
 (EDO)دفتر توسعه آموزش 

  EDO:دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معرفی

آموزش در  تبه عنوان کانون هاي تفکر و نوآوري در راستاي ارتقاي کیفی  دفاتر توسعه و آموزش 
و فعالیت هاي .دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورراه اندازي

  ر راستاي رسالت و اهداف خود انجام می دهند.متنوعی را د

 1مرکـز مطالعـات و توسـعه آمـوزش     ارتدفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاري و مامایی تحت نظ
رشـته هـا ي پرسـتاري و    مقاطع مختلف توسعه دانش در و کیفیت آموزش با هدف ارتقاء ،دانشگاه
 فعالیت خود را1378علمی از سال  هیئتاء باال بردن سطح کیفیت عملکرد آموزشی اعضومامایی 

  شروع نمود. 

در راستاي رسالت مرکز توسـعه   پرستاري و مامایی توسعه آموزش دانشکدهدفتر  :)MISSION(  رسالت
، بهبـود سیسـتم ارزشـیابی   ، ارتقـاء سـطح آمـوزش   آموزش دانشگاه، ماموریـت دارد تـا در جهـت    

و متناسب با نیازهاي یفیت در حوزه سالمت ئه خدمات با کاار با هدفتوانمندسازي نیروي انسانی 
  .حال و آینده جامعه قدم بردارد

در راستاي دورنماي مرکز مطالعات و  تمایل دارد دفتر توسعه آموزش دانشکده ):VISION( چشم انـداز 
آموزش، مبتنـی بـر ارزشـها و    درجهت کسب جایگاهی برتر در حیطه هاي دانشگاه  موزشآتوسعه 

  مطرح باشد.سطح ملی و منطقه اي گام برداشته ودرعرصه بین الملل باورهاي آموزشی در 

 مرکـز توسـعه آمـوزش پزشـکی    مصـوب  شرح وظایف  برنامه راهبردي این دفترمطابق با آیین نامه
دانشگاه علـوم پزشـکی زنجـان بـه شـرح       سیاستهاي مرکزتوسعه آموزش، درمانو  بهداشت وزارت

  :تدوین شده استزیر
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 توانمندسـازي نیـروي انسـانی   ، بهبـود سیسـتم ارزشـیابی   ، طح آمـوزش ارتقـاء سـ   :کلـی  هـدف 

  ومامایی پرستاري دانشکده
  

  :اختصاصی اهداف

 نوین آموزشی در سطح دانشکده  ها و تکنیکهاي  به کارگیري و توسعه روش .1

ــازنگري   .2 ــدوین و ب ــه  ت ــی برنام ــاي آموزش ــروي     ه ــایی نی ــد و پوی ــت ارتقاء،رش در جه
  انسانی 

ــ    .3 ــا ب ــان ب ــش آموختگ ــدي دان ــارت و توانمن ــاء ســطح مه ــوزش ه ارتق ــارگیري روش آم ک
  مناسب بویژه در حیطه بالین

  آموزشی فراگیران در دروس نظري وبالینی  سنجش، ارزشیابی و اثر بخشی .4
  نظارت و ارتقاءسیستم ارزشیابی اساتید  ،طراحی .5
 رشناسان آموزشیتوانمند سازي اعضا هیئت علمی و کا .6

 

 

 

 

 

 

 


