برنامه های عملیاتی دفتر توسعه آموزش ()EDO

برنامه ها /

1

پایان

--1استفاده از عوامل سخت
افزاری و نرم افزاری به منظور
برگزاری موثر و بهینه آزمونها

خانم جغتایی

95/1/15

95/12/15

 -2تحلیل آزمونها به منظور
بررسی میزان دقت و ارزش
هر سوال و ارائه بازخورد به
استاد و دانشجو
 -3متنوع کردن ابزارهای
ارزیابی دانشجو براساس
اهداف آموزشی

خانم جغتایی

95/4/15

95/12/15

دکتر معروفی

درصد

طرح ها

فعالیتها

مسئول اجرا

وزن

دامنه فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ

پیشرفت

ردیف

واحد ستادی

هدف کلی

دانشکده پیراپزشکی (سال )95

%100

%100

معاونت آموزشی دانشگاه

ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده

ارتقاء سیستم ارزشیابی

دانشکده -دانشگاه -خارج از دانشگاه

95/1/15

95/6/15

%100

95/1/15

95/12/15

%70

95/4/15

95/6/15

%100

95/1/15

95/12/15

%100

95/1/15

95/12/15

%100

95/5/15

%100

95/4/15

%100

-4ارزیابی مهارتهای عملی
فراگیران در گروه هوشبری از
طریق برگزاری آزمونهای
مهارتی OSCE

دکتر معروفی

 -5بکارگیری الگ بوک توسط
گروه آموزشی هوشبری

خانم بهنام

 -6پیگیری ارزشیابی اساتید از
طریق سامانه

خانم قره گزلو

 -7بکارگیری فرمهای
خودارزیابی و ارزیابی توسط
همکار

خانم قره گزلو

 -8بررسی و کنترل ارائه
گزارش عملکرد اعضای هیئت
علمی در سیستم سعاد

خانم قره گزلو

95/3/15

 -9ارزشیابی اساتید گروه
معارف بصورت دستی

خانم جغتایی

95/2/15

1

درصد

طرح ها

فعالیتها

مسئول اجرا

وزن

دامنه فعالیت

تاریخ شروع

پایان

پیشرفت

ردیف

واحد ستادی

هدف کلی

برنامه ها /
تاریخ

معاونت آموزشی دانشگاه

ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده

ارتقاء سیستم ارزشیابی

-11محاسبه میانگین فعالیت
های آموزشی ،و تعیین امتیاز
کل گروه های آموزشی و
تشکیل جلسات با مسئولین
دانشکده جهت تصمیم گیری
در این خصوص

خانم قره گزلو

95/3/15

95/7/15

 -12ایجاد بانک سواالت
گروههای آموزشی در سطح
دانشکده

خانم قره گزلو

95/1/15

95/3/15

%50

 13سنجش نگرشها در آزمونها
بعنوان بخشی از اهداف آموزشی

دکتر معروفی

95/3/15

95/5/15

%40

-14تقویت دایره امتحانات
دانشکده از طریق برگزاری
دوره های توجیهی
 --15ارزیابی فرمهای ارزشیابی

دکتر معروفی

95/1/15

95/8/15

%100

95/4/15

95/7/15

%100

-16تقویت برقراری نظام
ارزشیابی اعضای هیئت
علمی دانشکده

خانم قره گزلو

95/1/15

95/7/15

%70

-17تدوین شاخصها و
استانداردهای ارزشیابی در
دانشکده
-18برگزاری 2مورد کارگاه
آموزشی در ارتباط با نحوه
استفاده از سیستم سعاد برای
اعضای هیئت علمی جدیدالورود

خانم قره گزلو

95/4/15

95/8/15

%100

خانم قره گزلو

95/1/15

95/4/15

%100

دکتر معروفی

تدریس اساتید از نظر روایی و
پایایی

دانشکده -دانشگاه -خارج از دانشگاه

-10ارزیابی سطوح باالتر
یادگیری در آزمون های کتبی
با استفاده از روش های
متنوع(بحث و تبادل نظر در
شورای آموزشی دانشکده)

دکتر معروفی

95/3/15

95/8/15

%70

%70

-1اتمام بازنگری رشته
کارشناسی پیوسته
هوشبری و ارائه گزارش
نهایی به دانشگاه و وزارت
متبوع (فایل پیوست
میباشد)

2

دکتر معروفی

معاونت آموزشی دانشگاه

ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده

ارتقاءبرنامه ریزی درسی

 -3اخذ طرح درس و طرح
دوره و انجام اصالحات الزم
( %60از اعضای هیئت
علمی و بارگذاری در سایت
دانشکده )

دکتر معروفی

-4تهیه پمفلت آموزشی و
توزیع آن بین دانشجویان و
اساتیدتحت عنوان :طرح
درس –برنامه های دفتر
توسعه آموزش-وظایف
دفتر توسعه آموزش

خانم جغتایی

-5تعیین درصد ارزیابی
های دارای مطابقت
محتوایی با اهداف آموزشی
در حیطه دانشی  ،مهارتی
و نگرشی

خانم دکتر
افشاری

 -6شرکت در تدوین برنامه
آموزشی تنفس درمانی
(وزارتخانه)

دکتر معروفی

دانشکده -دانشگاه -خارج از دانشگاه

-2تدوین برنامه درس
مراقبت درد در مقطع
کارشناسی ارشد (70درصد
پیشرفت کار)

دکتر معروفی

95/1/15

95/8/15

درصد

طرح ها

فعالیتها

مسئول اجرا

وزن

دامنه فعالیت

تاریخ شروع

پایان

پیشرفت

ردیف

واحد ستادی

هدف کلی

برنامه ها /
تاریخ

%100

95/1/15

95/12/15

%70

95/1/15

95/12/15

%60

95/1/15

95/12/15

%100

95/1/15

95/12/15

%60

95/7/18

%50

95/7/18

معاونت آموزشی دانشگاه

ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده

توانمندسازی اعضای هیئت علمی

 -2پیگیری برنامه و کالسهای
آموزشی اساتید و برنامه
مالقات با دانشجویان

خانم جغتایی

--3برگزاری کارگاه PBL
(مستندات ضمیمه میباشد)

دکتر معروفی

دانشکده -دانشگاه -خارج از دانشگاه

3

-1پیگیری و انجام امتیازبندی
اساتید(فعالیتهای آموزشی-
پژوهشی -اجرایی) جهت
پرداخت طرح تمام وقتی
اساتید

خانم جغتایی

95/5/15

95/7/15

95/5/15

95/6/15

95/7/7

95/7/7

درصد

طرح ها

فعالیتها

مسئول اجرا

وزن

دامنه فعالیت

تاریخ شروع

پایان

پیشرفت

ردیف

واحد ستادی

هدف کلی

برنامه ها /
تاریخ

%100

%100

%100

4

-2برگزاری نشست دوره
ای به منظور بررسی
چالشهای آموزشی
دانشجویان با حضور
اعضای هیئت علمی(یک
دوره )

دکتر معروفی

95/1/15

95/12/15

معاونت آموزشی دانشگاه

ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده

سایر فعالیتها

-3تشکیل کمیته مشورتی
دانشجویی

دکتر معروفی

 -4جلسه با دستیاران ارشد
دانشگاه پیرامون بسته های
تحول و نوآوری و بخش
مربوط به ارتقاء نظام ارزیابی
و آزمونهای علوم پزشکی

دکتر معروفی

-5عضویت در کمیته
تحول و نوآوری در آموزش
به عنوان دبیر بسته ارتقاء
نظام ارزیابی و آزمون های
علوم پزشکی

دکتر معروفی

دانشکده -دانشگاه -خارج از دانشگاه

-1شرکت در اعتباربخشی
آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین

دکتر معروفی

95/7/8

95/7/8

95/1/15

95/12/15

95/8/3

95/8/3

95/1/15

95/12/15

درصد

طرح ها

فعالیتها

مسئول اجرا

وزن

دامنه فعالیت

تاریخ شروع

پایان

پیشرفت

ردیف

واحد ستادی

هدف کلی

برنامه ها /
تاریخ

%100

%50

%100

%60

 - -6توسعه نرم افزاری
دفتر توسعه آموزش
-7مشارکت در برگزاری
غرفه دانشگاه علوم پزشکی
ایران در همایش آموزش
پزشکی

4

 -8تدوین برنامه استراتژی
آموزشی دانشکده

معاونت آموزشی دانشگاه

ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده

سایر فعالیتها

 -10پیگیری و هماهنگی
در جهت انجام اعتبار
بخشی موسسه ای
(خودارزیابی حوزه های
مختلف دانشکده)
-11پیگیری و تکمیل
جداول اجرایی سازی نقشه
راه بین الملل سازی
تبادالت علمی

%100

دکتر معروفی

95/1/15

95/4/15

%100

خانم جغتائی

95/1/15

95/12/15

%100

دکتر معروفی

95/1/15

95/8/15

%100

دکتر معروفی

خانم جغتائی

خانم جغتایی

دانشکده -دانشگاه -خارج از دانشگاه

-9برگزاری  2دوره
کارآموزی وکارورزی
دانشجویان ارشد و دکترای
تخصصی آموزش پزشکی
در دانشکده(برنامه ضمیمه
میباشد)

95/1/15

95/12/15

درصد

طرح ها

فعالیتها

مسئول اجرا

وزن

دامنه فعالیت

تاریخ شروع

پایان

پیشرفت

ردیف

واحد ستادی

هدف کلی

برنامه ها /
تاریخ

95/2/15

95/8/15

%100

95/7/15

95/8/15

%100

 -12نشست با مسئولین
حیطه های دفتر توسعه
آموزش دانشکده

دکتر معروفی

 -13سخنرانی در مورد
عدالت در آموزش پزشکی
(سالن شهید
افتخاریان)ویژه اعضای
هیات علمی

دکتر معروفی

95/7/7

 -14پیگیری و ارسال طرح
بررسی وضعیت رشته های
منتخب پیراپزشکی در
دانشگاههای علوم پزشکی

خانم جغتایی

95/5/15

95/5/5

95/5/5

95/7/7

%100

95/8/15

%100

