شرح وظايف دفاتر هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی ()EDO
دانشگاه علوم پسشکی قن

شرح وظایف:
ٍظایف ،فؼالیتْای اصلی دفاتر هغالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش داًشکدُ ّا بِ شرح زیر هی باشد:
ً .1یازسٌجی برًاهِ ّای آهَزشی اػضاء ّیات ػلوی داًشکدُ در جْت تَاًوٌدسازی آهَزشی
 .2تشَیك اػضاء ّیات ػلوی جْت شرکت درکارگاُ ّا ٍ برًاهِ ّای آهَزشی
 .3برگساری کارگاُ ّای هَرد ًیاز جْت اػضای ّیأت ػلوی داًشکدُ زیر ًظر EDC
ً .4ظارت ٍ ّدایت آهَزشی اػضاء ّیات ػلوی جدید
ً .5ظارت ٍ تأیید اهتیازات آهَزشی ػضَ ّیات ػلوی جْت ترفیغ ٍ ارتماء
 .6هشاٍرُ ٍ ّدایت اػضاء ّیات ػلوی در ً ٍ Lesson plan ٍ Course planظارت بر اجرای آى
 .7هشاٍرُ در زهیٌِ برًاهِ ریسی دٍرُ ّای آهَزشی ٍ بازًگری آًْا
 .8ارائِ هشاٍرُ در زهیٌِ اجرای رٍش ّای ًَیي آهَزشی ٍ هشاٍرُ ٍ هغالؼِ برای تَسؼِ آهَزش
ّ .9وکاری با گرٍُ ّای آهَزشی در زهیٌِ بررسی هشکالت برًاهِ ّای جاری آهَزشی
 .11بررسی اًغباق برًاهِ ّای درسی با ًیازّای داًش آهَختگاى
 .11استاًداردسازی برًاهِ ّای آهَزشی
 .12تٌظین ٍ تدٍیي برًاهِ ّای پیشٌْادی جدید در رابغِ با درٍض داًشکدُ با تَجِ بِ شرایظ ٍ همتضیات داًشگاُ
 .13ارایِ هشاٍرُ در زهیِ اجرای عرحْای پصٍّش در آهَزش با ّواٌّگی ٍ زیر ًظر EDC
 .14تشَیك ٍ ّدایت اػضاء ّیات ػلوی در اًجام پصٍّش در آهَزش

 .15تشَیك ٍ ّدایت اػضای ّیأت ػلوی ػاللِ هٌد بِ آهَزش جْت اًجام عرح ّاا ٍ پایااى ًاهاِ ّاای پصٍّشای در زهیٌاِ ه اائ
آهَزشی
 .16هدیریتّ ،دایت ٍ ًظارت ارزشیابی درًٍی ٍ بیرًٍی گرٍّْای آهَزشی
 .17کوک کارشٌاسی بِ گرٍّْای آهَزشی جْت تؼییي شاخصْا ٍ استاًدارد ّای آهَزشی ٍ آهادُ سازی آًْاا جْات رتباِ بٌادی ٍ
اػتبارسٌجی ( ارزیابی درًٍی ٍ بیرًٍی)
ً .18ظارت ٍ ّدایت ارزشیابی ػولکرد اػضاء ّیات ػلوی
ً .19ظارت بر کیفیت رٍشْای ارزشیابی گرٍُ ّا
 .21ارائِ هشاٍرُ ٍ هشارکت در برگساری رٍش ّای ًَیي ارزیابی داًشجَیاى ٍ فرآیٌدّای آهَزشی
 .21شٌاسایی داًشجَیاى ه تؼد
 .22ایجاد زهیٌِ برای شکَفایی ٍ بارٍری استؼدادّا ٍ خاللیت ّا ٍ ت ْی فؼالیتْای ایشاى
 .23برگساری جل ات ّن اًدیشی بیي اػضاء ّیات ػلوی ٍ داًشجَیاى ه تؼد
 .24گ ترش ًَآٍری ،ابداع ٍ خاللیت ٍ کارآفریٌی در بیي داًشجَیاى ه تؼد
 .25ارائِ گسارش ػولکرد بِ هدیر EDC
ّ .26وکاری در اجرای جشٌَارُ آهَزشی شْید هغْری
 .27هشاٍرُ ٍ هشارکت در اجرای پصٍّش ّا ٍ پرٍشُ ّای هربَط بِ ّوایش سالیاًِ آهَزش پسشکی
 .28هشاٍرُ ٍ ّوکاری جْت تْیِ کتب ٍ سایر رساًِ ّای آهَزشی هرتبظ با هَضَع آهَزش ػلَم پسشکی
 .29برلراری ارتباط ه تور با هرکس هغالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش داًشاگاُ ٍ شارکت در جل اات هرباَط باِ برًاهاِ ریاسی درسای ٍ
ارزشیابی ٍ ًیس سایر جل ات هرتبظ.
ّ .31وکاری در تدٍیي ٍ اجرای برًاهِ ّای ػولیاتی داًشکدُ در راستای برًاهِ استراتصیک آهَزشی داًشگاُ
 .31شرکت فؼال در جل ات شَرای آهَزشی داًشکدُ

