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  دانشگاه علوم پزشکی لرستان و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

  دانشکده بهداشت و تغذیه

  دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

  

  دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشتبرنامه عملیاتی 

  
  1398سال 
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  تعریف برنامـه

  

در راستاي سیاست هاي وزارت متبوع و با هدف ارتقاي لرستان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ( EDO ) دفتر توسعه آموزش  

تشکیل گردید.این دفتر بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز مطالعات و توسعه  1383کمیت وکیفیت سطح آموزش در سال 

شی، ارزشیابی، آموزش اساتید وآموزش مداوم و با استفاده از دانشگاه، درمحورهاي برنامه ریزي آموز( EDC )آموزش علوم پزشکی

  مشارکت گروهی اعضاي هیئت علمی فعالیت می نماید .

  

  )Educational Development Office: EDOدفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت ( 

 
  : تعریف

به عنوان مغز متفکر دانشکده، مسئولیت ارتقاء کیفیت  	( Educational Development Office: EDO )دفتر توسعه آموزش 	

، معاونت آموزشی دانشگاه و   EDCآموزش و پویا نمودن عملکردهاي آن و در راستاي سیاست هاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

  ی و آموزش مداوم می پردازد.وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزي آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیاب
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  هدف کلی :

  توسعه و ارتقاء کیفی آموزش دردانشکده بهداشت 

  

  اهداف اختصاصی : 

  بهینه سازي و توسعه کیفی برنامه هاي آموزشی و درسی -1

  تعیین نیازهاي آموزشی اعضاء هیئت علمی  -2

  فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن -3

  هدایت ، سازماندهی و حمایت  برامر پژوهش درحوزه آموزش  -4

  جلب مشارکت و همکاري دانشجویان فعال و عالقمند -5

  هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهاي تئوري و عملی -6

  تقویت برنامه هاي آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجراي فرآیندهاي مربوطه -7

  

  شرح وظائف کلی:

  

  وانمندي هاي اعضائ هیئت علمی درزمینه هاي مختلف اموزش علوم پزشکیهمکاري در ارتقائ ت-1

  همکاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضائ هیئت علمی-2

  اعضائ هیئت علمی دانشکدهشی آموزیادگیري، اجراي روشهاي نوین �در حیطه هاي مختلف فرایندارائه مشاوره -3
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  EDOرئوس فعالیتهاي علمی واجرایی (جاري و آتی)  

  تدوین و بازنگري برنامه هاي درسی و کوریکولوم آموزشی  -1

   جمع آوري اطالعات معدلی دانشجویان هر ترم -2

   بررسی و جمع آوري طرح درسهاي ترمی و روزانه -3

  توانمندسازي اعضاء هیئت علمی در زمینه هاي مختلف آموزشی -4

  عملیاتی دانشکده  امهبرن تدوین -5

  توزیع و تکمیل فرم هاي نیاز سنجی کارگاه هاي اساتید -6

  ارزیابی کیفی آموزش ساالنه و ترمی اساتید و بازخورد نتایج آن  -7

  EDC ارزیابی درونی گروه هاي آموزشی و ارزیابی بیرونی با همکاري  -8

   مسئولین کمیته ها و اعضاي هیات علمی برگزاري جلسات درون دانشکده اي ریاست و معاونت با -9

  تجزیه و تحلیل و بررسی آزمونهاي تئوري و عملی -10

  همکاري و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه -11

  ارزیابی فراگیر بر اساس فرم اکسل -12

  برنامه ریزي و برگزاري کارگاه هاي آموزشی مورد نیاز اساتید -13

  بع آموزشی جدید موردنیاز اعضاء هیئت علمیاطالع رسانی و تهیه منا -14

  آشنا سازي و ترغیب اساتید به استفاده از روشهاي نوین و مؤثر آموزشی  -15

  فعال سازي فضاي دفتر توسعه آموزش در سایت دانشکده و به روز رسانی آن -16

 می برگزار ها دانشکده  EDO اعضاء و مسئولین براي  EDC سوي از که جلساتی در جلسات درون دانشکده و فعال مشارکت -17

  		شود
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 شرح  فعالیت ها  ردیف
مدت 

  (روز)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  
 توزیع و تکمیل فرم هاي نیاز سنجی کارگاه ها

  
             *  *          

2  
 جمع آوري  فرم هاي جامع ارزشیابی اساتیدوارسال به مرکز توسعه

  
       *  *  *              

3  
 گزارش فعالیت هاي آموزشی اساتید از قبیل واحد هاي تدریس شده در هر ترم

  
              *          *  

4  
 بررسی و جمع آوري طرح درسهاي اساتید از جمله ترمی و روزانه

  
      *  *      *  *    *  *    

5  
 اطالع رسانی طرح درسها و ارسال آنها به مرکز توسعه

  
      *        *            

6  

اطالعات معدلی دانشجویان هر ترم و ثبت نام دانشجویان استعداد  جمع آوري

 درخشان دانشگاه

  

   *  *            *  *      

7  
 ارزیابی آزمون هاي چند گزینه اي با استفاده از نرم افزار

  
      *  *  *          *  *  *  

8  
 هاي ضرورياعالم لیست اساتید جدید الورود براي شرکت در کارگاه

  
      *          *  -        

9  

هاي نظرخواهی از مدیران و همکاران اعضاء محترم آوري فرمتکثیر، توزیع  و جمع

 هیأت علمی در موعد مقرر.

  

                *  *        

10  
 ارزیابی فراگیر بر اساس فرم اکسل

  
      *  *            *  *    

11  
  edcامورات کمیته هاي مربوط به 

  
    *  *          *  *        
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