
 رشد و بالندگي و ارتقاء توانمندي هاي اساتيد

 

در راستاي رشد و بالندگي و ارتقاء توانمندي هاي اساتيد، مركز توسعه آموزش به صورت دوره اي )هر ترم( با نظرخواهي 

 ايه كارگاه امكاناتي و زماني ريزي¬از اساتيد ليستي از كارگاههاي آموزشي مورد نياز اساتيد تهيه نموده و با برنامه

ايان ذكر است در صورت امكان و وجود دوره هاي كوتاه مدت در زمينه تازه ش. گردد مي برگزار ترم همان طي نياز مورد

امكان مشاركت اعضاء در دوره هاي موجود فراهم خواهد شد. همچنين در همين  EDOهاي آموزشي، با هماهنگي 

نجمن راستا دوره هاي آموزشي انجمن هاي تخصصي پرستاري نظير سازمان نظام پرستاري، انجمن علمي پرستاران، ا

علمي قلب پرستاري و ... به اطالع اساتيد رسانيده خواهد شد تا ايشان در جهت تامين نيازهاي خود در دوره ها شركت 

 نمايند.

 برنامه ريزي درسي و آموزشي 

 

ارتقا آموزش وظيفه اصلي و مهم دفتر توسعه آموزش است و يكي از اقدامات بسيار اساسي و زيربنايي در اين خصوص 

يزي درسي و آموزشي است. تدوين برنامه درسي ترمي و روزانه از روشهاي بسيار ارزشمند دستيابي به اين ر¬برنامه

مهم است كه ارزيابي طرح درس ها از نظر محتواي تدريس و تاكيد بر مطالب نو در كالس همچنين بكارگيري روشهاي 

حدودي تضمين كننده اين امر باشد. لذا دفتر تواند تا -تدريس مناسب كه در طرح درس به آنها پرداخته مي شود مي

توسعه آموزش تاكيد جدي بر دريافت و ارزيابي طرح درسهاي ترمي اعضاي محترم هيئت علمي دارد. اقداماتي كه در 

 اين زمينه در دفتر توسعه آموزش صورت مي گيرد به شرح زير مي باشند:

دوره اي و ارائه در سايت براي دستيابي اعضاي محترم  هاي¬براي تدوين طرح درس EDOدريافت فورمت مورد نظر  -

 هيئت علمي



 تحصيلي ترم ابتداي در علمي هيئت محترم اعضاي از ترم هر اي دوره هاي¬دريافت طرح درس -

 و محتوي و ارائه بازخورد به اعضاي محترم هيئت علمي EDO نظر مورد فورمت با تطابق نظر از درسها طرح ارزيابي -

 شامل ارزشيابي اساتيد، فراگيران و فرايندهاي آموزش(ارزشيابي )

در راستاي هدف اصلي دفتر توسعه آموزش كه ارتقاء آموزش است، ارزشيابي اركان اصلي آموزش شامل اساتيد و 

دانشجويان و همچنين برنامه هاي درسي از اقداماتي است كه در اين مركز در كانون توجه مي باشد. در همين جهت 

براي شكل گيري برنامه مدون و منظم ارزشيابي دروني صورت خواهد گرفت. اقدامات مربوط به هر يك از  اقداماتي

 زمينه هاي ارزشيابي در ذيل شرح داده شده است:

 

 ارزشيابي اساتيد

 ارزشيابي اساتيد به طرق مختلف مشروح در ذيل صورت مي گيرد:

 ي ارزشيابي اساتيد به روش آنالين ارزشيابي دانشجويان از اساتيد بصورت تكميل فرمها -

 ارزشيابي اساتيد توسط مديران گروه ها با تكميل فرم هاي ارزشيابي  -

 ارزشيابي اساتيد توسط ساير همكاران هيات علمي با تكميل فرم هاي ارزشيابي  -

 ارائه نتايج ارزشيابي و بازخورد به اعضاي هيئت علمي بصورت محرمانه -

 ابي جهت ترفيع ساالنه اعضاي هيئت علميارسال نتايج ارزشي -

 ارزشيابي دانشجو

 همكاري دفتر توسعه آموزش با كميته آزمون -

 تعيين ضريب دشواري و تميز سواالت آزمون ها در هر نيمسال -

 ارائه بازخورد به اعضاي هيئت علمي درخصوص تحليل آزمون هاي مربوطه ايشان بطور محرمانه -



 سيارزشيابي برنامه هاي در

 مستند سازي برنامه هاي درسي -

 همكاري با دفتر مطالعات و توسعه آموزش در خصوص ارزشيابي برنامه هاي درسي -

 

 ارزشيابي دروني

 تدوين برنامه بلند مدت ارزشيابي دروني دانشكده و نظارت بر حسن اجراي آن در راستاي دستيابي به اهداف -

 موزش و مشاوره به ايشانتعيين مجريان ارزشيابي دروني و ارائه آ -

 نظارت و بررسي و حصول اطمينان از اعتبار گزارش هاي ارزشيابي دروني جهت ارائه به دانشگاه -

 


