شرح وظایف EDO
شرح وظایف دفتر توسعه آموزش  Education Development Officeدر زمینه های ذیل می باشد:

برنامه ریسی آموزشی
-1مؾبرکت در اعتبوذارد عبسی ثزوبمٍ َبی آمًسؽی ثب EDC
-2مؾبيرٌ ي َذایت اعضبی َیأت علمی در تذيیه  ,Course Plan Lesson Planثب َمکبری ي وظبرت EDC
-3پیگیزی تذيیه ,Course Plan Lesson Plan
-4وظبرت ثز اجزای ,Course Plan Lesson Plan
-5مؾبرکت در ارسؽیبثی فزمت مذين ي اجزای  ,Course Plan Lesson Planدر گزيٌ َبی آمًسؽی
-6مؾبرکت در تًععٍ ريؽُبی وًیه آمًسػ ي تذریظ ( ……) Skill Lab ,
ارزشیابی
-1مؾبرکت در َذایت  ،اوجبم ي وظبرت ارسؽیبثی دريوی ي ثیزيوی گزيَُبی آمًسؽی
-2مؾبرکت در َذایت  ،اجزا ي وظبرت ارسؽیبثی عملکزد اعضب َیأت علمی (  6فزم مذين يسارت ثُذاؽت )
-3ارائٍ مؾبيرٌ ي مؾبرکت در ثزگشاری ريػ َبی وًیه ارسیبثی داوؾجًیبن ( آسمًن  OSCEي ) .....
-4اوجبم ارسیبثی آسمًوُب  ،مغتىذ عبسی وتبیج ي ارائٍ ثبسخًرد ثٍ گزيَُب ي  ( EDCثز اعبط چک لیغت تذيیه ؽذٌ معیه )
پژوهش در آموزش
-1تزغیت اعضبی َیأت علمی جُت اوجبم عزحُبی پضيَؼ در آمًسػ
-2ارایٍ مؾبيرٌ در سمیىٍ اجزای عزحُبی پضيَؼ در آمًسػ ثب َمبَىگی ي وظبرت EDC
َ-3مکبری در اجزای جؾىًارٌ آمًسػ ؽُیذ مغُزی
-4مؾبيرٌ ي مؾبرکت در اجزای پضيَؼ َب ي پزيصٌ َبی مزثًط ثٍ َمبیؼ عبلیبوٍ آمًسػ پشؽکی
رشد و بالندگب اعضای هیأت علمی
-1مؾبرکت در اجزای ویبس عىجی کبرگبَُبی آمًسؽی يیضٌ اعضبی َیأت علمی ثب EDC

-2مؾبرکت در ثزگشاری کبرگبَُبی آمًسؽی اعضبی َیأت علمی ثب EDC
-3مؾبرکت در تذيیه دعتًرالعمل معبدل عبسی فعبلیت َبی اعضبی َیأت علمی ثب EDC
-4مؾبرکت در ثبسوگزی فزم تزفیع عبلیبوٍ اعضبی َیأت علمی ثب EDC
-5پیگیزی تکمیل فزمُبی عملکزد مبَیبوٍ گزيَُب در قبلت فزمُبی مذين ي یکغبن ي ارائٍ ثبسخًرد ثٍ  EDCي گزيَُبی آمًسؽی
مزثًعٍ

پرورش استعدادهای درخشان
َ-1مکبری ثب دفتز اعتعذادَبی درخؾبن جُت حمبیت اس داوؾجًیبن مغتعذ در راعتبی ؽکًفبیی ي ثبريری َز چٍ ثیؾتز
اعتعذادَب ي خالقیت ي تغُیل فعبلیت ایؾبن
نحوه تعامل دفاتر توسعه  EDOبا مرکس توسعه آموزش علوم پسشکی ()EDC
-1کلیٍ فعبلیت َبی دفبتز تًععٍ سیز وظز ریبعت داوؾکذٌ َب ي در راعتبی عیبعتُبی مزکش تًععٍ آمًسػ علًم پشؽکی () EDC
داوؾگبٌ اوجبم می پذیزد .
-2اثالغ مغئًلیت َبی اجزایی اعضبی  EDOؽبمل مغئًل  ، EDOاعضبی محتزم َیأت علمی َمکبر  EDOي کبرؽىبعبن
 EDOتًعظ ریبعت داوؾکذٌ ي ثز اعبط َمبَىگی ثب مذیزیت مزکش تًععٍ آمًسػ علًم پشؽکی داوؾگبٌ صبدر می گزدد .
-3دفبتز تًععٍ در مزاکش آمًسؽی درمبوی ( يلیعصز  ،امیزالمًمىیه  ،امیزکجیز ،آیت ا ...عبلقبوی َ ،بؽمی عىجبوی  ،آیت ا...
خًاوغبری ) ثٍ عىًان ياحذَبی سیز مجمًعٍ  EDOداوؾکذٌ پشؽکی فعبلیت می کىىذ ي السم اعت امًر مزثًعٍ ثب َمبَىگی ي
وظبرت ریبعت داوؾکذٌ پشؽکی  EDO ،داوؾکذٌ پشؽکی ي مزکش تًععٍ آمًسػ علًم پشؽکی ( ) EDCاجزا ي پیگیزی ؽًد .
-4دفبتز تًععٍ مًظف ثٍ ارعبل گشارػ عملکزد ثٍ  EDCخًاَىذ ثًد .
-5جلغبت مؾتزک  EDCثب دفبتز تًععٍ( ) EDOثز حغت ضزيرت ي ویبس تؾکیل خًاَذ گزدیذ .
-6وظبرت ي ارسؽیبثی فعبلیت دفبتز تًععٍ در داوؾکذٌ َب ثب رئیظ داوؾکذٌ ي در عغح داوؾگبٌ ثٍ عُذٌ مزکش مغبلعبت ي تًععٍ
آمًسػ علًم پشؽکی داوؾگبٌ ( ) EDCخًاَذ ثًد .
اعضای پیشنهادی مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی ( )EDCجهت عضویت و فعالیت در دفاتر توسعه
()EDO
-1رئیظ داوؾکذٌ ( ثٍ عىًان رئیظ  EDOداوؾکذٌ مزثًعٍ ) -ثب اثالغ معبين آمًسؽی داوؾگبٌ
-2یکی اس معبيویه داوؾکذٌ ثٍ عىًان مذیز اجزایی EDO

-3دي یب عٍ وفز اس اعضبی َیأت علمی داوؾکذٌ مزثًعٍ ( تزجیحبً اس اعضبی فعبل ي عالقمىذ ثٍ آمًسػ پشؽکی ) ثٍ عىًان اعضبی

فعبل  - EDOثٍ اوتخبة رئیظ داوؾکذٌ

-4حذاقل یک وفز کبرؽىبط  ( EDOتزجیحبً اس کبرؽىبعبن فعبل آمًسؽی )

