واحد مطالعات و توسعه آموزش()EDO
دفتر مطالعات و توسعه آموزش (  ) EDOدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در راستاي سياستهاي
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و با هدف ارتقاي كيفيت آموزش در چهار حيطه برنامه ريزي  ،ارزشيابي ،
پژوهش در آموزش و رشد و بالندگي اعضاء هيأت علمي تشکيل و بر اساس شرح وظايف معين و تعامل با مركز
توسعه آموزش علوم پزشکي (  ) EDCفعاليت مي كند
رسالت
رسالت دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشکده بهداشت ،ارتقاء كيفيت آموزش ،تربيت نيروي متخصص ،
متبحر و متعهد در رشته هاي بهداشت و در نهايت ارتقاي سطح سالمت و ايمني در جامعه است
شرح وظايف و ارائه خدمات :
برنامه ريزي آموزشي
-1نياز سنجي آموزشي و تجزيه تحليل مشکالت آموزشي در سطح دانشکده و گروه هاي آموزشي
-2طراحي فورمت طرح درس
-3پيگيري تدوين طرح درس ها
-4نظارت بر اجراي طرح درس ها
-5همکاري در تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي دانشکده در راستاي سياست ها و برنامه هاي استراتژيک دانشگاه
-6همکاري با  EDCدر توسعه روش هاي نوين آموزشي
 -7همکاري با  EDCدر بررسي انطباق طرح درس ها با سرفصل دروس
-8ارتباط مستمر با  EDCو شركت در جلسات مربوط به برنامه ريزي آموزشي
-9انجام نيازسنجي اعضاي هيئت علمي و جلب مشاركت آنها
ارزشیابي
-1انجام ارزيابي آزمونها  ،مستند سازي نتايج و ارائه بازخورد به گروهها و EDC
-2انجام و پيگيري امور مربوط به ارزشيابي اساتيد
-3مشاركت در انجام و نظارت بر ارزشيابي دروني و بيروني گروههاي آموزشي
-4مشاركت در انجام و نظارت بر ارزشيابي عملکرد اعضا هيأت علمي
پژوهش در آموزش
-1تشويق اعضاي هيئت علمي جهت انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه آموزش
-2ارائه مشاوره در زمينه پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي پژوهش در آموزش در تعامل با EDC
-3پيگيري تسريع تصويب طرح هاي تحقيقاتي پژوهش در آموزش و ارائه بازخورد به اعضاي هيئت علمي

آموزش و توانمند سازي اعضاي هیئت علمي
-1طراحي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي مورد نياز اعضاي هيئت علمي
-2تشويق اعضاي هيئت علمي جهت شركت در كارگاه هاي آموزشي
-3تشکيل كميته هاي مشورتي آموزش اعضاي هيئت علمي

