اتریخچه دانشکده EDO
بر اساس ابالغ معاونت آموزشی وزارت بهداشت در
اواخر سال  2831مبنی بر لزوم راه اندازی واحد های
EDOدر کلیه دانشکده ها و تاکید بر آن از سوی

دانشکده رپستاری و مامایی اقینات

دفتر
توسعه

شرح وظایف EDO
ربانمهاهی آموزشی:
 -1پیگیری تدوین برنامه های درسی

در سی ی

معاونت آموزشی دانشگاه  ،در اردیبهشت ماه سال

گروه های آموزش دانشکده

 2838واحد EDOدانشکده تاسیس شده .است

 -2پیگیری تدوین راهنمای م العیاتی

ت
اهدا ف شکیل )(EDO

تیوسی

گروه های آموزش
 -3نیازسنج آموزش

و تیجیهییه و تیلیلییی

ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاه

مشکالت آموزش در س

ارتقای توانمندی آموزشی اساتید

ارجاع شده توس معاون آموزش دانشکده

پژوهش در آموزش

 -4همکاری در انجام مداخالت آموزش بر اساس

دانشیکیده در میوارد

اولویت های تعییین شیده تیوسی

دانشیکیده و

EDO

آموزش

 -5همکاری در تدوین و اجیرای بیرنیامیه هیای

پهشک

عملیات دانشکده درراستای برنامه استیراتیکیی
آموزش دانشگاه و دانشکده
 -6همکاری با گروه های آمیوزشی

در زمییینیه

بررس مشکالت برنامه های جاری آموزش
 -7مشارکت در برنامه ریهی و ایجاد تسیییییالت
شماره 96- 2

الزم برای اجرای شیوه های نوین آموزش

 .8نظارت و تایید امتیازات آموزش اعضاء هیات
علم جیت ترفیع و ارتقاء
 .9هدایت ،نظارت و انجام ارزشیاب
اعضاء هیأت علم

 -7مشاوره و هدایت اعضاء هیییات عیلیمی
 .0همکاری در انجام ارزشیاب کییيی

عملکرد

( از دیدگاه دانشجویان،

مسئولین ،همکاران  ،مدیران گروه و خود سنج )
 .01ارزشیاب برنامه های آموزش در حال اجرا
 .00همکاری در ارزشیاب آزمون های انجام شده
توس اساتید با همکاری EDC

ژپوهش رد آموزش:

آمیوزش سیاالنیه

اعضاء هیات علم براساس سیاستهای دانشگاه
بیه

 .2ارسال نتایج کل ارزشیاب اعضاء هییات عیلیمی

زمان عملکرد اعضای هیأت علم از نظر ارزشیاب

 -01همکاری با EDCدر بررس ان باق برنامیه

 .4همکاری در انجام ارزشیاب های درون

گیروه هیای

در Skill Lab

رتبه بندی و اعتبار سنج

اعضاء هیات علم و ارائه Feedbackبه ایشان.
 3همکاری با EDCدر اجیرای پیرو ه هیای مشیتیر

الذکر به ریاست دانشکده

 -02پیگیری تنظیی

و تیدویین بیرنیامیه هیای

پیشنیادی جدید در راب ه با دروس دانشیکیده بیا
توجه به شرای و مقتضیات دانشگاه

هیای آمیوزشی

فیوق

 .7انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیاب اساتید
 .8نظارت و تایید امتیازات آموزش اعضاء هیات عیلیمی
جیت ترفیع و ارت

های درس با سرفص های وزارت
 -00توسعه روش های نوین آموزش و تیدریی

آموزش با نظارت EDC

 .۶ارائه گهارش وضعیت شاخ

پکوهد در آموزش

plan

 .3بازخورد نتایج ارزشیاب به اعضا و میقیایسیه سیری

انجام طرح های پکوهش در زمینه مسائ آموزش

۴

 -8نظارت بر اجرای Course planو Lesson

آموزش و بازنگری آنیا

ها و استانداردهای آموزش و آماده سازی آنها جیییت

 .ارائه مشاوره در زمینه اجرای پایان نامه ها و طیرح هیای

راهنمای م العات برای دانشجویان

 -9مشاوره در زمینه برنیامیه رییهی دوره هیای

 .۱شناسای و تشویق اعضای هیات علم عالقه منید ،جیییت

دانشگاه

تییدوییین Course planو Lesson planو

EDCبر اساس آیت های آموزش

 .5همکاری با گروه های آموزش جیت تعیین شیاخی

 .2پیگیری روند تصویب طرح های پیکوهید در آمیوزش

در

 -03برقراری ارتباط مستمر با مرکه م العیات و
توسعه آموزش دانشگاه و شیرکیت درجیلیسیات
مربوط به برنامه ریهی آموزش

ارزشیابی

