دفتر توسعه آموزش پسشکی ()EDO
مرکس آموزشی،پژوهشی درمانی شهید باهنر

رسالت دفتر توسعه آموزش پسشکی:
دفتر تَسؼِ آهَزش ثِ هٌظَر ارتقبی کیفیت آهَزش ٍ پَیب ًوَدى ػولکردّبی آى ٍ در راستبی سیبست
ّبی هرکس هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ،هؼبًٍت آهَزضی داًطگبُ ٍ ٍزار ت هتجَع ثِ عَر ػوذُ ثِ اهر ثْجَد
کیفی آهَزش ،ثرًبهِ ریسی آهَزضی ٍ درسی ،آهَزش اسبتیذ  ،ارزضیبثی ٍآهَزش هذاٍم هی پردازد .ایي
ٍاحذ در راستبی دستیبثی ثِ اّذاف خَد ،ثر آى است تب اقذاهبت ریل را ثِ هرحلِ اجرا در آٍرد:
 -1ثْیٌِ سبزی ٍ تَسؼِ کیفی ثرًبهِ ّبی آهَزضی ٍ درسی.
 -2تؼییي ًیبزّبی آهَزضی اػضبء ّیئت ػلوی.
 -3فرایٌذ ارزضیبثی اػضبء ّیئت ػلوی ٍ ثبزخَرد ًتبیج آى.
ّ -4ذایت ،سبزهبًذّی ٍ حوبیت ثر اهر پژٍّص در حَزُ آهَزش.
 -5جلت هطبرکت ٍ ّوکبری داًطجَیبى فؼبل ٍ ػالقِ هٌذ.
ّ -6ذایت ٍارتقبء کیفی آزهَى ّبی تئَری ٍ ػولی.
 -7تقَیت ثرًبم ّْبی آهَزش هذاٍرم ٍ ًظبرت ثر حسي اجرای فرآیٌذّبی هرثَعِ.

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش پسشکی:
ٍظبیف کلی دفتر تَسؼِ آهَزش ارتقبء کیفیت آهَزش پسضکی ثِ ضرح ریل هی ثبضذ:
-1

کست دستَر ٍ ثرًبهِ کبر از هؼبًٍت آهَزضی ٍ پژٍّطی هرکس ٍ ارائِ گسارش ّبی  3هبِّ ثِ
هؼبًٍت آهَزضی.

-2

هطبرکت در تذٍیي عرح دٍرُ ٍ عرح درس ثرای گرٍُ ّبی آهَزضی.

-3

ّوکبری در تذٍیي ثرًبهِ ّبی آهَزضی در ٍاحذ هْبرتْبی ثبلیٌی ٍ پبیص ٍ ارزضیبثی ثرًبهِ ّب
.

-4

ّوبٌّگی ثب دفبتر تَسؼِ آهَزش داًطگبُ.

-5

ثرًبهِ ریسی در خصَظ ثِ رٍزرسبًی کلیِ اعالػبت صفحبت ٍة هرکس قسوت هؼبًٍت
اهَزضی ٍ پژٍّطی.

-6

جوغ آٍری ٍ تْیِ ثبًک اعالػبتی ،عرح درسْب ،عرح دٍرُ ّب ٍ ثرًبهِ ّبی آهَزضی
گرٍّْبی هختلف.

-7

هکبتجِ ٍ پیگیری اهَر هرثَط ثِ پیبدُ سبزی استبًذاردّبی اػتجبرثخطی اهَزش در هرکس ثب
ّوکبری کلیِ گرٍّْبی آهَزضی.

-8

ّوکبری ثب هرکس تحقیقبت تَسؼِ ثبلیٌی در اجرای پژٍّص.

-9

راّجری ٍ هطبرکت در اجرای استبًذاردّبی اػتجبرثخطی ثیوبرستبًْبی آهَزضی.

-11

ثرًبهِ ریسی ثرای ارتقبی کیفیت آهَزش پسضکی ثیوبرستب ى در چبرچَة سیبست ّب ٍ ثرًبهِ
ّبی داًطگبُ ،داًطکذُ پسضکی ٍ ثیوبرستبى.

-11

ارتقبی تَاًوٌذیْبی اػضبء ّیئت ػلوی ثیوبرستبى در زهیٌِ ثرًبهِ ریسی آهَزضی ،ارزضیبثی
(اػن از فراگیراى ،ثرًبهِ ٍ اػضبی ّیئت ػلوی) ،رٍضْبی تذریس ٍ یبدگیری ،پژٍّص در
آهَزش ٍ ،هذیریت تغییر در حیغِ آهَزش ثبلیٌی.

-12

ّذایت کویتِ ّبی آهَزضی ،ثخطْب ٍ گرٍّْبی ثیوبرستبًی در زهیٌِ ثبزًگری ثرًبهِ ّبی
آهَزضی ،اصالح رًٍذ ارزضیبثی آهَزضی ،ثکبرگیری رٍش ّبی جذیذ آهَزضی ٍ یبدگیری ٍ
ّذایت عرح ّبی پژٍّص در آهَزش در حییغِ آهَزش ثبلیٌی.

-13

پبیص هستور ػَاهل هَثر ثر کیفیت آهَزضی ٍ ارائِ ثبزخَرد الزم ثِ هراجغ ریرثظ.

-14

اًجبم عرح ّبی پژٍّص در آهَزش ثِ صَرت هطترک ة اثخطْب ،گرٍّْبی آهَزضی
ثیوبرستبى در حیغِ آهَزش ثبلیٌی.

-15

ّذایت ٍ ًظبرت ثر فؼبلیتْبی آهَزضی اسبتیذ ،داًطجَیبى ٍ گرٍّْبی آهَزضی ثیوبرستبى.
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