رسالت:
ارتقا کيفيت آموزش و بهبود سيستمهای ارزشيابی و ارتقا سطح توانمندی نيروی انسانی برای ارائه
خدمات با کيفيت در حوزه سالمت به جامعه
اهداف دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و پيراپزشکی آمل:
هدف کلی:
ارتقا کيفيت آموزش در دانشکده پرستاری و پيراپزشکی
اهداف جزئی:
 به کارگيری و توسعه روشهای نوين آموزشی در سطح دانشکده ها
 ارتقا رشد و پويايی نيروی انسانی در آموزش پزشکی
 ارتقا سطح توانمندی دانش اموختگان با به کار گيری روشهای تدريس مناسب و متنوع به
ويژه در حيطه بالين
 طراحی ،نظارت و ارتقا سيستمهای ارزشيابی های آموزشی فراگيران در دروس نظری و
بالينی
 طراحی ،نظارت و ارتقا سيستمهای ارزشيابی اساتيد
 ارتقا توانمندی اساتيد در حيطهای پژوهش در آموزش و دانش پژوهی
 طراحی و اجرای ارزيابی برنامه های آموزشی
 بررسی سنجه های اعتباربخشی در حيطه وظايف دفتر مطالعات و توسعه آموزش و تالش
برای دستيابی به سطح باالتری از سنجه ها از نظر کمی و کيفی
 همکاری با کميته تحقيقات دانشجويی در زمينه ايجاد اشتياق در دانشجويا ن در زمينه انجام
پژوهشهای مرتبط با آموزش پزشکی و توانمندسازی آنها در اين حيطه
وظايف دفتر مطالعات و توسعه آموزش در راستای دستيابی به اهداف:
 توانمندسازی اساتيد در زمينه های:
 oدر راستای ارئه مشاوره در امر ارتقائ کيفيت فرايند ياددهی-يادگيری
 oنيازسنجی آموزشی و بازنگری دروس

 oارائه کارگاههای مختلف در زمينه بهبود مهارتهای آموزش نظری و عملی
 oتعيين و اولويت بندی نيازهای آموزشی اساتيد
 جلب مشارکت و همکاری اساتيد دانشکده ها در زمينه تدوين طرح درس و طرح دوره
 ارئه مشاوره به اساتيد در زمينه های:
 oروشهای موثر در ارزشيابی دروس نظری ،عملی و بالينی
 oروشهای مناسب در ارزشيابی اساتيد و ارائه بازخورد مناسب
 oارزشيابی دوره های اموزشی
 پژوهش در حيطه های آموزش پزشکی و دانش پژوهشی از طريق:
 oمشاوره و هدايـت اساتيد در حيطه های آموزش پزشکی و دانش پژوهشی
 مشارکت منظم در جلسات آموزشی ،پژوهشی دانشکده و تبادل نظر با رياست محترم،
معاونت محترم آموزشی و مدير محترم گروه در راستای ارتقا کيفيت فرايند ياددهی –
يادگيری
 مشارکت منظم در جلسات همانديشی دفتر دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و
ارتباط مستمر با دفاتر ساير دانشکده ها
 جلب مشارکت و همکاری دانشجويان مستعد و عالقمند به فعاليـت در حيطه های مختلف
آموزش پزشکی
 راهنمايی دانشجويان استعداد درخشان

