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 بسمه تعالی 

 

آموزش پزشکی شرح وظایف دفاتر توسعه  

 مقدمه: 

دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده اند

 رسالت: 

،ارتقا و بهبود مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، راستای تحقق اهداف در هدف کلی دفتر توسعه آموزش    

 :از طريق موارد زير استی توسعه کیفیت آموزش

 ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجويان .1

 برنامه ريزی واصالح برنامه های آموزشی .2

 نیازسنجی وسیاستگزاری آموزش اعضای هیئت علمی .3

 هدايت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش .4

 جلب مشارکت دانشجويان مستعد و عالقه مند جهت همکاری .5

 

 

دفاتر توسعه عبارتند از:حورهاي كلی وظایف و م شرح وظایف   

نگری برنامه مشاوره و مشارکت در تدوين و بازارائه ).برنامه ريزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی .1

 (، طرح دوره ، طرح درس  یدوين برنامه آموزشت ريزی آموزشی از قبیل

 ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی همکاری در  .2
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 مشارکت در هدايت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی .3

 مشاوره در زمینه اجرای روش های نوين آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش ارائه .4

 مشارکت در هدايت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی .5

)انجام مطالعات کاربردی در  در آموزش در زمینه اجرای طرح های پژوهشو مشارکت  ارائه مشاوره  .6

روشهای نوين آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوريهای  زمینه ارتقا و توسعه

 نیاز سنجی آموزشی و....( –مهارتهای ارتباطی  –نوين يادگیری 

 مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها .7

اعضاء هیأت علمی عالقه مند تقويت وتجهیز کتابخانه دانشکده و دفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیاز  .8

 به منابع معتبر و جديد در زمینه آموزش پزشکی

برقراری ارتباط مستمر بادانشجويان مستعد و عالقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها  .9

 در فعالیت های واحد.

 های آموزشی. برقراری ارتباط مداوم با مديران گروهو شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده  .11

 

 در دانشکده ها: ساختار دفتر توسعه آموزش

 اعضای پیشنهادی جهت عضويت و فعالیت در دفتر توسعه آموزش دانشکده به شرح زير می باشد:

 رياست دانشکده    .1

 معاون آموزشی دانشکده    .2

 سرپرست دفتر توسعه آموزش    .3

 کارشناس دفتر توسعه آموزش    .4

 نماينده از هر گروه آموزشیيك نفر     .5

  اعضاء هیات علمی عالقمند به همکاری در دفتر توسعه آموزش    .6

 

 

 :   مراكز آموزشی درمانی EDO اعضاي پیشنهادي
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 ( EDO معاون آموزشی بیمارستان ) به عنوان مسئول-1

 مديران گروههای فعال آموزشی بیمارستان-2

) ترجیحاً از اعضای فعال و عالقمند به آموزش پزشکی  هاعضای هیأت علمی بیمارستان مربوطدو يا سه نفر از -3

 ( به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان

) ترجیحرًا از کارشناسران فعرال آموزشری ( بره انتخراب معراون آموزشری          EDO حداقل يك نفرر کارشرناس  -4

 ست بیمارستان بیمارستان و با هماهنگی ريا

 

  

 دانشکده:   EDOساختار شوراي 

مند به امرور  نفر عضو هیات علمی عالقه  3حداقل و دانشکده    EDOريیس و معاون آموزشی دانشکده،مسئول 

 آموزشی

 

 حداقل كمیته هاي دفاتر توسعه دانشکده ها شامل : 

  کمیته ارزشیابی 

  کمیته برنامه ريزی آموزشی 

 کمیته آموزش اساتید 

 کمیته پژوهش در آموزش 

 

 به تفکیک كمیته هاي موضوعی دفاتر توسعه :فعالیت ها

 :كمیته ارزشیابی 

 هدف:
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تمام عناصراين نظام اعم درونداد، فرآينرد و بررون داد و ارتقرای کمیرت و     قای نظام آموزشی ازطريق ارزشیابیارت 

 . کیفیت اجرای برنامه های آموزشی،پژوهشى وعرضه خدمات تخصصى به جامعه

 فعالیتهاي مورد انتظار: 

برای ارزيابی و تجزيه و تحلیل سواالت آزمونها در دانشرکده ها)همراهنگی برا اسراتید      EDCهمکاری با  .1

 جهت ارسال به موقع اصل سواالت آزمون و پاسخنامه های دانشجويان و کلید پاسخنامه(

، مديران گروه ، همکاران ، و تدوين فرمهای نظرسنجی از دانشجو به منظور اصالح ومشارکت و همکاری  .2

 خود ارزيابی

 تدوين فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابیمشارکت در  .3

انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشرهای ارزشریابی برنامره هرای آموزشری و سرنجش        .4

 پیشرفت تحصیلی 

 سیستم  اين کنترل و پايش عملکردو ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی  تشکیل سیستم .5

شاخص های ارزشیابی مناسب توانايی ها،عملکرد ،مهارت ها ) ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجويان .6

 (بررسی مشکالت تحصیلی ،افت تحصیلی،موفقیت تحصیلی و...،

مربوط به فضا ،امکانات ،تجهیزات ،تسهیالت اطالعات و  سیستم آموزشی )بانك اطالعات ارزشیابیتهیه  .7

شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده ،بالین ،درمانگاه  ،وفعالیت های آموزشی ،اجرايی و پژوهشی

 (،بیمارستان

 EDCگروههای آموزشی با نظارت  انجام ارزشیابی درونییگیريو پهمکاری ، مشارکت  .8

 EDCنی در گروهها با نظارت همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزيابی بیرو .9

 گزارش شاخص های آموزشی دانشکده ،بیمارستان و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی .11

 برنامه درسی/ استاد/ آزمون(نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی ) .11

 پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پايان هر ترم تحصیلی .12

 (و دانشجويان برنامه درسی/ استاد/ آزموناصالح روند ارزشیابی )بررسی و ارائه پیشنهاد جهت  .13

 تهیه بانك اطالعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پايان هر ترم تحصیلی .14

 ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوين ارزيابی دانشجويان  .15

 انه اعضای هیأت علمیمشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالی .16
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 ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجويان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه .17

 ، ارتقاء و ترفیع سالیانه های اداریآئین نامه در موردعلمی  هیاتاعضاء  به اطالع رسانی .18

در راستای ساالنه تی تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوين برنامه عملیا .19

   EDCاين اهداف با همکاری 

 ارائه گزارش عملکرد و ارزيابی اقدامات انجام شده .21

 

 

 :كمیته برنامه ریزي آموزشی 

 هدف: 

های آموزشی دانشکده و نهادينه کردن روش های نوين علمی در ه ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگرو

 فرآيندهای آموزشی

 انتظار:فعالیتهاي مورد 

 وظايف دانشجويان در آيندهو  برنامه های درسی با نیازجامعه محتوی انطباق .1

 موجود بازنگری برنامه های آموزشیبررسی و  .2

برگزاری مشارکت در از طريق  ارتقای دانش برنامه ريزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه .3

 ...آموزشی، تهیه الگ بوكکارگاه های آموزشی چگونگی تدوين طرح درس، نگارش اهداف 

 اساتید و ارائه بازخورد به آنان ارزشیابی طرح درس .4

 بررسی اصالحات برنامه های درسی قبل از اجراو  ارائه پیشنهاد جهت اصالح طرح درس .5

 نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها .6

 ((course plan و طرح دوره)Plan)lessonو پیگیری ارائه طرح درسهمکاری  .7

  همکاری گروه های آموزشی با و پیشنهاد برنامه های جديدبررسی مشکالت برنامه های جاری آموزشی .8

   طرح درس )نظری و بالینی( برنامه های آموزشی و پیگیری تدوين و نظارت بر اجرای  .9

 تبیین، حمايت و هدايت اصالحات آموزشی )اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدريس و ....( .11
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 و تدريسدر اجرای روش های نوين آموزشی و هدايت اعضای هیات علمی مشاوره  .11

 

تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوين برنامه عملیاتی در راستای اين  .12

   EDCاهداف با همکاری 

 ارائه گزارش عملکرد و ارزيابی اقدامات انجام شده .13

 

 :كمیته آموزش اساتید 

  : هدف

گسترش کیفیت آموزش و  ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقويت توانمنديهای اعضاء هیئت علمی در جهت 

 تدريس اثربخش.

 فعالیتهاي مورد انتظار:

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی  .1

 اين مرکزويژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به 

 جهت برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیازاعضاء هیئت علمی  سالیانهنیاز سنجی  .2

 تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولويت های آموزشی .3

 اطالع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها .4

 شده جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدريس در کارگاه های برنامه ريزی .5

درتدوين برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سايت دفتر  EDCا همکاری ب .6

 توسعه آموزش دانشکده

 گسترش روش ها ی بهینه و نوين آموزشو توسعه توانايی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی  .7

 و دانشجويان اطالع رسانی و تهیه منابع آموزشی جديد مورد نیاز اعضای هیات علمی  .8

 ارائه گزارش عملکرد و ارزيابی اقدامات انجام شده .9
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  :كمیته پژوهش در آموزش 

 :هدف

هدف اين کمیته ارتقای روشهای آموزش اثربخش و پااليش نتايج آموزش در عمل و به معنای ديگر در محیط 

 بالینی آموزشی میباشدتئوری و 

 برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش .1

بندی طرح های پژوهشی در حوزه اولويت  نیازهای پژوهشی و  تهیه و اعالم فهرستبررسی،  .2

 آموزش

هدايت و تشويق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش علوم  .3

 پزشکی

 کیهدايت تحقیقات دانشجويی در زمینه آموزش علوم پزش .4

 تدارك برنامه های ژورنال کالب در زمینه مسائل آموزشی .5

 اطالع رسانی در زمینه سايت ها و ارتباطات آموزشی  .6

تحقیقاتی در زمینه طرح های ،جمع آوری و ارسال ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه  .7

 اسیآموزش جهت تصويب و کارشن

 های پژوهش در آموزشطرح، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای مشاوره .8

 مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همايش سالیانه آموزش پزشکی .9

 ارائه گزارش عملکرد و ارزيابی اقدامات انجام شده .11

 

 

و توساعه آماوزش   ( با مركز مطالعاا   EDOنحوه تعامل دفتر توسعه آموزش دانشکده )

 :(EDCدانشگاه ) علوم پزشکی
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و برا   کلیه فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده زير نظر رياسرت دانشرکده و در راسرتای سیاسرت هرا         .1

 توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه انجام می پذيرد. مطالعات و  مرکزهماهنگی و نظارت 

دفتر توسعه آموزش دانشکده موظف به ارسال گزارش عملکرد به مرکرز مطالعرات و توسرعه آمروزش علروم          .3

 پزشکی دانشگاه خواهد بود. 

جلسات مشترك مرکز مطالعات و توسعه آموزش با دفتر توسعه آموزش بر حسرب ضررورت و نیراز تشرکیل         .4

 خواهد گرديد.

 

 سایر كمیته هاي پیشنهادي:

 

  پاسخگو:كمیته آموزش 

 :فعالیتهاي مورد انتظار

 

برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده با  .1

 هدف پاسخگويی به نیازهای سالمت جامعه

تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس  .2

 اولويت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانیمشکالت منطقه و 

الت منطقه و کترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوريکولوم های آموزشی بر اساس مش .3

 اولويت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

یات علمی ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کالب در جهت تقويت شناخت دانشجويان و اعضای ه .4

 دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو

برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجويان دانشکده در خصوص  .5

 مشکالت برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات
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 كمیته استعدادهاي درخشان : 

 هدف:

جهت دستیابی بره   مستعد و شکوفايی استعدادهای بالقوه آنان شناسايی و ارتقای توانمندی و مهارت دانشجويان

 بهترين جايگاه علمی و حرفه ای در آينده.

 : فعالیتهاي مورد انتظار

دانشجويان و حمايت از  در جهت شناسايی  مرکز مطالعات و توسعههمکاری با واحد استعداد درخشان  .1

در راستای شرکوفايی هرچره بیشرتر اسرتعدادها و      استعدادهای درخشان براساس آين نامه های وزارتی

 خالقیت و تسهیل فعالیت ايشان

و معرفری آنران بره کمیتره      شناسايی و تکمیل بانك اطالعاتی دانشجويان استعداد درخشران دانشرکده   .2

 EDC استعداد درخشان

فراهم کردن زمینه الزم جهت کسب تسهیالت و امتیازات تخصیص داده شده به استعدادهای درخشان  .3

 بررررررررررررررررررررر اسرررررررررررررررررررراس مصرررررررررررررررررررروبات موجررررررررررررررررررررود  

  ارائه گزارش عملکرد و ارزيابی اقدامات انجام شده 

 :كمیته جشنواره مطهري 

 :فعالیتهاي مورد انتظار
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 با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه:

 رسانی در زمینه زمان، محورها و شرايط شرکت در جشنواره مطهریاطالع     .1

، مشارکت و همکاری جهت تهیه و اجرای فرايندهای آموزشی حول محورهای تعیین شده جشنواره مشاوره    .2

 مطهری

 جمع آوری فرايندها در تاريخ تعیین شده مطابق با  فرمت وزارتخانه    .3

 

 

 :ایی حرفه ومنش اخالق آموزش علمی كمیته

  : هدف

 ايی حرفه منش و اخالق آموزش نظام تدوين

 

 :فعالیتها

 ای حرفه منش و اخالق آموزش ارچوبهایچ تدوينمشاوره و مشارکت در -1

 رشته هر ايی حرفه اخالق ی استانداردها و کدها تدوين چارچوب تبیین-2

 برجسته موارد وتشويق حمايت،شناسايی-3

 دكتر میترا بنیانی گردآوری و تنظیم: 

 EDOل واحد هماهنگی و نظار  بر مسئو

زاهدان و به ويژه البرز ، در تهیه اين مجموعه از محتوای سايت مربوط به دفاتر توسعه آموزش دانشگاه های اصفهان، گرگان، ارومیه، تهران، 

 دانشگاه اراك و کرمان استفاده شده است. 


