
 

 

 

( به عنوان كانون هاا  تككار و ناوآود  دد داسا ا      EDCمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي )مراكز و دفاتر 

ادتقا  كيكي آموزش دد دانشگاهها و دانشكده ها  علوم پزشكي و خدمات بهداش ي ددماني كشاود داه اناداز    

ين آئاين ناماه شار     شده و فعاليت ها  م نوعي دا دد داس ا  دسالت و اهداف خود انجام مي دهند. به موجب ا

( جهرم و دفاتر توساعه آماوزش   EDCوظايف مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي)

 ( با توجه به سياست ها و اولويت ها  بشر  زير تبيين مي گردد .EDOدانشكده ها )

 

 Education Developmentوساعه آماوزش پزشاكي   منظود از مركز مطالعاات دد ايان آئاين ناماهزمركز مطالعاات و ت     

Center,EDC)) ( و دف ر توسعهز دف ر توسعه آموزش دانشكده هاOffice,EDO  Education Development . است) 

-  

سياست گذاد دانشگاه اعم از شودا  آموزشي دانشگاه،  شاودا   مشادكت دد تصميم ساز  سياست ها  آموزشي نهادها   -1

 دانشگاه ، هيات دئيسه ، هيات امناء و هيات مميزه دانشگاه .

 ادائه مشاوده به معاون آموزشي دانشگاه برا  برنامه ديز  و عملياتي كردن برنامه ها و سياست ها  كالن آموزشي دانشگاه.  -2

   آموزشي و پژوهشي دانشگاه.عضويت و شركت فعال دد جلسات شودا -3

 ادائه گزادش فعاليت ها به تصميم گيرندگان آموزشي دد سطح دانشگاه و وزادت م بوع.   -4

دانشگاه ها  علوم پزشكي به منظود تبادل تجربيات ، اطالعات و بهره مند  از پ انسيل ها  موجاود دد   EDCهمكاد  با  -5

 هر مركز.

آموزشي دد زمينه  دوش تدديس ، ادزشيابي ، مشاوده  و دهبر  و مديريت دد محدوده طراحي و مديريت برنامه ها  نوآودانه  -6

 اخ يادات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقردات مربوطه.

 پايش ،  ادزشيابي ، معرفي و ان شاد برنامه ها  نوآودانه دد حوزه علوم پزشكي دد سطح ملي و بين المللي. -7

 .نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي  -8

 9911آذرماه 



توانمندساز  اعضا  هيات علمي دد حيطه ها  مخ لف آموزش علوم پزشكي بر اساس ن ايج نيازسانجي، سياسات هاا و       -9

 اولويت ها  آموزشي دانشگاه.

و واحدها  توسعه آموزش بيمادس انها دد اجرا  وظايف  EDO) (توانمند ساز  ، حمايت و هدايت دفاتر توسعه دانشكده ها -11

 و برنامه ها  مربوطه.

توانمندساز  مديران آموزشي دانشگاه اعم از معاونين آموزشي دانشگاه ،دانشكده ، بيمادس ان ها و گروهها  آموزشاي دد   -11

 زمينه دهبر  و مديريت آموزشي.

 برنامه ديز  ددسي دد چادچوب اخ يادات داده شده به دانشگاهها  علوم پزشكي -12

 ه ددسي ، اس اد و دانشجو.طراحي ، مشاوده و مشادكت دد اجرا  ادزشيابي برنام  -13

 طراحي، مشاوده و مشادكت دد اع بادبخشي مراكز آموزشي دانشگاه.    -14

 ادزشيابي عملكرد و فعاليت ها  دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها  و واحدها  توسعه آموزش بيمادس انها.      -15

 ويب شده.تعيين اولويت ها  پژوهش دد آموزش دانشگاه و حمايت از اجرا  پروژه ها  تص  -16

ايجاد و فعال كردن كمي ه ها  مشودتي دانشجويي، اس عدادها  ددخشان و دانش آموخ گان با هدف بهره گير  از نظرات    -17

 و پيشنهادات دانشجويان دد داس ا  ادتقاء كيكي آموزش مطابق باضوابط و مقردات مربوطه.

ها  فعال مي باشد و با مشادكت آنان انجاام خواهاد    EDOمربوط به وجود  2وظايف منددج دد ماده 

 شد.

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دد زير مجموعه معاونت هاا  آموزشاي دانشاگاه دد    

داس ا  سياست ها  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزادت بهداشت ، ددمان و آموزش پزشكي 

 فعاليت مي نمايد.

مديرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي توسط معاون آموزشاي دانشاگاه منصاوب ماي     

 گردد.

 اجرا  برنامه ها  آموزشي بر اساس سياست ها  ابالغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  -1

 به معاون آموزشي دانشكده برا  عملياتي كردن برنامه ها و سياست ها  آموزشي دانشكده. ادائه مشاوده   -2

 عضويت و شركت فعال دد جلسات شودا  آموزشي دانشكده . -3

ساير دانشكده ها  دانشگاه مربوطه به منظود تبادل تجربيات ، اطالعات و بهره مند  از پ انسايل هاا     EDOهمكاد  با  -4

 آنان

 بر عملكرد و فعاليت ها  واحد توسعه آموزش بيمادس ان ها .پايش و نظادت  -5



 دانشگاه و معاون آموزشي دانشكده . EDCادائه گزادش عملكرد به  -6

 پايش،ادزشيابي ،معرفي و ان شاد برنامه ها  نوآودانه دد سطح دانشكده. -7

 .EDCتوانمند ساز  و حمايت از اعضا  هيات علمي  برا  اجرا  برنامه ها  نوآودانه با حمايت   -8

 .EDCو ادائه گزادش به  نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشكده مربوطه   -9

 توانمندساز  اعضا  هيات علمي دد حيطه ها  مخ لف آموزش علوم پزشكي بر اساس ن ايج نيازسانجي، سياسات هاا و     -11

 .EDCاولويت ها  آموزشي دانشكده با مشادكت 

 نظادت ، ادزشيابي و تحليل آزمون ها  دانشكده مربوطه. -11

 .EDCبا حمايت  EDCاجرا  طر  ها  پژوهش دد آموزش بر اساس اولويت ها  دانشكده و  -12

 ايجاد كمي ه مشودتي دانشجويي دد سطح دانشكده. -13

دانشكده ها زير نظر معاونين آموزشي دانشكده هاا فعاليات ماي    از نظر ساخ اد  دفاتر توسعه آموزش  

 نمايند.

وظايف دفاتر توسعه دانشكده ها تا زمان كسب توانمند  ها  الزم ، توسط مراكز مطالعات  دانشگاهها و  

 .وظايف واحدها  توسعه بيمادس ان ها  آموزشي توسط دفاتر توسعه دانشكده ها  پزشكي انجام خواهد شد 

مدير دف ر توسااعه دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده و با هماهنگي مدير مركز مطالعاات،  

 توسط دئيس دانشكده منصوب مي گردد.

)شاماده ناماه    15/19/1399دد تاادي    EDCبا توجه به تشكيل جلساه شاودا  عاالي سياسا گذاد       

موضوع دد شودا  آموزشي دانشگاه باكليه مكاد موجود ددصاودت جلساه   و طر  (17/19/1399/آ/د مودخ 3735

 ( موافقت گرديد.  1فوق ادسالي  )پيوست شماده 

/آ/د  3866)شااماده نامااه17/19/1399باتوجااه بااه جلسااه شااودا  آموزشااي دانشااگاه مااودخ     

دوز اسا اد برگازاد و از   ( مصوب گرديد جشنواده شهيد مطهر  به صودت ددون دانشگاهي دد 24/19/1399مودخ

 صاحبان فرآيندها  برتر ددون دانشگاهي تقدير به عمل آيد.

/آ/د  3866)شااماده نامااه17/19/1399باتوجااه بااه جلسااه شااودا  آموزشااي دانشااگاه مااودخ   

 ( مصااوب گرديااد ادزشاايابي كيكياات تاادديس اساااتيد كااه بااه صااودت تحاات وب انجااام 24/19/1399مااودخ

انجام گيارد.   EDCدانشكده ها و با نظر دوسا و معاونين آموزشي آن دانشكده و هماهنگي  EDOمي شود دد اخ ياد 



هاا دد فرآيناد    EDOسياس ها  كالن آموزشي دد داس ا  اهداف معاونت آموزشي دا تدوين نمايد و  EDCهمچنين 

 اجرايي آن سياس ها با نظادت دوسا و معاونين آموزشي دانشكده ها اقدام نمايند.

 پس از ابالغ، الزم االجرا و جايگزين آئين نامه ها و دس ودالعمل ها  قبلي خواهد بود.   پيوست 1و  تبصره 9ماده و  3اين آئين نامه با 

 

 :9پیوست شماره 

 

 

 

          

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


