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 فرم ارسال فرايىذ يازدَمیه جشىًارٌ کشًری شُیذ مطُری
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 :ػىًان فارسي -1

 

 :ػىًان اوگلیسي -2

 

 :حیطٍ وًآيری -3

 تدویه و بازوگری بروامه های آموزشی 

 دگیری یایاددهی و 

  (داوشجو، هیاتعلمی و بروامه)ارزشیابی آموزشی 

 مدیریت و رهبری آموزشی 

 یادگیری الکتروویکی 

 طراحی وتولید محصوالت آموزشی 

ايلیه وفر بٍ ػىًان ومايىذٌ ).وام َمكاران، وًع ي میسان مشارکت َر يك از ايشان در فؼالیت مًرد وظر را رکر ومايیذ -4

 .( رديف قابل افسايش است–مجريان محسًب مي شًد 

ووع  میسان مشاركت امضاء

 همکاری

درجه 

 داوشگاهی

 وام و وام خاووادگی سمت در ایه فعالیت

      

      

      

 

 : محل اوجام فؼالیت -5

 داوشگاٌ       داوشكذٌ       

 رشتٍ      مقطغ تحصیلي   فاز      /گريٌ



 بیمارستان            بخش بالیىي

 : مذت زمان اجرا -6

 تاريخ شريع      

  تاريخ پايان

 

 :َذف کلي -7

 

 :اَذاف اختصاصي/ اَذاف ييصٌ -8

 

 :(ضريرت اوجام ي اَمیت اَذاف اوتخابي را رکر کىیذ)بیان مسالٍ -9

 

 :(با رکر رفروس)مرير تجربیات ي شًاَذ خارجي - 10     

 

در ايه بخش سًابق اجرائي ايه وًآيری در داوشگاٌ ي کشًر بطًر کامل رکر ي )مرير تجربیات ي شًاَذ داخلي - 11    

 :(رفروس رکر شًد

 

آمادٌ سازی، چگًوگي تجسيٍ ي تحلیل مًقؼیتً تطبیق )شرح مختصری از فؼالیت صًرت گرفتٍ را بىًيسیذ - 12   

 :(متذيلًشی

 

 :اجرا ي ارزشیابي را در ايه بخش بىًيسیذ- 13 

 

آمادٌ سازی، چگًوگي تجسيٍ ي تحلیل مًقؼیت ي )شرح مختصری از فؼالیت صًرت گرفتٍ را بٍ اوگلیسي بىًيسیذ - 14 

 :(تطبیق متذيلًشی، اجرا ي ارزشیابي را در ايه بخش بىًيسیذ

 

 .شیًٌ َای تؼامل با محیط کٍ در آن فؼالیت وًآيراوٍ بٍ محیط مؼرفي شذٌ ي يا مًرد وقذ قرار گرفتٍ را رکر کىیذ- 15 

 



 

 .وتايج  حاصل از ايه فؼالیت ي ايه کٍ فؼالیت ارائٍ شذٌ چگًوٍ مًفق شذٌ است بٍ اَذاف خًد دست يابذ را بىًيسیذ- 16

 

 سطح وًآيری- 17

 در سطح گروه آموزشی برای اولیه بارصورت گرفته است. 

 در سطح داوشکده برای اولیه بارصورت گرفته است. 

 در سطح داوشگاه برای اولیه بارصورت گرفته است. 

 در سطح كشور برای اولیه بارصورت گرفته است. 


