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 بسمه تعالی

 : معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

با همکاری مركز توسعه سیراز  9731-9731سال ( جهرم از EDCمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی )

بطور مستقل از شیراز فعالیت 9711آغاز به كار نمود كه اهم فعالیت آن ارزشیابی كیفیت تدریس اساتید بود. درسال

فعالیت عمده مركز توسعه جهرم انجام ارزشیابی اساتید با استفاده از نظرخواهی  9711خود را ادامه داد. تا سال 

 یان و انجام ارزیابی درونی بخش های بالینی )گروه جراحی، زنان( بود.از دانشجو

، به منظور توانمندسازی اساتید كارگاههای آموزشی با همکاری 9711همزمان با فعالیتهای مذكور از همان سال 

ال ساساتید دانشگاههای مختلف از جمله شیراز، شهید بهشتی، تبریز و اصفهان در جهرم برگزار شد. سپس طی 

به بعد با همت اساتید اكثریت كارگاههای توانمند سازی به طور مستقل توسط مركز توسعه دانشگاه برگزار   9711

كمیته آموزش اساتید سیاست و چارچوبی جهت حمایت از كارگاه های اجرایی  9713گردید بطوریکه در سال 

ترفیع ساالنه اساتید لحاظ گردید.از آن زمان  توسط اساتید در شورای دانشگاه مصوب شد و امتیاز این همکاری در

 تا كنون كارگاههای آموزشی مورد نیاز اساتید جهرم با همکاری اساتید هئیت علمی جهرم در حال اجرا می باشد.

شکل گرفت بطوریکه هم  9711به برنامه ریزی و تدوین طرح درس دوره و روزانه از حدود سالهای  EDCتوجه 

بالینی گروه های پزشکی، گروههای آموزش پرستاری، اتاق عمل، هوشبری اقدام  -علوم پایهاكنون تمامی اساتید 

دام اقو به تدوین طرح درس های مربوطه نمودند. همچنین تحلیل آزمونها )تعیین سختی و قدرت تمیز سواالت( 

 .شروع و تا كنون انجام می شود  13در راستای تهیه سئوال استاندارد از مهر

اقدام به  9711مركز توسعه جهرم در تدوین برنامه استراتژیك دانشگاه مشاركت فعاالنه داشت و در آذرماه سال 

نمود  همچنین در تدوین برنامه استراتژیك معاونت آموزشی و همکاری در تدوین  EDCتدوین برنامه عملیاتی 

در راستای وظایف و شاخص های مركز  EDCبرنامه عملیاتی مدیریت پژوهشی مشاركت داشت. برنامه عملیاتی 

 های عملیاتی در حال اجرا می باشد. ازپروژه تعدادیاساس توسعه ساالنه یا هر دو سال تدوین می گردد و بر این 

روند ارزشیابی استاد كه قبالً فقط با استفاده از نظرخواهی از دانشجو بود تغییر یافت بر اساس تحلیل  9711از سال 

ضای كمیته ارزیابی اساتید روش های دیگر ارزشیابی مانند استفاده از نظر همکار، نظر مدیران، ارائه و تبادل نظر اع

پس از خریداری نرم افزارپایش از شركت  11-11از نیمسال دوم  .طرح درس و آنالیز آزمونها به آن اضافه گردید

دانشجویان در دو هفته انتهای ترم و قبل از از طریق سایت پایش وتحت وب توسط  ارزشیابی ، انجام كرمان ماد



ازمون های پایانی انجام می گردد و تا كنون پایش كیفیت تدریس اساتید با استفاده از نرم افزار فوق از طریق 

 .اینترنتی ادامه دارد

با خرید موالژ و مانکن و  9711( در فضای نسبتاً مناسب در سال  Skill Labراه اندازی مركز مهارتهای بالینی)

تجهیزات آموزشی انجام شد و از همان سالها تاكنون گروههای بالینی بیهوشی، زنان، اطفال جهت آموزش 

بطور فعاالنه استفاده می نمایند. این مركز در هر ترم  Skill labدانشجویان مقطع اكسترنی و اینترنی از مركز 

دام به برگزاری كارگاههای آموزشی نظیر كارگاه احیای قلبی و ریوی، سوچر زدن، آشنایی با آزمون آسکی. می اق

استفاده از مركز مهارتهای بالینی در برنامه آموزش دانشجویان فیزیوپاتولوژی  9713نماید. شایان ذكر است از سال 

زدن،  IVنظیر نحوه كنترل عالئم حیاتی، سوچر زدن، قرارگرفته است. و در طی این دوره دانشجویان مهارت پایه 

 گیرند.و ... را فرا می NG tubeتزریقات و

كمیته مشورتی دانشجویی شکل گرفت. و اولین  EDCدر راستای استفاده از توانایی های دانشجویان در 11در سال 

 شد و پروژهای متعدد پژوهشنشریه دانشجویان به زبان انگلیسی تحت عنوان شاین با همت دانشجویان منتشر 

در آموزش با تعامل بین دانشجویان واساتید تصویب شد و فرصت حضور دانشجویان در كنگره های آموزش پزشکی 

 كش.ری و خارج از كشور فراهم شد.

( با هدف بررسی وضعیت موجود آموزش بالینی و همکاری با اعضای هیئت EDO، ایده راه اندازی دفاتر توسعه )

توسط مركز توسعه مطرح گردید كه در ادامه  11برنامه ریزی جهت ارتقاء كیفیت آموزش بالینی در سال  علمی در

تر در باشد. این دفاهم اكنون در بیمارستان پیمانیه و استاد مطهری دفاتر توسعه با شرح وظایف مشخص فعال می

 ، ساز ارزشیابی كیفیت آموزش بالینی الع رسانی كارگاههای توانمندزمینه امور مربوط به آموزش بالینی، اط

همکاری دارند : دفاتر توسعه  EDCبا همکاری در انجام ارزیابی درونی و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ، موسسه 

با گروه های آموزشی  برنامه دوره پزشکی عمومی همکاریدر هدایت انجام خود ارزیابی در خصوص شاخص های 

 می نمایند. و در صورت نیاز مشاوره   ده همکاری می كنندعلوم پایه و بالینی دانشک

هم اكنون مركز توسعه جهرم با استفاده از همکاری اساتید در كمیته های مختلف و حضور چهار كارشناس و یك 

 عضوهیئت علمی به عنوان مدیرمركز فعالیت خود را ادامه می دهد.

علوم پایه، بالینی و آموزش پرستاری در راستای تاكید كمیته پژوهش در آموزش متشکل از اعضاء هیئت علمی، 

تشکیل گردید كه هم اكنون كمیته بررسی طرحهای  9713بر پژوهشهای مرتبط به آموزش در ترم مهرماه 

ی به های علمتحقیقاتی مرتبط با آموزش علوم پزشکی با تاكید بر حل مشکالت آموزش و تعیین و ارائه راه حل

 EDCدر راستای استفاده بهینه از نیروهای عالقمند به آموزش و توسعه فعالیتهای د  ولی ود ادامه می دهكار خ

 ( در دانشکده پرستاری در همین سال راه اندازی شد EDOدفتر توسعه )



B كمیته تخصصی بررسی طرح های نوآورانه آموزشی از  11طرح های نوآورانه در آموزش سال . به منظور بررسی

روند موفقیت دانشجویان  11تا  13طی سال های  اساتید كمیته پژوهش در آموزش شکل گرفت.بین تعدادی از 

 حمایت این كمیته ادامه دارد.آوردند مدال  11، سال 11، سال 13المپیادی بدین صورت بود كه در سال 

 

د و شاهد موفقیت فعالیت خود را شروع كر EDCكمیته المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در مركز  13از سال 

های دانشجویان پزشکی در طول سالهای مختلف از جمله كسب مدال طالی المپیاد علمی حیطه فلسفه پزشکی 

، كسب مدال طالی المپیاد علمی حیطه علوم پایه، دریافت لوح قابل تقدیر توسط دانشجویان 9711در سال 

 پزشکی كسب شد.

كمك به رشد و شکوقایی آنان دفتر استعدادهای درخشان در سال در راستای شناسایی استعدادهای دانشجویان و 

راه اندازی شد اهداف این دفتر از ابتدا اقدام به برگزاری كارگاه، اجرای طرحهای تشویقی، فراهم نمودن  9713

 جذب  و در راستای شناسایی، هدایتلذا  امکانات رفاهی و هدایت و راهنمایی آنان جهت پیشرفت تحصیلی نمودند 

 اقدامات موثری در حال اجرا می باشد.در كمیته های مركز توسعه و معاونت آموزشی درخشان  ددانشجویان استعدا

های قبلی با همکاری اساتید فعالیت موثر داشتند.بطوریکه تمامی كمیتهادامه فعالیت  9711الی9719طی سالهای 

توانمندسازی در زمینه فعالیتهای مجازی با برگزاری كارگاه عالوه بر فعالیتهای مذكور اولین كارگاه 9719درسال

و سركارخانم دكتر مصلی نژاد برگزار گردید و  EDCبه عنوان مدیرپور باهمکاری سركارخانم نجفی  LMS معرفی

پروژه راندمجازی،تاالرگفتگو ، جراحی زنده انجام با مدیریت سركار خانم دكتر مصلی نژاد  11-11طی سالهای 

گردید . به عالوه بااستفاده از امکانات اسکیل لب داروخانه مدل باهمکاری مدرس فارماكولوژی سركارخانم انجام 

 دكتر آتش پور با مركز توسعه راه اندازی گردید.

به دانشگاهها و ضرورت راه اندازی كمیته های مختلف با همکاری  9711بسته های طرح تحول از سال  اهمیت

با نگاه كاریردی  9711محترم هیئت علمی و پایش نتایج حاصل، سبب گردید تا در سال مسئولین ارشد و اعضای 

جهت اجرای موثر طرح تحول در  9711و ایجاد شرایط پیاده سازی اهداف در هر بسته صورت گیرد. لذا از سال 

ای، ربخشی موسسهمانند كمیته های اعتبا EDCآموزش و پیاده سازی هرچه بهتر برنامه های كمیته های ذیربط با 

اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی، كمیته نظام ارزیابی آزمونها و كمیته آموزش پاسخگو و عدالت محور و بسته 

ای و در راستای اهداف  بسته ها طراحی و تدوین مرجعیت علمی، پروژهای متناسب با سیاست های كالن منطقه

شد كه در زمینه  بسته مرجعیت علمی، پروژه ای با هدف تعیین پروژه در دست اقدام می با 7گردید . هم اكنون 

( در معاونتهای مختلف آموزشی، درمانی، پزوهشی، دانشجویی swotسرآمدیهای دانشگاه به روش تحلیل موقعیت )



 1و فرهنگی، توسعه و منابع، و معاونت بهداشتی طراحی و در حال انجام است. كه این پروژه به عنوان یکی از 

پذیرفته شده  9713ب ارزنده كشوری جهت ارایه در نوزدهمین همایش آموزش پزشکی دراردیبهشت سال تجار

است. بعالوه در خصوص بسته اعتبار بخشی و استاندارد سازی فرایند های آموزشی دو پروژه به منظور ایجاد امکان 

مختلف دانشگاه تنظیم و در شورای  پیاده سازی استانداردها در محیط با همکاری اساتید بالینی و معاونت های

پژوهش در آموزش از نظر متدولوژی تایید گردیده است و در حال اجرا است و فرایند پیشرفت آن نیز در سامانه 

 ای به بسته های مرتبط با مركز توسعه سببگردد شایان ذكر است نگاه پروژهپایش بسته های طرح تحول ثبت می

بسته های مذكور فراهم گردد بطوریکه امتیاز بسته مرجعیت علمی  تحقق شاخص های یگردید تا ارتقاء امتیاز برا

بود با اجرای پروژه تجزیه و تحلیل موقعیت معاونتها در  11، منفی  11و تا اردی بهشت  11كه درپایش سال 

 11راستای تعیین سرامدی و طراحی برنامه جهت دستیابی به شاخص های ذیربط منجر به كسب امتیاز مثبت 

 گردید. 

با طراحی و تدوین و اجرای پروژه استاندارد سازی فرایند های آموزشی مانند ژورنال كالب، راند آموزشی، آموزش 

از سبب ارتقای امتی "درمانگاهی، گزارش صبحگاهی و بررسی وضعیت موجود با استاندارد های ارسالی از وزارتخانه

 گردید.موضوع فرآیندها  در بسته طرح تحول اعتبار بخشی و 11به مثبت  911از منفی 

داند كه با مسئولین سایر بسته ها همکاری موثری داشته باشد. از شایان ذكر است مركز توسعه وظیفه خود می 

به عهده مستقیم مركز مطالعات و توسعه بود با  9711طرفی مسئولیت دبیرخانه بسته های طرح تحول تاسال 

 سیاست دانشگاه بر این قرار گرفت كه 11 اواخر سال درركز توسعه، توجه به ضرورت انجام فعالیتهای متعدد در م

مسئولیت پایش تمامی بسته های  با حفظدبیرخانه باشد، لذا مسئول  EDCشاهد .... گروه های آموزشی در كنار 

 انشااهلل ادامهواگذار شد و از این به حوزه معاونت آموزشی و مسئولین جناب آقای دكتر كوهپیما  طرح تحول

 ادامه دارد .و شورای تحول در آموزش در خصوص بسته های طرح تحول با دبیرخانه  EDCهمکاری 

خشی اعتبارببسته اعتبار بخشی یکی از بسته های مهم مركز توسعه می باشد. كه در برگیرنده سه بخش مهم  

جهت رفع 9711در سال باشد. موسسه، اعتباربخشی مراكز درمانی، و استاندارد نمودن فرایندهای آموزشی می

 "ای تدوین گردید تحت عنوان  نواقص و تحقق اهداف بسته اعتبار بخشی، با نگاه عملیاتی و كاربردی پروژه

-مقایسه وضعیت موجود فرایندهای آموزش بالینی با استانداردهای وزارتخانه بر اساس مدل کرک

الینی بدر راستای اصالح فرایندهای آموزش كه در شورای پژوهش در آموزش مصویب شدو بدین ترتیب  "پاتریک

 هایبررسی توانمندیهای حوزه"باشد. همچنین پروژه خود ارزیابی تحت عنوان گامهای موثری در حال انجام می

مختلف دانشگاه بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی از دیدگاه مسئولین، کارشناسان و ذی نفعان در 



در ارتباط با بسته مرجعیت علمی با توجه به اهمیت ترسیم نقشه راه دانشگاه باشد. در حال اجرا می "69سال 

با ریاست معاونت محترم آموزش تشکیل شد و با برگزاری جلسات منظم و پیگیریهای  11كمیته مزبور در سال 

ت ل موقعیهای به روش تحلیمتعدد اقدام به جمع آوری اطالعات از معاونتهای مختلف و سپس تجزیه و تحلیل داده

(swot تدوین برنامه استرتژیك گردید. در ادامه و مرحله بعد نیز اقدام به تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه )

جهت  swotتحلیل موقعیت دانشگاه به روش "مرجعیت علمی نمود. همچنین پروژه ای تحت عنوان با عنوان 

به عنوان یکی از شش پروژه برتر همایش آموزش باشد كه نیز در حال اجرا می "تعیین سرآمدیهای  دانشگاه

 در ارتباط با بسته های طرح تحول انتخاب شده است. 13پزشکی كشوری سال 

با همکاری مركز توسعه و دبیرخانه طرح تحول این تعداد جلسه در خصوص سایر بسته ها برگزار  11در طی سال 

سبب برگزاری  11دانشگاه طی ارزیابی بیرونی سال  شد و در خصوص بسته اعتباربخشی موسسه با توجه به وضعیت

 جلسه و تصمیماتی با حضور ذینفعان گردید. 91

 (  EDC  ) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیبيانيه رسالت 

  

به  نمود كار به شروع 9711 سال در مستقل صورت به كهجهرم مركز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی 

وزارت، سیاست ها و برنامه استراتژیك معاونت  EDC اتاق فکر دانشگاه براساس شرح وظایف ارسالی از  عنوان

، ماموریت های ویژه كالن منطقه، اهداف بسته های طرح تحول آموزش 9111آموزشی، اسناد باالدستی سال

اموریتهای ذیل را بر عهده مپاسخگو، نظام ارزیابی آزمون ها، اعتبار بخشی موسسه و بیمارستان های آموزشی 

 .دارد

 آموزشی شورای از اعم دانشگاه گذار سیاست نهادهای آموزشی های سیاست سازی تصمیم در مشاركت -1 

 . دانشگاه ممیزه هیات و امناء هیات ، رئیسه هیات ، دانشگاه شورای  دانشگاه،

 برنامه كردن عملیاتی و ریزی برنامه برای و همکاری در دانشگاه آموزشی تمعاونحوزه  به مشاوره ارائه -2

  .دانشگاه آموزشی كالن های سیاست و ها

 .دانشگاه پژوهشی و آموزشی شورای جلسات در فعال شركت و عضویت -3

 .متبوع وزارت و دانشگاه سطح در آموزشی گیرندگان تصمیم به ها فعالیت گزارش ارائه   -4



 از مندی بهره و اطالعات ، تجربیات تبادل منظور به پزشکی علوم های دانشگاه EDC با همکاری -5

 .مركز هر در موجود های پتانسیل

 و رهبری و  مشاوره ، ارزشیابی ، تدریس روش  زمینه در آموزشی نوآورانه های برنامه مدیریت و طراحی -6

 .مربوطه مقررات و ضوابط با مطابق و دانشگاه اختیارات محدوده در مدیریت

 بین و ملی سطح در پزشکی علوم حوزه در نوآورانه های برنامه انتشار و معرفی ، ارزشیابی  ، پایش -7

 .المللی

 . علمی هیات اعضاء آموزشی نیازسنجی -8

 نتایج اساس بر پزشکی علوم آموزش مختلف های حیطه در علمی هیات اعضای توانمندسازی   -9

 .دانشگاه آموزشی های اولویت و ها سیاست نیازسنجی،

 در بیمارستانها و ها دانشکده توسعه دفاترفعالیت های  هدایت و حمایتهمکاری در ارائه مشاوره،  -10

 .مربوطه های برنامه و وظایف اجرای

 درمشاركت در برنامه های در سطح مدیران ارشد و گروه های آموزشی دانشگاه/ دانشکده /بیمارستان  -11

 .آموزشی مدیریت و رهبری زمینه

 علوم دانشگاههای به شده داده اختیارات چارچوب در درسی ریزی برنامهاری در همک -12

 /تدوین/اجرا /بازنگریپزشکی

 .دانشجو و استاد ، درسی برنامه ارزشیابی اجرای در مشاركت و مشاوره ، طراحی  -13

  .دانشگاه آموزشی مراكز اعتباربخشی در مشاركت و مشاورهارائه    -14

 آموزش توسعه واحدهای و  ها دانشکده آموزش توسعه دفاتر های فعالیت و عملکرد ارزشیابی    -15

   .بیمارستانها

نوآورانه –پژوهشی  های پروژه اجرای از حمایت و دانشگاه آموزش در پژوهش های اولویت تعیین  -16

 .شده تصویبآموزش 

 دانش و درخشان استعدادهای ،توسعه آموزش  دانشجوییتو  های كمیته كردن فعال و ایجاد   -17

 وابطباض مطابق آموزش كیفی ارتقاء راستای در دانشجویان پیشنهادات و نظرات از گیری بهره هدف با آموختگان

 .مربوطه مقررات و



 مشاركت در ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه های آموزشی و ارزشیابی كیفی تدریس   -18

 

  :توسعه و مطالعات مرکز دورنمای -

 دیتوانمن بر مبتنی آموزش شدن نهادینهدستیابی به دورنمای سیاست كالن دانشگاه و حوزه آموزشی در جهت 

 نیازهای هب پاسخگو و توانمند التحصیالنفارغ تربیت و توانمندی بر مبنی ارزیابی دانشگاهی، های رشته كلیه در

 این به توجه با.باشد می گری ایحرفه و انسانی مرتبه و شان رعایت و اسالمی-اخالقی ارزشهای حفظ با جامعه

 .است گردیده تنظیم مركز سالهدو  عملیاتی برنامه و ساله 7 استراتژیك برنامه ماموریت

 مرکز توسعه همراه است  با شرح وظايف ابالغی از وزارت:  شرح وظايف ) ب

 تخصصی آموزشی های برنامه اجرای با پزشکی گروه التحصیالن فارغ وعملکرد توانمندی ، مهارت افزایش-9

 ارزشیابی ونظام پزشکی علوم آموزش جدید های رویکرد اجرای ، طراحی-1

 آموزش در پژوهش های پروژه از ومالی علمی وحمایت ،سازماندهی آموزش-7

 دانشگاه سطح در یاددهی – یادگیری آموزش های فعالیت ارزشیابی -1

 معاونت آموزشی   /دانشگاه استراتژیك های نامههمکاری در تدوین برتعامل بین بخشی ، ارائه مشاوره و  -1

 پزشکی علوم آموزش زمینه در علمی هیاْت اعضای وپویایی رشد ، ارتقاء-1

 آموزشی كیفیت ارتقاء در دانشجویان مشاركت جلب-3

 الکترونیکی آموزشهای وتوسعه دانشگاه سطح در آموزشی نوین روشهای وتوسعه كارگیری به-1

 آموزشی گروههای وبیرونی درونی یارزشیاب-1

 درس وطرح دوره طرح اجرای وپیگیری طراحی-91

 یابیوخودارز دانشجویان ، همکاران توسط اساتید ارزشیابی اجرای-99

 بهداشتت  وزارت پزشتکی  آمتوزش  توستعه  كتز امر و هتا  دانشتکده  آمتوزش  توستعه  دفتاتر  بتا  مستتمر  ارتباط برقراری-91

 درمان

 آموزشی   –ارتباط و حمایت با دفاتر توسعه دانشکده و مراكز درمانی -97

 جامعه و نیازهای دانشجویان   نیازهای با متناسب مركز آموزشی خدمات امکانات توسعه-91



 کميته برنامه ريزی :

 EDO توسط گروههای آموزشی از طریقCourse plan و  Lesson plan نظارت بر تهیه .9

 اجرای ،بازنگری و ارزشیابی كوریکولوممشاركت در طراحی ،  .1

 مهارتهای بالینی در برنامه های آموزشیفعالیت هدایت و نظارت بر  .7

 مرتبطتهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های  .1

 کميته ارزشيابی :

 نظارت بر فرآیند ارزشیابی كیفیت تدریس اساتید   .9

 مشاركت در طراحی، اجرای آزمون های عینی با گروه های آموزشی   .1

 ارزشیابی كیفیت تدریس به ذینفعان   .7

 توسعه روشهای ارزشیابی و كیفیت تدریس .1

 درجه دانشجو، همکار ، مسئول و خودارزیابی 711ارزشیابی  .1

 ذینفع اصلی  ---نظارت بر نحوه ارزشیابی اساتید توسط دفاتر توسعه  .1

روستتای زشتیابی كیفیتتت تتدریس اعضتتاء هیتات علمتتی بته گتتروه هتای آموزشتتی ، متدیرگروه و       ارائته نتتتایج ار  .3

 دانشکده ها، امور هیات علمی و...

 هدایت و نظارت بر ارزیابی درونی گروههای آموزشی .1

 گروههای آموزشیدرون دانشگاهی طراحی و اجرای ارزیابی بیرونی  .1

 کميته پژوهش در آموزش :

 درآموزش:اهداف کلی واحد پژوهش 

ارتقاء سطح آموزش وفرآیند یادگیری درسطوح مختلف نظام آموزشی دانشگاه به منظور ارائه بهترین کیفیت خدمات آموزشی 

 فارغ التحصیالن جامعه نگروتوانمند سازی از طریق : وخدمات سالمت با تربیت



 سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش  .1

 توسعه تدوین، اجرا طرح های پژوهش د ر آموزش  .2

    برطرف نمودن نکات ضعف درآموزش   .3

 پژوهش در آموزش انجام شده  استفاده ازنتایج حاصل از با .4

 نوین درآموزش نتایج طرح های نوآوانه پژوهشی  بهبود فرآیندآموزش بااستفاده از .5

 توسط گروه های آموزشی کمک به تقویت کمی وکیفی پژوهش های آموزشی ارائه مشاوره جهت  .6

 بکارگیری نتایج پژوهش در آموزش در رفع چالش های آموزشی  .7

 شرح وظايف: :

 برگزاری جلسات منظم کمیته به منظور بررسی طرحهای پژوهشی .1

 آموزش در  پژوهش های اولویت تعیین و سنجی نیاز  .2

 علمی جهت انجام طرحهایی در زمینه آموزش علوم پزشکیهدایت و تشویق اعضاء هیات   .3

 ذیربط مراجع از تحقیقاتی بودجه جذب  .4

 تحقیقاتی طرحهای نتایج اجرای بر نظارت و هدایت  .5

 پزشکی آموزش زمینه در گاهنامه جزوات و کتب انتشار  .6

 پزشکی آموزش زمینه در دانشجوئی های نامه پایان هدایت   .7

 تعامل با کمیته های پژوهشی در سطح دانشگاه/ دانشکده ها  .8

 تدوین پژوهش های مرتبط با سیاست مرکز نصر  .9

 ارائه نتایج طرح های پژوهش در کنگره های مرتبط  .11

 کميته رشد و بالندگی اعضای هيات علمی :

 حوزه های فعاليت:

 -          دانشجویان /گروه دستیاران توانمندسازی آموزشی 



 -         دانش پژوهی آموزشی    

 -         پژوهش در آموزش                                 

 :کمیته وظایف شرح 

  توانمندسازی های كارگاه -ها دوره تعریف جهت نیازسنجی انجام         -

 مدرن تکنولوژی و آموزشی های نوآوری نوین تدریس نوآورانه های روش با علمی هیئت اعضای نمودن توانمند و آشنا         -

 آموزشی

 علمی هیئت اعضای نیاز مورد جدید آموزشی منابع تهیه و رسانی اطالع         -

 الکترونیکی آموزش صورت به خود تدریس از بخشی تدوین برای اساتید به مشاوره ارائه و ترغیب         -

 دانشگاهها سایر مشاركت با علمی هیات اعضای جهت پزشکی آموزش مدت كوتاه آموزش های دوره ارائه         -

 دستیاران جهت پزشکی آموزش مدت كوتاه آموزش های كارگاه های دوره ارائه        -

  توسعه مركز های كمیته عضو دانشجویان جهت پزشکی آموزش مدت كوتاه آموزش های كارگاه های دوره ارائه         -

  اساتید جهت ریتینگت های دوره اجرای        -

  جدیدالورود اساتید جهت آموزشی های دوره اجرای        -

 دانشگاهی های پروژه اجرای درEDC  با همکاری          -

 

 و استعدادهای درخشان : توسعه آموزش یکميته دانشجوي 

 استعدادهای درخشان :

 اهداف :

 جهرمدانشگاه علوم پزشکی  شناسایی استعدادهای درخشان .9



تالش در جهت ارتقاء آموزش دانشجویان استعداد درخشان و ارائه تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی به  .1

 ایشان

 تالش در جهت بکارگیری دانشجویان در جهت شناسایی و رفع نواقص آموزشی دانشگاه .7

ته در قالب همکاری در كمی تعامل با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت حل مشکالت آموزشی .1

 ها و كار گروه ها 

 تالش در جهت ایجاد جو نشاط و شادابی در دانشگاه با تقویت فعالیتهای هدفمند دانشجویی .1

 توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری كارگاهها و جلسات آموزشی .1

تفاده استفاده از تکنولوژیهای برتر جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت اس .3

 دانشجویان

 شرح وظايف :

 

 / بررسی نیازهای آنان برگزاری هم اندیشی دانشجویان با اعضائ هیات علمی در پایان هر نیمسال تحصیلی .9

 تشویق و هدایت دانشجویان جهت طرحهای پژوهشی دانشجوئی در زمینه آموزش علوم پزشکی .1

 دانشجویان و طبقه بندی آنانطراحی و تدوین برنامه جهت ارزیابی عملکردهای درخشان  .7

كمیته های مرتبط به مركز توسعه /دفاتر ظرفیت و توانمندی های دانشجویان در پیشبرد اهداف استفاده از  .1

 توسعه 

 فراهم نمودن زمینه رشد و گسترش نوآوری ، ابداع و خالقیت در بین دانشجویان .1

 تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان  .1

یان در جلسات كمیته ذیربط مركز توسعه جهت تعامل با مدیران گروه های آموزشی انعکاس نیازهای دانشجو .3

 و تدوین راهکار

 نیازهای دانشجویان به مسئولین ذیربطانعکاس  .1

 برگزاری دوره های توانمندسازی / اردوهای علمی برای دانشجویان  .1



 زمینه مشاركت دانشجویان در سمینارها ، همایش های مرتبط .91

 زمینه های همکاری دانشجویان با  كمیته دانشجویی و گروه های آموزش همتایان  .99

 ایجاد لینك دفتر استعداد درخشان وكمیته دانشجویی در توسعه آموزش  .91

 برگزاری نشست های فصلی با سایر كمیته ها و مسئولین ذیربط  .97

 

 شرح وظايف کميته دانشجويی توسعه آموزش و زير کميته ها : 

كمیته دانشجویی در چارچوب مركز مطالعات دانشگاه است. این كمیته در راستای رسالت كلی مراكز مطالعات فعالیت 

 دانشگاه و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مركز مطالعات دانشگاه در مواردزیر فعالیت می نماید:

 (آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشاركت در فعالیت های آموزشی9

 علوم پزشکی از طرق: سازی دانشجویانبسترسازی در جهت توانمند (1

 الف. برگزاری سمینارها، كارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان

 دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکیعضو كمیته و زیر كمیته های ب.ارائه مشاوره به دانشجویان 

 حمایت از شركت دانشجویان در برنامه های آموزش ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی پ.جلب

 (برقراری ارتباط، اطالع رسانی و بسترسازی جهت تعامل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:7

 الف.جلسات درون و برون دانشگاهی 

 ب.همایش ها و جشنواره ها

 مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و...پ.رسانه های 

(مشاركت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش وزارت در چارچوب فعالیت های مركز مطالعات 1

 دانشگاه از طریق:

 الف.آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 جهت پیاده سازی بسته های تحولب.همکاری در پروژه های دانشگاه در 



 پ.مشاركت در انجام ماموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها

 ت.مشاركت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روزرسانی آن ها

 ث.مشاركت در ارزیابی های كیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله

 ته های دانشجویی(خودارزیابی و مشاركت در ارزشیابی های كمی1

(به روز نگه داشتن صفحه كمیته دانشجویی در وب سایت مركز مطالعات دانشگاه و مستند سازی و تهیه آرشیو 1

 فعالیت های كمیته دانشجویی

(همکاری و مشاركت در فعالیت های مركز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، 3

 یاجرا و ارزشیاب

 (همکاری و مشاركت در فعالیت های مركز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابیهای فعالیت های آموزشی از طرق:1

 مشاركت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه،اعضای هیات علمی، كاركنان و فرآیندهای آموزشی-الف

 رتبط با دانشجویانمشاركت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی م-ب

(همکاری و مشاركت در فعالیت های مركز مطالعات دانشگاه درزمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه 1

 آموزشی و پژوهش در آموزش

و مشاوره  مستند سازی فرآیندهای آموزشیهمایش ایده های نوآورانه در دانشجویان در جهت مشاركت  (بسترسازی91

 با همکاری بین بخشی  ایده به محصول جهت تبدیل 

(جذب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین 99

 المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مركز مطالعات دانشگاه

ترجمه كتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با  تالیف وهمکاری در حمایت از دانشجویان جهت  (91

 مدیریت مركز مطالعات دانشگاه

 :هدف

 شناسایی دانشجویان مستعد -9



و ایجتتاد  ایجتتاد زمینتته بتترای شتتکوفایی و بتتاروری استتتعدادها و خالقیتتت هتتا و تستتهیل فعالیتهتتای ایشتتان      -1

 كمیته های مذكورانگیزه جهت جذب دانشجویان رتبه آور و با استعداد در 

 برگزاری جلسات هم اندیشی بین اعضاء هیات علمی و دانشجویان مستعد -7

 دانشجویان مستعد  تحقیقاتی -ارزشیابی فعالیتهای علمی  -1

 گسترش نوآوری ، ابداع و خالقیت و كارآفرینی در بین دانشجویان مستعد -1

 شناسایی و معرفی دانشجویان نخبه جهت جذب در سازمان -1

 EDC ارائه گزارش عملکرد كمیته به مسئول -3

 نظارت و هدایت كارگاهها و سمینارهای دانشجوئی-1

ایجتتاد همتتاهنگی و برنامتته ریتتزی در راستتتای افتتزایش مشتتاركت دانشتتجویان در المپیادهتتای علمتتی در          -1

 سطح دانشگاه

اف كمیتتته دانشتتجویی جهتتت دستتتیابی بتته اهتتدگاه ایجتتاد تعامتتل بتتین گروههتتای دانشتتجویی در ستتطح دانشتت-91

 شیوه نامه دانشگاهی كمیته دانشجویی و سیاست كالن دانشگاه -طبق آیین نامه كشوری 

پتتی گیتتری ایجتتاد تعامتتل كارگروههتتا بتتا استتاتید عالقمنتتد و همکتتار معرفتتی شتتده از طتترف متتدیر مركتتز      -99

 مطالعات و توسعه  به عنوان مسئول كمیته دانشجویی  

و فراینتدهای سیاستتگذاری هتای و اجرایتی مرتبتز بتا برنامته آموزشتی در          حضور در جلستات تصتمیم گیتری   -91

 معاونت آموزشی توجه به اعالم نیاز از سوی  با دانشگاه سطح

 

 EDO دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی   ماْموريت وشرح وظايف

 مقدمه :



بیمارستتان  دفتتر دانشتکده پزشتکی ، پرستتاری ،      1شتامل  جهترم   دفاتر توستعه آموزشتی دانشتگاه علتوم پزشتکی     

استت كته رستالت و شترح وظتتایف ایتن دفتاتر در راستتای ارتقتائ كیفیتت آموزشتی در چهتتار            مطهتری و پیمانیته  

حیطه برنامه ریزی ، ارزشتیابی ، پتژوهش در آمتوزش و رشتد و بالنتدگی اعضتاء هیتات علمتی بته شترح ذیتل متی             

 باشد :

 رسالت :

 ت در ارتقای كیفی آموزش و تعامل با مركز توسعه ارائه مشاوره ، هدای

 

 شرح وظايف :

 وظایف ، فعالیتها ی اصلی دفاتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکد ها به شرح زیر می باشد :

 اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابالغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  -1

 ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشكده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشكده.   -2

 عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشكده . -3

سیل        EDOهمكاری با  -4 شگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطالعات و بهره مندی از پتان شكده های دان سایر دان

 های آنان

 پایش و نظارت بر عملكرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها . -5

 دانشگاه و معاون آموزشی دانشكده . EDCارائه گزارش عملكرد به  -9

 پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشكده. -7

 .EDCنوآورانه با حمایت  توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی  برای اجرای برنامه های  -8

 .EDCو ارائه گزارش به  نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشكده مربوطه   -6

توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشكی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و      -11

 .EDCاولویت های آموزشی دانشكده با مشارکت 

 لیل آزمون های دانشكده مربوطه.نظارت ، ارزشیابی و تح -11



 .EDCبا حمایت  EDCاجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشكده و  -12

 ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشكده. -13

 پژوهش در آموزش : – ج

بتتا همتتاهنگی و زیتتر  بتته گتتروه هتتای آموزشتتی    مشتتاوره در زمیتته اجتترای طرحهتتای پتتژوهش در آمتتوزش    -9

 EDC نظر

 تشویق و هدایت اعضاء هیات علمی در انجام پژوهش در آموزش -1

 EDC راهنمایی در نوشتن پروپوزال و ارسال آن به -7

 رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی: – د

 ها باشد edoبرگزاری كارگاه های تخصصی و موضوعی توسط  .9

 تعامل با مركز توسعه جهت برگزاری كارگاه های آموزشی   .1

 اطالع رسانی اساتید جدید جهت مشاركت در دوره های توانمندسازی در سطح دانشکده   .7

 در انجام نیازسنجی آموزشی   edoتعامل با  .1

 اعتباربخشی بیمارستانی : -ه

برگتتزاری جلستتات متتنظم بتتا معتتاونین آموزشتتی مراكتتز آموزشتتی درمتتانی دانشتتگاه جهتتت تشتتریح         .9

   ابالغیاستانداردهای 

 نظارت بر حسن اجرای بارگذاری مستندات در سامانه   .1

   متقاضیانرگزاری كارگاههای آموزشی مرتبط با اعتباربخشی جهت همکاری در ب .7

   براساس استانداردها   انجام خودارزیابی .1

 همکاری با مركز توسعه جهت ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه های بالینی   .1

 جهت آمادگی ارزیابی بیرونی با دبیرخانه اعتباربخشی الزمانجام مکاتبات  .1



 : دانش پژوهیواحد 

 های آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی عیین اولویتت .9

 ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه .1

 رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه   اطالع .7

 meded مدیریت سامانه فعالیت های نوآورانه .1

 برگزاری منظم كمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی .1

 ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه .1

 : دانشگاه واحد آموزش پاسخگو

رتقتای كیفیتت برنامته هتای آموزشتی از طریتق نظتارت بتر اجترای تفتاهم نامته همکتاری بتین معاونتتت              ا .9

و آموزشتتی دانشتتگاه بتته منظتتور توستتعه مراكتتز آمتتوزش بتتالینی     ، درمتتان ،پژوهشتتی  هتتای بهداشتتت  

 جامعه   سالمتپاسخگو به 

معاونتتت هتتای گستتترش برنامتته هتتای آموزشتتی از طریتتق پتتایش و نظتتارت بتتر اجتترای تفتتاهم نامتته بتتا     .1

 به منظور توسعه آموزش پاسخگو در سطح جامعه   دانشگاه

 در آموزشارتقای آموزش پاسخگو با پشتیبانی های كمی و كیفی پژوهش  .7

 توسعه فعالیت واحد آموزش پاسخگو در سطح دانشکده ها .1

 :واحد آموزش مجازی 

منظتتور ارتقتتاء   در برگتتزاری كارگاههتتای آموزشتتی بتته   یتتا مركتتز مجتتازی    مركتتز مطالعتتات   تعامتتل .9

 در قالب تفاهم نامه  توانمندیهای اساتید 

 برگزاری كارگاههای آموزشیهمکاری با دفاتر مطالعات و توسعه آموزش سایر دانشکدهها در  .1

برگتتزاری كارگاههتتای آشتتنایی بتتا آمتتوزش    همکتتاری بتتا واحتتد رشتتد و بالنتتدگی مركتتز مطالعتتات در    .7

 مجازی و سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه  



 : مرکز توسعه  واحد انتشارات

 خبری مركز و تداوم انتشار آن در سطح دانشگاهی   -علمینشریه اندازی  راه .9

اطتتالع و تبتتدیل آن بتته یتتك منبتتع مهتتم ، همکتتاری بتتا مركتتز توستتعه  ستتایت مركتتز  روزرستتانی وب بتته  .1

 سانی در آموزش علوم پزشکیر

 کميته اعتباربخشی موسسه ای :

مبتنتتتی بتتتر استتتتانداردهای  و دانشتتتگاه )خودارزیتتتابی در درون موسستتته تنظتتتیم یتتتك پرسشتتتنامه   .9

ه هتتای متترتبط و تهیتته گتتزارش ختتود   اجتترای ختتود ارزیتتابی توستتط حتتوز  ، (اعتباربخشتتی موسستته ای

جهتتت تتتدوین برنامتته عملیتتاتی و لحتتاظ در برنامتته كلتتی دانشتتگاه/    تهیتته گتتزارش خودارزیتتابیارزیتتابی 

 معاونت آموزشی

 برای انجام ارزیابی بیرونی موسسه  تسهیالت الزمو  اطالعاتفراهم آوردن   .1

گتتروه هتتای آموزشتتی جهتتت دستتتیابی استتتاندارد از طریتتق اجتترای ارزیتتابی   دانشتتکده هتتا و تعامتتل بتتا  .7

 بیرونی دورن دانشگاهی منطبق با شاخص های اعتبار بخشی  

 درون دانشگاهی  اعضای هیات علمی در تیم ارزیابی بیرونی استفاده از توانمندی  .1

امته هتای بتین    تدوین تفتاهم نامته بتا نظتارت معاونتت آموزشتی بتا ستایر معاونتت هتا جهتت تتدوین برن             .1

 بخشی در راستای شاخص ها  

طراحتتی ، اجتترای پتتروژه هتتای مبتنتتی بتتر شتتاخص هتتای اعتباربخشتتی موسستته بتتا همکتتاری اعضتتای      .1

 كمیته  

 برگزاری نشست های ماهانه جهت پایش تحقق شاخص ها  .3

 

 : ارتقاء نظام ارزيابی و آزمون های علوم پزشکی کميته



پزشتتکی و نظتتارت بتتر  علتتوم هتتای آزمتتون و ركتتز ستتنجشراه انتتدازی مهمکتتاری بتتا معاونتتت آموزشتتی در   .9

 فعالیتهای این مركز  

ارتقتاء نظتام ارزیتابی    بستته  هتا بتا عنایتت بته     گذاری در راستای ارتقای ستطح كیفتی و كمتی آزمتون     سیاست .1

 های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکیستهمربوط به ب و آزمون های علوم پزشکی

 هاالکترونیك در سطح دانشگاه و دانشکدههای های آزمونتوسعه زیرساخت  .7

 سیاست گذاری در خصوص اجرای آزمون های ملی در سطح دانشگاه   .1

 با بخش های ذیربط وزارت جهت آماده سازی كمیته علمی آزمون های علمی  هماهنگی   .1

 ها در سطح دانشگاهبرگزاری آزمون كمی و كیفیكنترل  .1

  ها   آزمونراه اندازی مركز همکاری با معاونت در   .3

 آزمون های غیر حضوری  تدوین شیوه نامه برگزاری امتحانات   .1

 تنظیم شیوه نامه ارائه بازخورد نتایج آزمن ها به دانشجویان .1

 تدوین آیین نامه نظام جامع ارزشیابی دانشجو   .91

 آزمونها  سواالتپیگیری استاندارد سازی   .99

 استاندارد سواالتتشکیل بانك  .91

 

ایتتن كتتارگروه در راستتتای سیاستتت مركتتز توستتعه جهتتت استتتفاده از توانمنتتدی     گروه آمااش پ شکیاا    کاا  

ستطح دانشتگاه، عضتو هیتات      7راه افتتاده استت بتا ماموریتت هتای       9711تحصیل كردگان آمتوزش پزشتکی در ستال    

 علمی و دانشجویان  

 گروه آمش پ شکی   د  سطح دانشجشی   ک   م مش یته ی

 دانشجویان عضو هدایت توانمندی  آموزش به منظورتقویت كمیته دانشجویی در توسعه  -9

 تقویت بنیه علمی دانشجویان از طریق همکاری با مركز توسعه در راه اندازی مركز آموزش همتایان -1



ا ب تقویت تعامل بین كمیته دانشجویی توسعه آموزش با كمیته تحقیقات دانشجویی در قالب تفاهم نامه -7

 كمیته تحقیقات دانشجویی

نیازسنجی انجام شده جهت دانشجویان عضو كمیته های  ابوره های توانمندسازی متناسب ری دبرگزا -1

EDC و سایر دانشجویان عالقمند 

تاكید برنهادینه شدن برنامه مواجهه زودرس در فرایند آموزشی دانشجویان با همکاری اساتید علوم  -1

 بالینی

شناسایی و ارائه مشاوره در خصوص  ظوردانشکده به من حمایت از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه/ -1

 هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان

تقویت اصول حرفه ای گری ، مهارت های ارتباطی در دانشجویان با برگزاری دوره های آموزش در مركز  -3

 مهارتهای بالینی

رود قبل از وتقویت مراكز مهارتهای بالینی دانشکده/بیمارستان ها در راستای توانمندسازی دانشجویان  -1

 به بالین و درحین آموزش بالینی

حمایت از طرح های پژوهش در آموزش دانشجویی و جلب مشاركت دانشجویان در انجام پروژه های  -1

 آموزشی

 همکاری با دفاتر توسعه و مركز مطالعات و توسعه در راستای اجرای شرح وظایف -91

 11ت دانشجویان پزشکی ورودی و درس خالقیت جه 1الی 9مشاركت در آموزش درس آداب پزشکی  -99

 به بعد در قالب كارگاه/ كالس حضوری یا غیرحضوری

 تبصره: 

 *تعریف درس آداب پزشکی :

 ، اساتیتد گروه بالینی، روان شناسی و معارف  گروه آموزش پزشکیكار *مسئولیت ارائه درس مذكور با 

 است.



توانمندسازی دانشجویان مشاركت كننده، حمایت علمی از برنامه كمیته المپیاد دانشجویی به منظور  -91

 تشویق بیشترمشاركت دانشجویان، اساتید همکار و ایجاد انگیزه در راستای كسب مدال المپیاد

همکاری و تعامل گروه با كمیته المپیاد در برگزاری كالس های المپیاد علمی بخصوص حیطه آموزش  -97

 پزشکی و پذیرش مسئولیت كمیته ها 

برنامه های كمیته هایی دانشجویی در توسعه آموزش در قالب وبینار، سمینار و حمایت از برگزاری  -91

 همایش در سطح درون دانشگاهی ،كالن منطقه یا كشوری 

 تعامل گروه با دانشجویان جهت دریافت نقطه نظرات آموزشی در جهت ارتقای كیفی آموزش -91

اس تید و اعض ی هی ت علم  س یر م مش یته ی گروه آمش پ شکی   د سطح  تع مل بین بخش  ب  

 گروه ه ی آمش ی   

همکاری با مركز توسعه در برگزاری دوره های توانمندسازی  كوتاه مدت جهت اساتید جدیدالورود و   -9

 دوره های تکمیلی جهت كلیه اساتید

ی یادگیری، حمایت و همکاری در طراحی،اجرا و ارزشیاب-ارائه مشاوره با تاكید بر الگوهای یاددهی -1

 روشهای آموزش فعال حضوری و غیرحضوری توسط اساتید 

 ارائه مشاوره ، حمایت و همکاری در نگارش طرح های نوآورانه  -7

 ارائه مشاوره ، حمایت و همکاری در تنظیم فعالیتهای دانش پژوهی -1
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  ن دانشا ه  م مش یته ی گروه آمش پ شکی   د سطح  کال

ا ائه مش و ه تخصص  د  خصشص ی خص ه ی اعتب  بخش  تشسط اعض ی گروه د   است ی اعتب    -1

بخش   مشسسه ای/ برن مه دو ه شکی   عمشم   و اعتب   بخش  مر کک تشسعه دانشا ه، مرکک 

 آمش پ مج  ی ، اعتب  بخش  بیم  ست  ن ه ی آمش ی 

ی   د   است ی ا ائه مش و ه ،مسئشلیت ش یش و ی  ضرو ت حضش  فع ل اعض ی گروه آمش پ شک  -2

  ی تشانمند س -شژوهش د  آمش پ -شذیرپ مسئشلیت کمیته ه ی مرکک تشسعه ) کمیته دانش شژوه 

آمش پ -ا  یی ب  کیفیت تد یس -برن مه  یکی د س  -ا  ی ب  آ مش ن ه  -ا  یی ب  برن مه -اس تید

 ش پ   ( کمیته ه ی دانشجشی  د  تشسعه آم -ش سخاش



تبصره   د صش ت نی   بیم  ست  ن ه ی آمش ی  به د ی فت مش و ه ا  طرف اعض ی هی ت علم  و ی  -

 ک  ین س  ن تحصیل کرده آمش پ شکی   گروه برن مه ای د جهت  فع نی   ا ائه نم ید.

تبصره  این گروه د  صش ت نی   به ج معه هدف )ک  کن  ن بیم  ست  ن ه ی آمش ی  دانشجشی  ن، -

دانش ده ه ی وجشد د جهرم،دانشا ه آ اد، دانشا ه دولت  ، دانش ده/دانشا ه ه ی علشم شکی   

همجشا  م نند گراپ،فس ، بشیهر و...( جهت تشانمندس  ی،ا ائه مش و ه جهت طرح ه ی آمش ی  

 مشترک بین دانشا ه  د ق لب تف هم ن مه برن مه ا ائه و اجرا نم ید.

مه ه ی مرکک تشسعه ، دف تر تشسعه، دانش ده ه  و بیم  ست  ن ه ی تع مل اعض ی گروه د  برن  -3

 آمش ی 

هم   ی اعض ی گروه د  انج م نی   سنج  و برن مه  یکی آمش ی  د  سطح کال ن دانشا ه / دانش ده  -4
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