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 مقدمه 

به منظور    نظارتتحت  درمانی  -مراکز آموزشیدفاتر توسعه آموزش پزشکی   مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه 

  اساس  بر   و های مختلف آموزش پزشکی    حیطه  در   مرکز آموزشی درمانی پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر  

 .است گردیده   ایجاد( EDC)  پزشکی علوم آموزش و مطالعات توسعه مرکز با تعامل و  معین وظایف شرح

 درمانی  آموزشی  مراکز   پزشکی  آموزش  توسعه  دفاتر  تشکیل  از کلی  اهداف

 :طریق  از پزشکی آموزش کیفیت ارتقای

 موثر  وروزآمد  های روش از استفاده ، برنامه ریزی و بازنگری برنامه های آموزشی  زمینه درمشاوره و هدایت اساتید  ·

 ارزشیابی بالینی  نوین های  روش از استفادهبالینی و  آموزش

 علمی  هیئت اعضای توانمندسازی ی و آموزش نیازسنجی ·

 آموزشی  رانهآونو فرایندهای و پژوهی دانش انجام بسوی علمی هیات اعضای  هدایت ·

 پژوهش در آموزش و بکارگیری آموزش مبتنی بر شواهد در بالین تشویق اساتید بالینی به انجام  ·

 

  درمانی دانشگاه ها- مراکز آموزشیتوسعه آموزش    دفاتروظایف و فعالیت های اصلی  

دانشکده یا مرکز آموزشی   در آموزش فرایندهای و  علمی  هیئت  اعضای ارزشیابی زمینه در مشاوره ارائه و اجرا در همکاری .1

 درمانی مربوطه

 آموزش  در پژوهش های طرح اجرای زمینه در مشاوره ارائه .2

  های  گروه به ارزشیابی و آموزشی نوین های روش اجرای ، یادگیری -  یاددهی  فرایند مختلف های حیطه در مشاوره ارائه .3

 مربوطه  درمانی آموزشی مراکز یا  دانشکده علمی  هیئت اعضای و آموزشی

 پزشکی  دانشکده آموزشی شورای  جلسات در  فعال شرکت .4

 آموزشی بر اساس سیاست های ابالغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه . اجرای برنامه های 5

 نی ما. ارائه مشاوره به معاون آموزشی بیمارستان برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی مرکز آموزش در6

 دانشکده پزشکی مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطالعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان  EDO. همکاری با 7



 درمانی -دانشگاه و معاون آموزشی مرکز آموزشی EDC. ارائه گزارش عملکرد به 8

 EDCحمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت توانمندسازی و .9

 EDCدرمانی مربوطه و ارائه گزارش -. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیئت علمی مرکز آموزشی10

توانمندسازی اعضاء هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و   .11

 EDCاولویت های آموزشی دانشکده پزشکی با مشارکت 

 

  

 

 

 

 


