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 جهرمی پزشک علوم دانشگاه

 یآموزش معاونت
   51/90/00 تاریخ:

 /آ/د7373 :اندیکاتور شماره

 دکتر نجفی پور: رئیس جلسه  EDCمکان جلسه:  51/90/00تاریخ جلسه :  57ساعت شروع :  57ساعت خاتمه :  دبیر جلسه : خانم دکتر نجفی پور 

دکتر رعیت دوست ، دکتر نجفی پور ، دکتر مصلی نژاد، دکتر اسالمی ، دکتر عبیری،دکتر آتش  :ها سرکارخانم و انیآقا جناب : جلسه نیغائب ---
 پور،دکتر فاصله،دکتر دهقان پور،دکتر حق بین

 : جلسه نیحاضر

 11با هدف هم اندیشی درخصوص بررسی شرح وظایف ارسالی از وزارتخانه جهت دفاتر و مراکز مطالعات وتوسعه از ساعت 99درسال اولین جلسه سیاستگذاری و هم اندیشی شورای عالی مرکز توسعه  : جلسه شرح -
 در اتاق مدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه با حضور اعضاء تشکیل گردید. 11الی 

، مروری بر شرح وظایف مراکز توسعه ارسالی از وزات ، تدوین شرح وظایف مرکز توسعه در دانشگاه  وزارت یابالغ فیوظا شرح یراستا در توسعه مرکز فیوظا شرح نیتدو خصوص در توسعه مرکز یعال یشورا یاعضا یشیاند هماهداف جلسه : 

 اضافه گردد  یا کم رنگ تر شود؟ EDCبابررسی شرح وظایف متناسب با سیاست کالن دانشگاه چه شرح وظایفی به شرح وظایف ابالغی جهرم جهت تصویب در شورای دانشگاه، 

 قرار گرفت اما در چند مورد به شرح زیر تغییراتی اعمال گردید: EDCطبق بحث و بررسی تمامی آیتم های مورد نظر ، مورد تایید شورای عالی 

و با بهره گیری از توانمندی اساتید خبره دراین زمینه  EDCانشجویان ذینفع توسط دوره های توانمندسازی اعضای شورا تصمیم گرفتند و تاکید داشتند که برگزاری کارگاه های دوره آموزش پزشکی ویژه اساتید ، دستیاران و د درخصوص برگزاری -

 رگاه های مهارتی و تخصصی موضوعی مانند احیای قلبی ریوی متناسب با نیاز ذینفعان عهده دار باشند.عهده دار مسئولیت باشند و دفاتر توسعه مسئولیت برگزاری کا

 به کارخود ادامه دهد و در دانشکده ها نیز با کمیته مرکزی هم راستا بوده و مجزا نباشند. EDC کمیته دانشجویی توسعه آموزش بامرکزیت  -

ابالغ زده شود و ابالغ مسئولین دفاتر توسعه آموزشی و درمانی مانند  EDCو با هماهنگی مدیریت درخصوص ابالغ مسئولین دفاتر توسعه دراین جلسه مورد تاکید قرار گرفت که ابالغ مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها از سوی رئیس دانشکده  -

 درانجام امور اجرایی ذیربط همکاری داشته باشند. EDCآموزشی بالینی توسط ریاست بیمارستان زده شده و تاکید شد دفاتر توسعه برطبق شرح وظایف ارسالی وزارتخانه همراستا با شرح وظایف و معاون  EDCبیمارستان ها با هماهنگی مدیریت 

اضافه و نقش مشاوره ای جهت بسته های دیگر  EDCنند نظام ارزیابی آزمون ها ، بسته آموزش پاسخگو، اعتباربخشی به شرح وظایف درخصوص بسته های طرح تحول : طبق نظر شورا مسئولیت بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش ما -

 ام ارزیابی و اعتباربخشی اضافه گردد.موزش پاسخگو ، نظاز جمله مرجعیت علمی را ایفا کنند.همچنین توصیه گردید به شرح وظایف دفاتر توسعه دانشکده ها نیز مسئولیت پیگیری شاخص های سه بسته آ

 بررسی شد ، تایید و تصویب گردید. 89همچنین مقرر گردید چارت ارتباطات مرکز توسعه و دفاتر توسعه درحوزه معاونت آموزشی و دانشگاه که درجلسه شورای عالی در سال  -

سامانه نوید بارگذاری می گردد به دانشکده ها واگذار شود به نحوی که ریاست دانشکده ها ، معاون دراین جلسه با توجه به تغییر شیوه آموزش به روش غیر حضوری بدلیل بحران کرونا مقرر گردید نظارت بر محتوای آموزشی که توسط اساتید در -

 گزارش گردد. EDCرت ها به امانه نوید جهت محتوای آموزشی مجازی آماده شده جهت تعامل با استاد مربوطه و ارتقای کیفی آموزش داشته باشند و نهایتا نتایج این نظاآموزشی و مدیر گروه های مربوطه دسترسی به س

طریق سامانه پایش و تحت وب انجام و همچنین نتایج ارزشیابی را جهت ارتقای کیفی فرایندهای یاددهی و یادگیری درجه بوده و از 063ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید است ، مصوب گردید بصورت  EDCباتوجه به اینکه یکی از شرح وظایف  -
 د.نیاز مداخالت آموزشی صورت پذیرو ارتقای کیفی آموزش در صورت نیاز به مدیر گروه ، معاون آموزشی و رئیس دانشکده ذیربط به منظور ارتقای کیفیت قرار گرفته تا درصورت 

 اسالمیدکتر                                                     دهقان پوردکتر                                                                       دکتر فاصله                                                                      دکتر مصلی نژاد                                        دکتر نجفی پور                                                    عیت دوستدکتر ر     حاضرین جلسه :

 دانشکده پرستاری  معاون آموزشی                تحصیالت تکمیلی  مدیر امور آموزش و                        رئیس دانشکده پرستاری و پیراپزشکی                                                  مدیر آموزش مجازی                                            edcمدیر                                                        معاون آموزشی                                        

 دکتر آتش پور                                                                   دکتر حق بین                                                                      دکتر عبیری    

 رئیس دانشکده پزشکی                                       دانشکده پزشکی و بیمارستان پیمانیه                          معاون آموزشی علوم پایه     EDOمسئول 


