
  در دانشكده ( EDO ) شرح وظايف دفتر توسعه آموزش

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در راستاي سياستهاي وزارت متبوع  ( EDO ) دفتر توسعه آموزش

در آموزش و دانش پژوهي و رشد و بالندگي اعضاء و با هدف ارتقاء كيفيت آموزش در حيطه هاي برنامه ريزي، ارزشيابي، پژوهش 

 ( EDC ) هيئت علمي تشكيل گرديده تا بر اساس شرح وظايف معين و تعامل با مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 .فعاليتهاي شايسته اي انجام دهد

 

 شرح وظايف در حيطه برنامه ريزي آموزشي 

 ي آموزشي مشاركت در استاندارد سازي برنامه ها .

 مشاوره و هدايت اعضاي هيئت علمي در تدوين طرح درس ترمي و روزانه  .

 پيگيري تدوين و نظارت بر اجراي طرح درس ترمي و روزانه .

 مشاركت در ارزشيابي فرمت مدون و اجراي طرح درس ترمي و روزانه در گروه هاي آموزشي  .

 ( Skill Lab ,…… ) مشاركت در توسعه روشهاي نوين آموزش و تدريس .

 انجام نياز سنجي اعضاي هيات علمي و جلب نظرات آنان .

 شرح وظايف در حيطه ارزشيابي 

 مشاركت در هدايت، انجام و نظارت بر ارزشيابي دروني و بيروني گروه هاي آموزشي  .

 مشاركت در هدايت، اجرا و نظارت بر ارزشيابي عملكرد اعضا هيأت علمي  .

 ( ..... و OSCE مشاركت در برگزاري روش هاي نوين ارزيابي دانشجويان ) الگ بوك، آزمونارائه مشاوره و  .

 ( بر اساس چك ليست تدوين شده معين ) EDC انجام ارزيابي آزمونها، مستند سازي نتايج و ارائه بازخورد به گروه ها و .

 اطالع رساني و تهيه منابع آموزشي جديد مورد نياز اعضاي هيئت علمي .

 

 شرح وظايف در حيطه پژوهش در آموزش

 ترغيب اعضاي هيأت علمي جهت انجام طرحهاي پژوهش در آموزش  .

 EDC ارايه مشاوره در زمينه اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش با هماهنگي و نظارت .

 همكاري در شركت اعضا در جشنواره آموزش شهيد مطهري  .

 روژه هاي مربوط به همايش ساليانه آموزش پزشكيمشاوره و مشاركت در اجراي پژوهش ها و پ .

  شرح وظايف در حيطه رشد و بالندگي اعضاي هيأت علمي

  علمي هيأت اعضاي ويژه آموزشي هاي¬مشاركت در اجراي نياز سنجي كارگاه .

  علمي هيأت اعضاي آموزشي هاي¬مشاركت در برگزاري كارگاه .

 فعاليت هاي اعضاي هيأت علمي مشاركت در تدوين دستورالعمل معادل سازي  .

 مشاركت در بازنگري فرم ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي  .

 EDC پيگيري تكميل فرمهاي عملكرد گروهها در قالب فرمهاي مدون و يكسان و ارائه بازخورد به گروههاي آموزشي مربوطه و.

 



 

  شرح وظايف در حيطه پرورش استعدادهاي درخشان

همكاري با دفتر استعدادهاي درخشان جهت حمايت از دانشجويان مستعد در راستاي شكوفايي و باروري هر چه بيشتر 

 استعدادها و خالقيت و تسهيل فعاليت ايشان

  ( EDC) با مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDO) نحوه تعامل دفاتر توسعه آموزش

ر نظر رياست دانشكده ها و در راستاي سياستهاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم كليه فعاليت هاي دفاتر توسعه زي.

 .دانشگاه انجام مي پذيرد ( EDC) پزشكي

 و كارشناسان EDO ، اعضاي محترم هيأت علمي همكار EDO شامل مسئول EDO ابالغ مسئوليت هاي اجرايي اعضاي .

EDO ديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه صادر مي توسط رياست دانشكده و بر اساس هماهنگي با م

 .گردد

  .مي باشد EDC دفتر توسعه موظف به ارسال گزارش عملكرد به.

 .بر حسب ضرورت و نياز تشكيل خواهد گرديد ( EDO) با دفتر توسعه آموزش EDC جلسات مشترك.

رئيس دانشكده و در سطح دانشگاه به عهده مركز مطالعات و توسعه نظارت و ارزشيابي فعاليت دفتر توسعه در دانشكده با  .

 .خواهد بود ( EDC) آموزش علوم پزشكي دانشگاه

 اعضاي دفتر توسعه آموزش

 رياست دانشكده، سركار خانم دكتر طاهره طوالبي

 معاونت آموزشي، سركار خانم دكتر فرحناز چنگايي

 مدير دفتر توسعه آموزش، دكتر فاطمه گودرزي

 EDO عضاي هيات علمي عضوا

 كارشناس دفتر توسعه، آقاي عباس آزادبخت

 شرايط عضويت در دفتر توسعه آموزش

 عضويت هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد

 عالقمندي به همكاري و مشاركت در فعاليت هاي دفتر توسعه آموزش

 ارائه شناسنامه آموزشي و پژوهشي به دفتر توسعه آموزش

 مشاركت منظم در جلسات دفتر توسعه آموزش

 


