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های این واحد در  آغاز به کار کرد. فعالیت دانشکده طب سنتیدر  5931خرداد دفتر توسعه آموزش در 

دفاتر توسعه آموزش و در رابطه تنگاتنگ با  مرکز مطالعات و توسعه آموزش  وظایفراستای آیین نامه 

 . شدمی باو به شرح زیر دانشگاه 

 

 (Curriculum planning & development) برنامه ريزي درسي و آموزشي .5

 شرح وظیفه: 

ها و  یکی از وظایف اصلی این واحد تأکید بر برنامه های درسی شامل طرح دوره

ارائه مطالب علمی جدید به منظور تربیت نیروی انسانی کارآمد  با هدف  طرح دروس

 .می باشد

 :های واحد فعالیت

 اساتیدزاری جلسات برنامه ریزی درسی با برگ -

پیگیری برنامه های تئوری و بالینی هر ترم و دریافت یك نسخه طرح دوره و  -

تاریخ رشته های کارشناسی ارشد مسوولین دروس دروس تئوری و بالینی از 

   طب سنتی  دکتریطب و 

 توسط گروههای آموزشی  و درس تاکید به منظور تهیه طرح دوره -

 و دروسطرح دوره ها  پی گیری -

دروس اختصاصی از گروه های مختلف آموزشی ابتدای هر و دریافت طرح دوره  -

 ترم 

  EDO مستند نمودن و بایگانی طرح دوره و دروس گروه های آموزشی هر ترم در -

قراردادن طرح دوره و طرح دروس اساتید گروه های آموزشی بر روی سایت  -

 دانشکده 

 

 

 

 برنامه عملیاتي دفتر توسعه آموزش دانشکده طب سنتي
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  (Teacher training, refreshment course)وانمندسازي اساتیدو بالندگي و ت رشد .2

 شرح وظیفه:

        برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور ارتقاء و توانمندسازی  فعالیتهای این واحد شامل     

 می باشد. نالتحصیلا علمی اساتید و تداوم آموزش فارغ

 :های واحدفعالیت

   (need assessment)نیاز سنجی  -

  برگزاری کارگاه ها براساس نیازسنجی اعضاء هیئت علمی -

وزشی به اساتید با مرکز مطالعات و آم همکاری جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت -

 توسعه آموزش دانشگاه 

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه درتدریس و ارائه کارگاه های  همکاری با  -

 انشگاه آموزشی مورد نیاز اعضاء هیئت علمی کل د

 

 

 ارزشیابي .3

 شرح وظیفه:

 ارزشیابی اساتید  -

 ارزشیابی دانشجو  -

 ارزشیابی برنامه های درسی  -

 های آموزشی ها و دوره ارزشیابی کارگاه -

 :های واحد فعالیت

  ارزشیابي اساتید  .الف

ستی در اختیار دانشجویان قرار فرم های ارزشیابی بصورت د 39-31تا سال تحصیلی   -

آنالیز شده و نتایج ارزشیابی در اختیار رییس دانشکده و استاد  گرفت. سپس می

 مربوطه قرار می گرفت. 

دانشجویان برای ارزشیابی اساتید از سامانه ماد استفاده می  31-39از نیمسال اول  -

 کنند. داده ها آنالیز شده و در اختیار رییس دانشکده و استاد مربوطه قرارمی گیرد. 

  اساتیدی ارسال نتایج ارزشیاب -

 برگزاری جلسات مشاوره و راهنمائی برحسب ضرورت با اساتید   -

 ت و ابهامات الپیگیری درخواست موردی اساتید و رفع اشکا -

 يانارزشیابي دانشجوب. 

  EDO آزمون ها با دفتر طراحانهمکاری    -
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 ت ارسالی از اداره آموزش االسو بررسی   -

 نمودن نرم افزار آیتم آنالیز یگانه  upgrade نصب و  پی گیری  -

  توسط نرم افزار شرکت یگانه MCQ یبررسی نتایج آزمون ها  -             

 توسط نرم افزار شرکت یگانه MCQ االتآنالیز نتایج سو  -

 ت در هر نیمسال المشخص شدن ضریب دشواری و تمیز سوا  -

 ت طرح شده به صورت محرمانه الدر رابطه با سواارائه بازخورد به اعضاء هیئت علمی   -           

 تنظیم الگ بوک برای دانشجویان طب سنتی   -

 ارایه به دانشجویان در بدو ورود به دانشکده  توسط مدیر گروه و ارایه توضیحات الزم  -

 بررسی نتایج و نواقص الگ بوک  -

 رفع نواقص الگ بوک  -

 هاي درسي ارزشیابي برنامهج. 

 دانشگاه  EDC با واحد برنامه ریزی درسی و ارزشیابیهمکاری  -

تشکیل جلسات با مسئولین برنامه ریزی تئوری و بالینی جهت ارزشیابی برنامه های  -

 درسی 

  EDO مستندسازی برنامه های تئوری و بالینی در دفتر -

 هاي آموزشي ها و دوره گاهد. ارزشیابي کار

               یج ارزشیابیتهیه گزارشات و نمودارها از نتا -  
 

 

 

  

 

 . پژوهش در آموزش4

 :های واحد فعالیت

  EDO رسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به دفتربر -

معرفی و همکاری در طرح های تحقیقات آموزشی به واحد پژوهش در آموزش و  -

 مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه 

یه محتوا و برنامه ریزی درسی و مشاوره با اساتید و همکاری در تدوین پروپوزال، ته -

 طرح های پژوهش در آموزش 

 تشویق و ترغیب اساتید جهت انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه آموزش  -
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 در راستاي جشنواره وثوق EDOهاي  فعالیت .5

 :های واحد فعالیت

 فراخوان اعضای هیئت علمی جهت شرکت در جشنواره های دانشگاهی -

 ای هیئت علمی در جهت تشویق به شرکت در جشنواره ارسال پیام به اعض -

 فرمهای جشنواره دکتر وثوق  پاسخگویی ارسال -

 پیگیری و ارسال فرم ها و نظرات به دبیرخانه جشنواره  -

 همکاری نزدیك با معاونت آموزشی دانشکده   -

 ارسال نتایج به معاونت آموزشی دانشگاه -

 

  

 گردد.  انجام می( بداللهیعهای این واحد توسط مدیر) خانم دکتر دباغیان( و کارشناس)خانم  کلیه فعالیت

اساتید دانشکده در زمینه تهیه و ارزشیابی الگ بوک، طرح درس و دوره، پژوهش در آموزش و فرایندهای 

   مربوط به جشنواره های آموزشی فعالیت دارند. 

 

 مطهريدر راستاي جشنواره شهید  EDOهاي  فعالیت .6

 :های واحدفعالیت

 ارسال راهنما و فرم ها به اعضاء هیئت علمی جهت نگارش فرآیندها  -

 نگارش فرآیندهای جشنواره  روشپیگیری و راهنمایی   -

 ارسال فرآیندهای منتخب از دانشکده به دانشگاه -


