
 

  



 

 

 به نام خدا

   موزشیآ   توانمندسازی  تخصصیسومین دوره مشترک و  برنامه  

 در کالن منطقه شش آمایشی کشور
 طرح آموزش هدفمند اساتید )طاها( 

 

های کالن منطقه شش  ها و دانشکده: اعضای هیات علمی دانشگاه گروه هدف برنامه

 ) اولویت اعضای هیات علمی با رتبه دانشیار( آمایشی کشور 

 Flipped Classroomبه صورت   -، آفالین و آنالین: مجازیشیوه اجرای برنامه

 1400: زمستان  زمان اجرای برنامه

 BBB: شبکه اجتماعی واتساپ و پلتفرم  اجرای برنامه بستر

 EPOLL سامانه نحوه ارزشیابی برنامه: 

 نفر   48 کارگاه:ظرفیت ثبت نامی برای هر 

 

 سهمیه اختصاصی هر دانشگاه/دانشکده

 جمع علوم پایه  بالینی علوم پزشکی دانشکده/دانشگاه

 8 4 4 زنجان

 8 4 4 اراک

 8 4 4 قزوین 

 8 4 4 البرز 

 8 4 4 قم 

 4 2 2 خمین

 4 2 2 ساوه

 48 24 24 جمع

 

  



 

 

 

 دوره:  فرایند اجرای 

ایجاد    نام شدهافراد ثبت با  های اجتماعی  در یکی از شبکه ابتدا یک گروه مجازی  

آموزشی   ، محتوای یک هفته قبل از برگزاری جلسه حضوریحداقل  کارگاه  هر  شود. مدرس می 

جلسه آنالین در دو روز متوالی برگزار خواهد شد. به طوری  کند.  الکترونیکی خود را ارسال می 

نفر از ثبت نام کنندگان شرکت خواهند کرد. در این جلسه ابتدا    24  که در هر روز حداکثر

در خصوص  شرکت شد.  مطالعه  کنندگان  خواهند  ارزیابی  ارسالی  آموزشی  با  منابع  سپس 

و    هاتوسط نمایندگان گروه   کارگروهی  پس از ارائه .  شودآغاز می گروهی    کار   توضیح مدرس 

نکات   بازخورد و  بندی نتایج و ارائهمدرس کارگاه به جمع   ،بحث گروهی بین شرکت کنندگان

 پردازد. کلیدی می 

 

 :هاهر یک از کارگاهمراحل اجرای 

 ارسال محتوای آموزشی الکترونیکی به ثبت نام کنندگان  -1

 برگزاری جلسه آنالین، ارزیابی شرکت کنندگان و اجرای کار گروهی  -2

 کار گروهی، تعامل و ارائه بازخورد  -3

 

  



 

 

 

 :  ات اجرایینک

ثبت .1 سهمیه  محدود  تعداد  به  توجه  می با  پیشنهاد  مدیران  نامی،    EDCگردد 

ویژهها  ها/دانشکدهدانشگاه طور  گروه   به  مدیران  مانند  شاخصی  آموزشی،  افراد  های 

 ها را جهت شرکت در دوره دعوت نمایند.دانشکده  EDOمسئولین 

 

 آغاز خواهد شد.  دی ماه   1نام در دوره از ثبت .2

 

  نسبت به کمیت ها اولویت باالتری  برگزاری کارگاه   در برگزاری این دوره آموزشی کیفیت  .3

دارد. از طرفی یکی از اهداف جانبی برگزاری این دوره، کوریکولوم پنهان در خصوص  

است. بنابراین از مدرسین محترم خواهشمند است در رعایت    هشیوه اجرای کالس وارون 

 دقت فرمایند.   هارون مراحل و اصول برگزاری کالس و

 

برگزار  همان .4 تخصصی  سطح  در  دوره  این  گردید  تاکید  نیز  برنامه  متن  در  که  گونه 

ارائه محتوای آموزشی در سطح  می  از  از مدرسین گرامی خواهشمند است  لذا  گردد. 

 مقدماتی خودداری فرمایند. 

 

حداقل یک هفته  ضروری است محتوای آموزشی آفالین با کیفیت مناسب تهیه گردد و   .5

 قبل از آغاز کارگاه در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد. 

 

می  .6 که  پیشنهاد  صورتی  در  گردد.  اجتناب  مدت  طوالنی  آموزشی  فیلم  تهیه  از  شود 

توان فیلم را به چند قطعه  زیادی داشته باشد می  و مدت  محتوای آموزشی عنوان حجم 

 ای تقسیم کرد. دقیقه 15تر حداکثر کوتاه 

 

 

 

 



 

 

 

 

می  .7 افزایش  شود  توصیه  محتوای  جهت  ارسال  از  پس  کارگاه  در  فراگیران  مشارکت 

 یادآور ارسال گردد.  های مجازی در فواصل زمانی مشخص،آموزشی آفالین در گروه 

 

گر جلسه آنالین خود  تسهیل  2شود مدرس هر کارگاه با همراهی حداقل  پیشنهاد می .8

 را برگزار نماید.

 

 تعاملی و با مشارکت حداکثری فراگیران برگزار شود.  به صورت  هاکارگاه  الزم است .9

 

کاربردی   .10 کامالً  آنالین  جلسه  آموزشی  محتوای  است  سناریوهای  ضروری  و  باشد 

 . ن محتوای آموزشی آفالین طراحی شوند کارگروهی از درو

 

محتوای آفالین  از مدرسان محترم خواهشمند است از تکرار مطالب آموزشی مربوط به   .11

 الین خودداری فرمایند. ندر جلسه آ

 

پرداخت خواهد    متولی برگزاری کارگاه ها توسط دانشگاه  الزحمه مدرسان کارگاه حق .12

 شد. 

 

برگزار خواهند شد. صورت بروز هرگونه تغییر    13الی    11های آنالین در ساعت  کارگاه  .13

 شود.رسانی می ید اطالع ها، در گروه مجازی اساتدر روز یا ساعت برگزاری کارگاه 

  



 

 

 

 

 

  هاعناوین و مدرسان کارگاه جدول

 عنوان کارگاه 
  دانشکده/دانشگاه

 مجری 
 مدرس 

میزان ساعت  

 تدریس 

انگیزه استاد و دانشجو در آموزش 

 علوم پزشکی 
 8 دکتر علی نوروزی زنجان

 8 ثریا پروریدکتر  البرز  اعتباربخشی آموزشی 

برنامه درسی  بازنگری و ادغام در 

 )کوریکولوم( 
 اراک 

سید محسن  دکتر 

 عزیزی

 دکتر محمد بیات 

8 

 8 دکتر سونیا اویسی  قزوین مدیریت و رهبری آموزشی 

در آموزش   یموش پژوهش کر

 ی علوم پزشک
 ساوه 

حمیدرضا دکتر 

 کوهستانی 
8 

در آموزش  یفیوش پژوهش کر

 ی علوم پزشک
 8 سعید امینی دکتر  خمین 

ای ای و اخالق حرفهحرفهتعهد 

 در آموزش علوم پزشکی
 قم 

دکتر هدی احمری 

 طهران 
8 

 

  



 

  

 

 

 هاشرکت کنندگان و روز برگزاری کارگاه تعداد  جدول

 شرکت کنندگان  عنوان کارگاه 
تعداد شرکت  

 کنندگان 

ساعت  

 آموزشی 

زمان ارسال  

 محتوای آفالین 

زمان برگزاری  

 کالس آنالین

دانشجو در  انگیزه استاد و 

 آموزش علوم پزشکی

 4 24 گروه علوم پایه 
 دی 13

  22و  21

 4 24 گروه بالینی دی

 اعتباربخشی آموزشی 
 4 24 گروه علوم پایه 

 دی 20
  29و  28

 4 24 گروه بالینی دی

 بازنگری و ادغام در برنامه درسی  
 4 24 گروه علوم پایه 

 بهمن 6و  5 دی 27
 4 24 گروه بالینی

 مدیریت و رهبری آموزشی 
 4 24 گروه علوم پایه 

 بهمن 4
  13و  12

 4 24 گروه بالینی بهمن

در آموزش   یموش پژوهش کر

 ی علوم پزشک

 4 24 گروه علوم پایه 
 بهمن 11

  20و  19

 4 24 گروه بالینی بهمن

در آموزش  یفیوش پژوهش کر

 ی علوم پزشک

 4 24 گروه علوم پایه 
 بهمن 18

  28و  27

 4 24 گروه بالینی بهمن

ای ای و اخالق حرفهتعهد حرفه

 در آموزش علوم پزشکی

 4 24 گروه علوم پایه 
 اسفند  4و  3 بهمن 25

 4 24 گروه بالینی

 


