دانشگاه علوم پزشکی جهرم
چارت سازمانی پیشنهادی برای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
معاونت آموزشی دانشگاه

مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه ()EDC

مرکز مهارت های
بالینی

مسئول مرکز
مهارت

برنامه ریزی و اجرا جهت برگزاری کالس و دوره
های آموزشی بالینی و ، ...نظارت بر فعالیت های
SKILL LAB

EDOدانشکده
پزشکی

اجرای برنامه
های مرکز
همکاری با
استاید همکار

مسئول دفتر توسعه
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مسئول دفترتوسعه
بیمارستان(،)EDOهیات
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کارشناس دفتر
توسعه ،انجام
فعالیت طبق شرح
وظایف

کارشناس دفتر
توسعه ،انجام
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شرح وظایف

دانشگاه علوم پزشکی جهرم
شرح وظایف طبق چارت پیشنهادی برای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
معاونت آموزشی دانشگاه

EDC

دفاتر توسعه دانشگاها

دانشکده پزشکی
کمیته برنامه ریزی درس  ،طرح درس

کمیته ارزشیابی از استاد

کمیته ارزیابی درونی

کمیته کوریکولوم برنامه ریزی
درسی براساس استاندارد

کمیته آنالیز آزمون ها

دانشکده پرستاری

کمیته برنامه ریزی درس  ،طرح درس

کمیته ارزشیابی از استاد

کمیته ارزیابی درونی

کمیته کوریکولوم برنامه ریزی
درسی براساس استاندارد

کمیته آنالیز آزمون ها

دفاتر توسعه بیمارستان مطهری

کمیته آموزش پاسخگو

کمیته آموزش بالینی

کمیته ارزیابی بالینی و آزمونها

کمیته اعتباربخشی
بیمارستان

کمیته مرکز مهارتهای بالینی

دفاتر توسعه بیمارستان پیمانیه

کمیته آموزش پاسخگو

کمیته آموزش بالینی

کمیته ارزیابی بالینی و آزمونها

کمیته اعتباربخشی
بیمارستان

کمیته مرکز مهارتهای بالینی

شرح وظایف دفاتر توسعه  :طبق مصوبات وزارت

نکته :
-1وظایف کمیته های مربوط به دفاتر توسعه دانشکده های پزشکی-پرستاری که مستولیت آن با مسئول دفتر  EDOمی باشد طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و در راستای شرح وظایف ارسالی از وزارتخانه
پیگیری  ،طراحی و انجام خواهد گردد.
 -2روند تعامالت در خصوص فعالیتهای مرتبط با مرکز مطالعات و توسعه  ،تعامالت توسط مدیریت  EDCانجام خواهد شد بدین صورت که نامه به ریاست دانشکده های پرستاری ،پزشکی ارسال خواهد شد  .و سپس
توسط رؤسای دانشکده ها به افراد ذیربط اعم از مسئول دفاتر توسعه ( )EDOدانشکده ها یا بیمارستانها  ،ریاست بیمارستانها،معاون آموزش بالینی بیمارستان  ،معاون آموزشی دانشکده ها ومعاون آموزشی علوم پایه
ارجاع خواهد شد.
 -3انتخاب مسئول دفاتر توسعه و کارشناسان در دانشکده ها با هماهنگی مدیریت  EDCو توسط رؤسای دانشکده ها خواهد بود
 -4انتخاب مسئول دفاتر توسعه و کارشناسان در بیمارستانها با هماهنگی مدیریت  EDCو مدیریت بیمارستان و معاون آموزش بالینی بیمارستانها توسط رؤسای دانشکده ها خواهد بود
 -5پایش عملکرد دفاتر توسعه توسط مرکز مطالعات و توسعه براساس معیارهای ذیربط انجام خواهد شد و پیشنهاد می گردد بطور ماهانه گزارشی از عملکرد توسط مسئولین دفاتر توسعه به  EDCارسال می گردد.

کمیته های که زیر نظر نظر مستقیم مدیرت EDCایفای نقش می شود.و به عنوان کمیته دانشگاهی معرفی می گردد شامل :
-

کمیته دانش پژوهی دانشگاه

-

کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه

-

کمیته آموزش پاسخگو دانشگاه

-

کمیته ارزیابی نظارت برآزمونها دانشگاه

-

کمیته توانمند سازی اساتید دانشگاه

-

کمیته ارزیابی کوریکولوم بر اساس استانداردها

-

نظارت برشرح وظایف  EDOها  ،ارزیابی ماهانه  ،فصلی فعالیت  EDOها ( EDOبیمارستان)

-

مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی جهرم
شرح وظایف طبق چارت پیشنهادی برای دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستانها
معاونت آموزشی دانشگاه

EDC

کمیته های دفاتر توسعه دانشگاه

( )EDOپرستاری

برنامه ریزی
درسی

ارزیابی و
ارزشیابی

) )EDOبیمارستان ها

) )EDOپزشکی

آنالیز
آزمونها

برنامه
ریزی
درسی

آنالیز
آزمونها

آموزش
پاسخگو

واحد آموزش
بالینی

مرکز
مهارتهای
بالینی

واحد نظام
ارزشیابی
وارزیابی
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کمیته های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کمیته
توانمند
سازی
اساتید

کمیته
ارزیابی
براساس
استاندارد

کمیته مرکزی نظام
ارزشیابی و
ارزیابی استید
جهت پایش

کمیته برنامه
ریزی درسی
و آنالیز
آزمونها

کمیته
مرکزی
کوریکولوم
دانشگاه

کمیته
پژوهش در
آموزش

کمیته
دانش
پژوهی

کمیته
استعدادها
ی درخشان

کمیته
مرکز
مهارتهای
بالینی

کمیته
المپیاد

کمیته
مشورتی
دانشجویی
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EDC

رئیس دانشکده پزشکی

شورای عالی EDC

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

مسئول EDO

گروه های آموزشی

رئیس دانشکده پرستاری

معاون آموزشی بیمارستان پیمانیه

معاون آموزشی بیمارستان مطهری

شورای عالی EDC

شورای عالی EDC

معاون آموزشی بیمارستان

معاون آموزشی بیمارستان

مسئول EDO

مسئول EDO

مسئول EDO

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی

شورای عالی EDC

معاون آموزشی دانشکده پرستاری

