر بر اجرای منهسب فرآیندههی آموزش  ،توانمندسهزی اعضهی هیأت علم و گکرو هکهی
آموزش جهت بهر گیری از شیو ههی نوین ،توسعهی دانش پژوه و پکژوهش در آمکوزش ،ایجکهد
پیشرفت مستمر ،تقویت ارزشیهب برنهمههه و عملیرد آموزش مدرسین و رصکد جهکتگیکریهکه و
کیفیت آموزش دانشاه به سمت پهسخاوی به نیهزههی حوز سیمت م بهشد.
رسهلت EDOارتقهء سطح آموزش از طریق موارد پنج گهنه زیر است.
 .1ارزشیهب در راستهی توسعه آموزش در حیطهههی
 1-1اعضهی هیأت علم
 1-2دانشجو
 1-3برنهمه
 .2برنهمهریزی آموزش و اصیح برنهمهههی آموزش
 .3پژوهش در آموزش
 .4نیهزسنج و سیهست گزاری آموزش اعضهی هیأت علم
 .5همیهری در زمینه آموزش مداوم در حیطهههی
 5-1سیهست گزاری آموزش مداوم
 5-2طراح دور ههی کوته مدت توسط گرو ههی آموزش

وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی ()EDO

اهداف دفاتر توسعه
.1
.2
.3
.4
.5

برنهمهریزی و بهزناری و اصیح برنهمهههی آموزش
نیهزسنج و سیهست گذاری آموزش توانمندسهزی اعضهی هیأت علم
هدایت اعضهی هیأت علم به سوی انجهم دانش پژوه و فرایندههی نوی آموزش
جلب مشهرکت دانشجویهن استعداد درخشهن ،مستعد و عیقمند جهت همیهری
ارزشیهب در راستهی توسعه آموزش در زمینهههی اعضهی هیأت علم و دانشجویهن

محورهای کلی وظایف دفتر توسعه آموزش
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

برنهمهریزی آموزش به همیهری گرو ههی آموزش (ارائکه مشکهور و مشکهرکت در تکدوین
بهزناری برنهمهریزی آموزش از قبیل تدوین برنهمه آموزش  ،طرح دور  ،طرح درس)
همیهری در ارتقهی توانمندی اعضهی هیأت علم در زمینه آموزش علوم پزشی
مشهرکت در هدایت و اجرای ارزشیهب عملیرد اعضهی هیأت علم
مشهرکت در انجهم و نظهرت ارزیهب درون و بیرون گرو ههی آموزش
ارائه مشهور در زمینه اجرای طرحههی پژوهش در آموزش و فرایندههی نوآورانه آموزش
مشهرکت در انجهم نیهزسنج کهرگه ههی اعضهی هیأت علم و جذب نظرات آنهه
ارتبهط مستمر به دانشجویهن استعداد درخشهن و عیقمند بکه مبهحک آمکوزش پزشکی و
درگیر کردن آنهه در فعهلیتههی واحد
مشهرکت در انجهم اعتبهربخش آموزش موسسهای و بیمهرستهنههی آموزش

ساختار دفتر توسعه آموزش در دانشکده
اعضهی پیشنههدی جهت عضویت و فعهلیت در دفتر توسعه آموزش دانشید به شرح زیر م بهشد:
 .1ریهست دانشید
 .2معهون آموزش دانشید
 .3مسئول ( EDOعضو هیأت علم )
 .4کهرشنهس EDO
 .5یک نفر نمهیند از هر گرو آموزش

مسئول EDO

مسئول  EDOاز بین اعضهء هیأت علم دانشید علوم پزشی عیقمند به امور آموزش  -پژوهش
به سهبقه فعهلیتههی آموزش -پژوهش و به حیم ریهست دانشید منصوب م شود.
وظایف و اختیارات مسئول EDO

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عضویت در شورای آموزش -پژوهش دانشید  ،شورای معهونین ،شورای مدیران گرو ههی
بهلین  ،شورای EDO
ارائه موضوعهت به کمیتهههی  EDOجهت کهرشنهس
ارائه کهرشنهس ههی کمیتهههی  EDOبه شورای  EDOجهت تأیید و انعیکهس بکه شکورای
آموزش -پژوهش دانشید جهت تصویب
نظهرت و پیایری مصوبهت شورای EDO
تهیه گزارش سهلیهنه برای ارائه به شورای EDC
پیایری انجهم ارزیهب دروس دانشید به صورت دور ای منطبق به اقدامهت وزارت
پیایری انجهم ارزیهب بیرون گرو هه
نظهرت بر مرکز مههرتههی بهلین دانشید

کهرشناسان EDO

از پرسنل دانشید دارای سوابق علم  ،اجرای  ،پژوهش مورد تأیید  EDOتأمین م گردند.
شرح وظهیف:
 .1مشهرکت در اجرای ارزشیهب هه در حیطهههی مختلف
 .2مشهرکت در نظهرت بر اجرای برنهمهههی آموزش
 .3شرکت در کمیتهههی  EDOبر حسب مورد
 .4اجرای مواردی که مسئول  EDOبه ایشهن واگذار م نمهید.
نیروهای پشتیبانی
حداکثر سه نفر از طریق دانشید و به توجه به سیهستههی دانشید تعیین م شود.
کمیتههای EDO

برحسب نیهزههی دانشید بر مبنهی رسهلتههی  EDOتشییل م شوند.
اعضهی کمیتههه از بین اعضهی هیأت علم عیقمند به ارتقهء آموزش به پیشکنههد مسکئول  EDOو
حیم رئیس دانشید منصوب م شوند .تعداد اعضهی کمیتههکه بکه توجکه بکه حجکم فعهلیکتهکهی
کمیتههه تعیین م شود.

کمیتههای دفاتر توسعه دانشکده شامل:
 .1کمیته ارزیهب و ارزشیهب
 .2کمیته برنهمهریزی آموزش
 .3کمیته توانمندسهزی اسهتید
 .4کمیته ارزیهب صیحیت بهلین
 .5کمیته پژوهش در آموزش
 .6کمیته مشورت و شورای آموزش دانشجوی
 .7کمیته اعتبهر بخش آموزش
 .8کمیته استعدادههی درخشهن
 .9کمیته جشنوار مطهری
 .11کمیته آموزش مجهزی
فعالیتها به تفکیک کمیتههای دفاتر توسعه
کمیته ارزیابی و ارزشیابی
هدف:
ارتقهی نظهم آموزش از طریق ارزشیهب تمهم عنهصر این نظهم اعم از درونکداد ،فرآینکد و بکرون داد و
ارتقهی کمیت و کیفیت اجرای برنهمهههی آموزش  ،پژوهش و عرضه خدمهت تخصص به جهمعه
فعهلیتههی مورد انتظهر:
 .1همیهری به  EDOبرای ارزیهب و تجزیه و تحلیل سواالت آزمونهه در دانشید و همههنا
به اسهتید جهت ارسهل به موقع اصل سواالت و آزمون و پهسخنهمهههی دانشجویهن
 .2همیهری در انجهم ارزشیهب مستمر گرو ههی آموزش و کنترل و پهیش عملیرد
 .3تهیه بهنک اطیعهت ارزشیهب (سیسکتم آموزشک و اطیعکهت مربکوط بکه فضکه ،امیهنکهت،
تجهیزات ،تسهییت و فعهلیتههی آموزش  ،اجرای و پژوهش  ،شکهخ هکهی آموزشک و
تخصص دانشید  ،بهلین ،درمهناه  ،بیمهرستهن)
 .4مشهرکت ،همیهری و پیایری انجهم ارزشیهب درون گرو ههی آموزش
 .5همیهری در اجرا و در جهت بهبود روند ارزیهب بیرون در گرو هه
 .6گزارش شهخ ههی آموزش دانشید  ،بیمهرستهن و ارائه راهبردههی رفع نواق احتمهل
 .7نظرسنج از اسهتید در مورد روند ارزشیهب (برنهمه درس /استهد/آزمون)
 .8پیایری انجهم صحیح ارزشیهب اسهتید در پهیهن هر ترم تحصیل

 .9بررس و ارائه پیشنههد جهت اصیح روند ارزشیهب (برنهمه درس /استهد/دانشجویهن)
 .11تهیه بهنک اطیعهت رزومه اسهتید و به روز نمودن آنهه در پهیهن هر ترم تحصیل
 .11ارائه مشهور و مشهرکت در برگزاری روشههی نوین ارزیهب دانشجوبهن
 .12مشهرکت به مرکز مطهلعهت دانشاه در بهزناری فرم ارزشیهب سهلیهنه اعضهی هیأت علم
 .13ارسهل برگهههی ارزشیهب به مرکز توسعه
 .14اطیع رسهن به اعضهء هیأت علم در مورد آئین نهمه ای اداری ،ارتقهء و ارزشیهب سهلیهنه
 .15ارائه گزارش عملیرد و ارزیهب اقدامهت انجهم شد در پهیهن هر ترم تحصیل
کمیته برنامهریزی آموزشی
هدف:
ارتقهی کیفیت برنهمهههی درس در گرو ههی آموزش دانشید و نههدینه ککردن روشهکهی نکوین
علم در فرآیندههی آموزش
فعهلیتههی مورد انتظهر:
 .1انطبهق محتوی برنهمهههی درس به نیهز جهمعه و وظهیف دانشجویهن در آیند
 .2بررس و بهزناری برنهمهههی آموزش موجود
 .3ارتقهی دانش برنهمهریزی درس در میهن اعضهی هیأت علم دانشاه از طریق مشهرکت در
برگزاری کهرگه ههی آموزش چاونا تدوین طرح درس ،ناهرش اهداف آموزش
 .4جمع آوری طرح درسههی ترم و روزانه
 .5ارائه پیشنههد جهت اصیح طرح درس و بررس اصیحهت برنهمهههی درس قبل از اجرا
 .6نظهرت بر اجرای برنهمهههی آموزش و ارزشیهب آنهه
 .7همیهری و پیایری ارائه طرح درس ( )Lesson planو طرح دور ()course plan
 .8بررس مشییت برنهمهههی جهری آموزشک و پیشکنههد برنهمکههکهی جدیکد بکه همیکهری
گرو ههی آموزش
 .9پیایری تدوین و نظهرت بر اجرای برنهمهههی آموزش و طرح درس (نظری و بهلین )
 .11تبیین ،حمهیت و هدایت اصیحهت آموزش (اعم از محتوای آموزش  ،شیو ههی تدریس)
 .11مشهور و هدایت اعضهی هیأت علم در اجرای روشههی نوین آموزش و تدریس
 .12ارائه گزارش عملیرد و ارزیهب اقدامهت انجهم شد در پهیهن هر ترم تحصیل

کمیته توانمندسازی اساتید
هدف:
ارتقهء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندی اعضهء هیأت علم در جهت گسترش کیفیت آموزش
و تدریس اثربخش
فعهلیتههی مورد انتظهر:
 .1مشهرکت به مرکز مطهلعهت دانشاه در اجرای نیهزسنج  ،برگزاری و ارزشیهب از کهرگه ههی
آموزش ویژ اعضهی هیأت علم و ارائه بهزخورد به مرکز
 .2نیهزسنج سهلیهنه اعضهء هیأت علم جهت برگزاری کهرگه ههی آموزش مورد نیهز
 .3تحلیل نیهزسنج و تعیین اولویتههی آموزش
 .4اطیع رسهن به موقع به اعضهء هیأت علم جهت شرکت در کهرگه هه
 .5جلب مشهرکت اعضهء هیأت علم دانشید جهت تدریس در کهرگه ههی برنهمه ریزی شد
 .6تدوین برنهمه عملیهت سهلیهنه و به روز رسهن صفحه کمیته مربوطه در سهیت دفتر توسعه
آموزش دانشید
 .7اطیع رسهن و تهیه منهبع آموزش جدید مورد نیهز اعضهی هیأت علم و دانشجویهن
 .8ارائه گزارش عملیرد و ارزیهب اقدامهت انجهم شد
کمیته ارزیابی صالحیت بالینی
هدف:
بررس و پیشنههد برنهمهههی جدید و بهزناری برنهمهههی موجود
فعهلیتههی کمیته:
 .1ترغیب گرو ههی آموزشک بکه اعمکهل ترییکرات در کورییولکومهکهی آموزشک بکر اسکهس
الویتههی تعیین شد به تهکید بر کهر در عرصه
 .2بررس فرایندههی آموزش و پیشنههدات جهت رفع نواق احتمهل
 .3برگزاری جلسهت متعدد بکه حضکور اسکهتید ،مربیکهن و دانشکجویهن دانشکید در خصکو
مشییت برنهمهههی کهرآموزی و کهرورزی و ارائه راهیهر به مرکز مطهلعهت

کمیته پژوهش در آموزش
هدف:
ارتقهء روشههی آموزش اثربخش و پهالیش نتهیج آموزش در محیط تئوری و بهلین آموزش
فعهلیتههی مورد انتظهر:
 .1برگزاری جلسهت منظم به منظور بررس طرحههی پژوهش در کمیته پژوهش در آموزش
 .2بررس  ،تهیه و اعیم فهرست نیهزههی پژوهش و اولویتبندی طرحههی پژوهش
 .3آموزش ،هدایت و تشویق اعضهی هیأت علم جهت انجهم طرحهکهی پژوهشک در زمینکه
آموزش علوم پزشی
 .4هدایت تحقیقهت دانشجوی در زمینه آموزش علوم پزشی
 .5تدارک کهرگه ههی آموزش در زمینه مسهئل پژوهش در آموزش
 .6اطیع رسهن در زمینه سهیتهه و ارتبهطهت آموزش
 .7ارتبهط مستمر به مرکز توسعه دانشاه  ،جمع آوری و ارسهل طرحههی تحقیقکهت در زمینکه
آموزش جهت تصویب و کهرشنهس
 .8مشهور  ،مشهرکت و همیهری در طراح و اجرای طرحههی پژوهش در آموزش
 .9مشهور و همیهری در اجرای پژوهشهه و پروژ ههی همهیش سهلیهنه آموزش پزشی
 .11ارائه گزارش عملیرد و ارزیهب اقدامهت انجهم شد
کمیته مشورتی و شورای آموزشی دانشجویی
هدف:
برقراری مسیر تعهمل و همیهری آموزش  ،پژوهش و مشهور ای بین گرو ههی آموزش دانشکید و
معهونتههی مختلف دانشاه به هدف پهسخاوی به نیهزههی سیمت جهمعه
فعهلیتههی مورد انتظهر:
 .1جمع آوری پیشنههدههی مرتبط به ارتقهی کیفیت آموزش اعضهی هیأت علم دانشکید و
انتقهل آنهه به مرکز مطهلعهت
 .2تشییل جلسهت منظم به گرو ههی آموزش به منظور پیشبرد فعهلیتههی ضروری آموزش
بر اسهس مشییت منطقه و الویتههی تعیین شد توسط معهونت بهداشت و درمهن
 .3ارائه طرحههی تحقیقهت و ژورنهل کیب در جهت تقویت شکنهخت دانشکجویهن و اعضکهی
هیأت علم دانشید به مفههیم آموزش پهسخاو

کمیته اعتبار بخشی آموزشی
هدف:
کمک به ارتقهی کیفیت آموزش و بهبود خدمهت
فعهلیتههی مورد انتظهر:
 .1همیهری به  EDOبرای انجهم خود ارزیهب دانشید و بیمهرستهن آموزش مطهبق به راهنمهی
اعتبهر بخش موسسهت و بیمهرستهنههی آموزش
 .2تشییل کمیته اعتبهر بخش در هر دانشید و بیمهرستهن آموزش
 .3برگزاری جلسهت منظم و مستمر گرو ههی آموزش به منظور تیمیل فرمههی خود ارزیهب
 .4ارائه مشهور و مشهرکت به گرو ههی آموزش به منظور انجهم هر چه بهتر خود ارزیهب
 .5تهیه فرم بهبود کیفیت و برنهمه عملیهت به منظور رفع نواق احتمهل در خود ارزیهب
 .6ارسهل گزارش کل از انجهم خود ارزیهب
 .7بررس مشییت آموزشک و پژوهشک دانشکجویهن و اعضکهی هیکأت علمک در خصکو
سنجهههی اعتبهر بخش آموزش و اطیع رسهن به ریهست دانشید جهت رفع مشییت
کمیته استعدادهای درخشان
هدف:
شنهسهی و ارتقهء توانمندی و مههرت دانشجویهن مستعد و شیوفهی استعدادههی بهلقو آنکهن جهکت
دستیهب به بهترین جهیاه علم و حرفهای در آیند
فعهلیتههی مورد انتظهر:
 .1همیهری به واحد استعداد درخشهن مرکز مطهلعهت و توسعه در جهت شنهسهی وحمهیکت از
دانشجویهن استعدادههی درخشهن بر اسهس آیین نهمهههی وزارت در راستهی شیوفهی هکر
چه بیشتر استعدادهه و خیقیت و تسهیل فعهلیت ایشهن
 .2شنهسهی وتیمیل بهنک اطیعهت دانشجویهن استعداد درخشهن دانشید و معرف آنکهن بکه
کمیته مرکزی استعداد درخشهن
 .3فراهم کردن زمینه جهت کسب تسهییت و امتیهزات تخصی داد شد بکه اسکتعدادههی
درخشهن بر اسهس مصوبهت موجود و ارائه گزارش عملیرد و ارزیهب اقدامهت انجهم شد
 .4همیهری جهت برگزاری کیسههی تقویت برای دانشجویهن استعداد درخشهن
 .5معرف دانشجویهن فهرغ التحصیل برتر هر ورودی جهکت اسکتفهد از سکهمیه اسکتعدادههی
درخشهن به مقهطع بهالتر

کمیته جشنواره شهید مطهری
فعهلیتههی مورد انتظهر:
به همههنا و نظهرت مرکز مطهلعهت و توسعه:
 .1اطیع رسهن در زمینه زمهن ،محورهه و شرایط شرکت در جشنوار مطهری
 .2مشهور  ،مشهرکت و همیهری جهت تهیه و اجکرای فراینکدههی آموزشک حکول محورهکهی
تعیین شد جشنوار مطهری
 .3جمع آوری فرایندهه در تهریخ تعیین شد مطهبق به فرمت وزارتخهنه
کمیته آموزش مجازی
هدف:
فعهلیت در راستهی رسهلتههی آموزش دانشاه در جهکت توانمندسکهزی اسکهتید ،آمکوزش مکداوم
جهمعه پزشی و ارتقهء سطح علم دانشجویهن و افزایش بهر وری آموزشک بکر اسکهس ضکوابط و
مقررات دانشاه و وزارت بهداشت ،درمهن و آموزش پزشی
فعهلیتههی مورد انتظهر:
به همههنا و نظهرت مرکز مطهلعهت و توسعه:
 .1نیهز سنج در ارتبهط به موضوعهت تخصص آموزش مجهزی
 .2شنهسهی روز آمد نیهزههی آموزش
 .3همیهری در طرح ،برنهمهریزی دروس و کهرگه ههی آموزش مجهزی
 .4تعیین الویتههی برنهمهههی آموزش مجهزی
 .5توسعه توانهی اسهتید و دانشجویهن در زمینه آموزش مجهزی
 .6تهیه مطهلب علم جهت گسترش روشههی بهینه و نوین آموزش مجهزی در روش تدریس
 .7تهیه و تدوین برنهمهههی ارزشیهب درون گرو ههی آموزش و ارائه راهبردههی رفع نواق
احتمهل

