
  معرفی : 

دستیابی به اهداف اجرایی و برنامه  هاي مرتبط با حوزه آموزش در جهت در قالب کمیته )EDO(توسعه آموزشدفتر

 در پژوهش آموزشی، ریزي برنامه علمی، هیات اعضاي سازي کمیته هاي توانمند. تالش می کندبهداشت هاي آموزشی دانشکده 

  فعال می باشد. بهداشت درخشان در سطح دانشکده استعدادهاي هدایت شیابی اساتید وزار ،پاسخگو آموزش آموزش،

  

   علمی هیات اعضاي سازي توانمند کمیته

   :کمیته وظایف شرح و اهداف

 هیات اعضاي به مصوب فعالیتهاي سمینارها ها، دستورالعمل ها، نامه آئین مناسب رسانی اطالع -

 علمی

  به مربوط هايکارگاه سنجی و برگزاري نیاز طریق از علمی هیات اعضاي هايتوانمندي تقویت -

 تدریسفرایند  و آموزش آن بهبود نتیجه پژوهی که دانش و آموزش در پژوهش تدریس، روش

 موثر خواهد بود 

 آموزشی نوین تکنولوژي و ها نوآوري با علمی هیات اعضاي دننمو توانمند و ییآشنا -

 علمی هیات اعضاي نیاز مورد جدید آموزشی منابع تهیه و رسانی اطالع -

 آموزشی مسائل زمینه در پژوهشی	هايطرح انجام جهت علمی هیات اعضاي تشویق و ترغیب -

 

 آموزشی ریزي برنامه کمیته

  : کمیته وظایف شرح و اهداف

 
 اساتید توسط درس طرح تدوین و تهیه جهت الزم پیگیري و همکاري -

 دانشکدهي آموزشی ها گروه توسط آموزشی تقویم تهیه جهت همکاري -

 آموزشی هاي گروه درسی ي ها کوریکولومو  ها برنامه بازنگري در هدایت و همکاري -

 دانشجویان آینده وظایف با درسی هاي برنامه انطباق جهت دانشکده

 علمی هیات ياعضا به آموزشی هاي دستورالعمل و مقررات رسانی اطالع -

 در احتمالی موانع و مشکالت رفع جهت دانشکده آموزشی يها گروه با مشاوره و همکاري -

 آموزشی هاي برنامه اجراي و تدوین فرایند

 و یادگیري و دهی یاد نوین هاي تکنولوژي و هاي روش زمینه در دانشجویان به مشاوره ارائه -

  آموزشی ریزي برنامه

  



  آموزش در پژوهش کمیته

  

  : کمیته وظایف شرح و اهداف

 هاي کارگاه برگزاري طریق از آموزش در پژوهش جهتدر  اعضاي هیات علمی توانمندي -

  آموزش در پژوهش مرتبط با

 در آموزش پژوهش هاي برنامه و ها طرح در مشارکت جهت  دانشجویان ترغیب و تشویق -

 در آموزش در پژوهش زمینه در مقاالت ارائه در علمی هیات اعضاي با همکاري و تشویق -

 خارجی و داخلی سمینارهاي و مجالت

 در پزشکی علوم آموزش فرآیندهاي ارائه در علمی هیات اعضاي با همکاري و تشویق -

 مطهري شهید جشنواره

 دانش و نوآورانه هاي فعالیت انجام براي علمی هیات اعضاي به مشاوره ارائه و همکاري -

 پژوهی

  

  ی اساتیدابیارزش  تهیکم 

  :کمیته وظایف شرح و اهداف

 دانشکده آموزشی هاي گروه بیرونی و درونی هاي ارزشیابی انجام در همکاري -

 نتایج پایه و بازخورد ارتقاء جهت دانشکده علمی هیات اعضاي سالیانه ارزشیابی در همکاري -

 اعضاي هیات علمی و اساتید مدعو به ارزشیابی

 و ها شاخص تعیین جهت دانشکده آموزشی هاي گروه هب مشاوره ارائه و همکاري -

 سنجی اعتبار و بندي رتبه جهت هاآن سازي آماده و آموزشی استانداردهاي

 آموزش و اساتید ارزشیابی در فعال مشارکت جهت الورود جدید دانشجویان تشویق و ترغیب  -

 هاآن به ارزشیابی صحیح روش

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت ارزشیابی فرآیند ارزیابی و پایش در همکاري -

  

  

  

  

  



  

  پاسخگو آموزش کمیته

  :کمیته وظایف شرح و اهداف

 به توجه با آموزشی هاي برنامه و دروس طرح  ،دوره طرح بازنگري و تدوین در همکاري -

 جامعه در آینده و حال فعلی نیازهاي

 ب درکت تالیف کاربردي و هاي مورد پژوهش تشویق و همکاري با اعضاي هیات علمی در -

 پاسخگو آموزش با ارتباط

 وپاسخگ آموزش خصوص در علمی هیات ياعضا سازي توانمند برنامه اجراي همکاري در -

  جامعه با بیشتر و بهتر تعامل جهت دانشجویان توانمندسازي در همکاري -

  
  

  درخشان استعدادهاي هدایت کمیته

  :کمیته وظایف شرح و اهداف

 وزارت بهداشت هاي شناسایی دانشجویان استعداد درخشان بر اساس آیین نامه همکاري در  -

و  درخشان استعدادهايآیین نامه هاي  اب آنها آگاه سازي دانشجویان مستعد و  برايشکیل جلسه ت -

 تسهیالت قابل استفاده براي آنها

 تخصیص جهت درخشان استعداد دانشجویاننیاز سنجی آموزشی و غیر آموزشی و بررسی  -

با توجه به امکانات دانشکده و  آنان براي بیشتر رفاهی و پژوهشی آموزشی، تسهیالت و امکانات

 دانشگاه

رد اهداف هاي علمی دانشجویان فوق الذکر در جهت پیشب بکارگیري نظرات و توانایی و بررسی  -

 آموزشی پژوهشی دانشکده 

هدایت صحیح 	و ي دانشجویان مستعدها القیتایجاد زمینه براي شکوفایی و باروري استعدادها و خ		-

   نیازهاي کشور ها وبه سمت اولویت آنها

 

 

 

  



 کمیته مجازي سازي آموزش

  :کمیته وظایف شرح و اهداف

برگزاري کارگاه هاي تخصصی آموزش مجازي سازي براي اعضاي هیات علمی متناسب با نیازهاي  -

 دانشکده و دانشگاه

برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت پودمانی مجازي پیشنهادي اعضاي هیات علمی دانشگاه ها با  -

  استفاده از امکانات موجود

پیگیري جهت ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشکده به شیوه ترکیبی در قالب تک درس مطابق  -

  مقررات دانشگاه

  کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجراي دوره هاي آموزش ترکیبی و دوره هاي مجازي -

براي اجراي دوره هاي آموزشی به صورت جلب همکاري اعضا هیات علمی دانشکده و سایر مدرسین  -

  ترکیبی و مجازي

پیگیري انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همکاري با سایر موسسه ها و سازمان ها براي برگزاري دوره هاي  -

  آموزشی ترکیبی و مجازي

  برقراري تله کنفرانس هاي مجازي -

  تولید محتواي جهت دوره ها و جلسات آموزش مجازي -

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  شکدهندا ) EDO(مسئولین و اعضاي کمیته هاي دفتر توسعه آموزش 

  

  اعضاء کمیته  مسئول کمیته  عنوان کمیته  ردیف

1  

و دانش  پژوهش در آموزش

  پژوهی

  مهندس غالمرضا قائینی

  دکتر روح اهللا رستمی

  دکتر بهراد  پور محمدي

  دکتر فرین فاطمی

  قائینیمهندس غالمرضا 

  دکتر طالب عسکري پور

  محمدرضا قانع پوردکتر   اساتید ارزشیابی  2

  دکتر بهراد  پور محمدي

  قانع پور دکتر محمد رضا 

  دکتر علیرضا دهدشتی

  دکتر آیت رحمانی

  خلیل اهللا معینیانکتر د  برنامه ریزي آموزشی  3

  دکتر علیرضا دهدشتی

  دکتر آیت رحمانی

  دکتر بهراد  پورمحمدي

 دکتر خلیل اهللا معینیان

  دکتر طالب عسکري پور

  مهندس طیبه راستگو

   مهندس الهه کاظمی

  

  

  

  



 

  

  مهندس حسن ایروانی  آموزش پاسخگو  4

  دکتر حمید رضا ناصحی نیا

  دکتر خلیل اهللا  معینیان

  مهندس غالمرضا قائینی

  مهندس حسن ایروانی

  دکتر محمد رضا  قانع پور

  محمد عزتیدکتر   هدایت استعداد هاي درخشان  5

  محمد عزتیدکتر 

   دکتر حسن کرامتی      

  مهندس حسن ایروانی

  دکتر آیت رحمانی

  فرین فاطمیدکتر   توانمندسازي اساتید  6

  دکتر حمید رضا ناصحی نیا

  دکتر فرین فاطمی

   دکتر بهراد پورمحمدي

  کرامتی حسن دکتر

  

  

7  

  

  

  آموزش سازي مجازي کمیته

  

  

  دکتر علیرضا دهدشتی 

  رحمانی آیت دکتر

  عزتی محمد دکتر

  معینیان  اهللا خلیل دکتر

  دکتر مصطفی کریمایی

  مهندس امیر شیرخانی

  پور قانع  رضا محمد دکتر 

 


