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  توانمندسازي اساتید کمیتهآیین نامه تشکیل 

 مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهاي علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

  مقدمه و هدف

هاي اعضاي هیات علمی، به ویژه اعضاي هیات علمی جدید در زمینه  این واحد به منظور ارتقاي توانایی

نیازسنجی از اعضاي هیات علمی در  از مهمترین وظایف این واحد،. آموزش و تدریس، تشکیل شده است

هاي آموزشی  ها و دوره ها، کارگاه خصوص نیازهاي عمده ایشان در امر یاددهی و یادگیري و برگزاري کالس

هاي مدنظر در  جهت هماهنگی بیشتر و انجام بهتر برنامه. باشد مجرب در زمینه مربوطه می با حضور اساتید

هاي  هاي الزم جهت برگزاري دوره سازي اساتید تشکیل شده است که هماهنگی این واحد، کمیته توانمند

نجام رکزي او سازمان مها در سطح دانشگاه  هاي مورد نیاز را با دیگر واحد و معاونت آموزشی و کارگاه

  .دهد می

  

  شرح وظایف: 1ماده 

 هاي آموزش پزشکی تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص براي ارائه کارگاه 

 هاي آموزشی براساس نیازسنجی برگزاري کارگاه 

 هاي تدریس و  هاي ضروري آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزي آموزشی، روش تدوین و اجراي کارگاه

 جهت اساتید تازه واردهاي ارزیابی دانشجو  روش

 هاي نوین  هاي تدریس نوین و روش هاي ضروري آموزش پزشکی نظیر روش تدوین و اجراي کارگاه

 ارزیابی دانشجو جهت اساتید با سابقه

 هاي آموزشی مرتبط ها در محیط تدوین و اجراي پیگیري بکارگیري مطالب کارگاه 

 هاي ضروري  اي هیات علمی در کارگاهتدوین و اجراي برنامه اي جهت تشویق شرکت کلیه اعض

 آموزش پزشکی

 هاي آموزش پزشکی اجرا شده ارزشیابی مدون کارگاه  

  ترکیب کمیته: 2ماده 
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  .باشند متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی عالقمند و توانمند در این زمینه میترکیب کمیته 

  شرایط عضویت: 3ماده 

  .عالقمند و توانمند در این زمینه باشد و باشدشخص عضو هیات علمی واحد مربوطه 

  

  تر و تصمیمات جلسات کمیتهاتو: 4ماده 

یکبار باید برگزار ) هر سه ماه(جلسات کمیته بر اساس نیاز واحد قابل برگزاري است ولی حداقل در هر فصل 

  واحد قابل اجرا در آن واحد است EDCشود و تصمیمات جلسات بعد از تایید مدیر یا رییس 

  

  نحوه بهره گیري از تصمیمات جلسات کمیته: 7ماده 

با همکاري معاون آموزشی دانشکده  و واحد ارائه شود EDO/EDCمدیر یا رییس صورتجلسه تصمیمات به 

  .اجرایی گردد

 


