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شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
براساس سنجه های اعتباربخشی مراکز مطالعات – خرداد0011



تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دفاتر توسعه آموزش



ارائه منظم صورتجلسه و گزارش تعامل با اعضای هیات علمی ،مدیرگروه های آموزشی ،معاون آموزشی دانشکده ،رئیس
دانشکده و سایر دفاتر توسعه آموزش



ارائه مشاوره های آموزشی به مدیرگروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی در زمینه های پژوهش در آموزش ،طرح های
نوآورانه و دانش پژوهی ،برنامه ریزی آموزشی ،جشنواره شهید مطهری ،همایش آموزش پزشکی و ارزشیابی اساتید و فراگیران



ایجاد بستر مناسب برای توسعه آموزش پاسخگو



ارائه اخبار آموزشی دانشکده ها و بیمارستان ها جهت به روزرسانی صفحه دفاتر توسعه آموزش در وبسایت مرکز مطالعات

همکاری با واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی


نیازسنجی از اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی در زمینه اولویت های توانمندسازی اساتید



مشارکت در برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی )برگزاری کارگاه ،دعوت از مدرسین برتر ،ارزشیابی دوره های برگزار
شده و)...

همکاری با واحد ارزشیابی آموزشی


همکاری در برگزاری ارزشیابی های مختلف اعضای هیات علمی(از دیدگاه دانشجویان ،از دیدگاه همکاران  ،از دیدگاه مدیر گروه
و).....



ارائه بازخورد ارزشیابی ها به اعضای هیات علمی



همکاری در برگزاری ارزشیابی فراگیران

همکاری با واحد برنامه ریزی درسی


ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی در زمینه تدوین طرح درس و طرح دوره



مشارکت در بازنگری طرح دوره های اساتید گروه های آموزشی



مشارکت در بازنگری طرح درس های گروه های آموزشی

همکاری با واحد پژوهش در آموزش


نیازسنجی و تعیین اولویت طرح های پژوهش در آموزش مبتنی بر نیاز مرکز مطالعات



ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی در زمینه نگارش طرح های پژوهش در آموزش



همکاری و مشارکت در اجرای طرح های پژوهش در آموزش

همکاری با واحد دانش پژوهی آموزشی


آشناسازی و ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام فعالیت های دانش پژوهی (اطالع رسانی در زمینه میزان امتیاز در ارتقای
اساتید)



نیازسنجی و تعیین اولویت طرح های نوآورانه آموزشی



ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در زمینه نگارش فعالیت های دانش پژوهی



ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در زمینه ثبت فعالیت های دانش پژوهی

همکاری در جشنواره ها و همایش های آموزشی


اطالع رسانی و ترغیب اعضای هیات علمی جهت شرکت در جشنواره شهید مطهری



اطالع رسانی و ترغیب اعضای هیات علمی جهت شرکت در همایش آموزش پزشکی



اطالع رسانی و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در جشنواره ایده های نوآورانه



ارائه مشاوره به اساتید جهت نگارش فرایند های آموزشی جشنواره شهید مطهری



ارائه مشاوره به دانشجویان جهت نگارش ایده ای نوآورانه آموزشی

همکاری با کمیته دانشجویی مرکز مطالعات


معرفی دانشجویان عالقه مند به حیطه آموزش علوم پزشکی جهت همکاری با کمیته دانشجویی مرکز مطالعات

همکاری با واحد نشریه


معرفی دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات به اعضای هیات علمی جهت ارسال مقاالت مرتبط با حوزه آموزش پزشکی

همکاری با واحد آموزش مجازی


همکاری در تولید محتواهای آموزشی الکترونیک مرکز مطالعات



اطالع رسانی و ترغیب اعضای هیأت علمی برای شرکت در دوره های آموزش مجازی

