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 طرح آموزش هدفمند اساتید

 

 شیوه نامه مشترک طرح آموزش هدفمند اساتید )طاها(

 آمایشی کشور 6کالن منطقه 

 

پاندمي كرونا و است. گرچه  مطالعات و توسعه آموزش پزشكيتوانمندسازي آموزشي اعضاي هيات علمي يكي از وظايف اصلي مراكز 

هاي آموزشي از جمله برنامهها بسياري از رويه هاي جاري دانشگاهشرايطي كه در نتيجه آن بر دانشگاه هاي علوم پزشكي حاكم گرديد 

ارتقاي توانمندي آموزشي اساتيد به ويژه در موضوعات حوزه آموزش مجازي و روش تدريس، بيش  ؛ اما ضرورترا تحت تاثير قرار داد

برنامه مشتركي  ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان جهت پاسخ به اين نياز ش احساس مي شود.از پي

دوره آموزشي  آمايشي كشور 6طراحي نمود تا با همكاري دانشگاههاي كالن منطقه  در قالب طرح آموزش هدفمند اساتيد )طاها( را

 گردد.  هيابراي گروه هدف برنامه م يكيفيتبا 
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 مشخصات دوره:

 الف( نیازسنجی آموزشی:

 ها:تعیین نقش 

شيوه نامه ارسالي توسط وزارت متبوع در خصوص  نقش تعريف شده در 7پيش بيني شده، در راستاي هاي كارگاهعناوين  -

همچنين با توجه به اند. تعيين شده دالوروديجد يعلم هيات ياعضاي آموزش يتوانمندساز يدوره الزام تيفيك يارهايمع

آموزشي  يپژوهنقش پژوهشگر و دانش 2نقش مذكور،  7آمايشي كشور، عالوه بر  6نيازهاي آموزشي اساتيد كالن منطقه 

 نيز به ليست دوره اضافه شدند.

 

 ها توانمندی هانقش

  ای/متعهدحرفه

 خود را به عنوان یک معلم دانشگاه بشناسد. 

 های خود در حیطه آموزش بازاندیشی کند. بتواند بر اعتقادات و ارزش

 نسبت به نقش الگو بودن خود آگاه باشد. 

 رویکرد علمی به آموزش داشته باشد.

 بتواند با دانشجویان و همکاران ارتباط صحیح برقرار کند.  برقرار کننده ارتباط

 یادگیری درگیر کند، به آنها انگیزه بدهد و مشارکتشان را جلب کند.  -بتواند دانشجویان را در فرایند یاددهی تسهیلگر/سخنران

 اداره کننده کالس
دار های بزرگ و کوچک یا دانشجویان مشکلبتواند جلسات آموزشی را در شرایط مختلف مانند کالس

 مدیریت کند.  

 بتواند دانشجویان را بر اساس اصول صحیح ارزیابی کند.  ارزیاب

 های یادگیری طراحی کند. بتواند جلسات آموزشی را بر اساس اصول و نظریه برنامه ریز

 برای یادگیری هرچه بهتر فراگیران منابع آموزشی تدوین کند.  تأمین کننده منابع آموزشی

 هایدورهجهت برگزاری  دستورالعمل وزارت بهداشت: هفت توانمندی ارائه شده در 1جدول شماره

 دالورودیجد یعلم هیات یاعضا یآموزش یتوانمندساز یالزام 

  عناوین کارگاهها:تعیین 

مشتركي با حضور مديران  ش محتوايي هر يک از كارگاهها جلساتبراي تعيين عناوين آموزشي مرتبط با هر نقش و پوش -

EDC  ريزي اين دوره شامل عناوين جدول برنامه ات. در اين جلسشدكالن منطقه و مسئولين واحد توانمندسازي برگزار

 تعيين شدند.مدرسين مربوطه  ، توالي مباحث وكارگاههاي مربوط به هر دانشگاه

 ی:زیبرنامه رب( 

  :ثبت نام 

زش پزشكي هر دانشگاه وظيفه است و مركز مطالعات و توسعه آمو از اعضاي هيئت علمي نفر 23سهميه هر دانشگاه  -

 بندي اعالم شده دارد.را برطبق اولويت شركت كنندگان خودنام و انتخاب رساني، ثبتاطالع
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 ها:بندی کارگاهزمان 

خواهد گزار جدول زمانبندي بر مطابق با 14الي  12ساعت  شنبهيكشنبه و دوساعته در روزهاي  2يک جلسه  درهر برنامه  -

 خواهد بود.  1399دي ماه سال  21از  شروع دور اول برنامه. شد

تواند ابتدا درخواست خود را در گروه مي ،در صورت نياز به تغيير ساعت برگزاري كارگاه دوره آموزشيدانشگاه برگزار كننده  -

 اقدام نمايد. مجازي كالن منطقه مطرح و در صورت موافقت تمامي دانشگاهها، نسبت به تغيير ساعت آن 

 و ارتباطات: اطالع رسانی 

  .شودمياز طرف دانشگاه برگزار كننده انجام و پوستر  با استفاده از ،رساني هر كارگاه از يک هفته قبلاطالع -

رساني در گروه هاي مجازي و همبه اعضاي خود از طريق نامه، پيامک، ارسال پوستر،  خواهند بودموظف ها دانشگاهساير  -

 ... اطالع رساني مربوطه را انجام دهد.

همزمان با برگزاري دوره، يک گروه مجازي در يكي از شبكه هاي اجتماعي ويژه مسئولين دوره در سطح كالن منطقه جهت  -

، مسئولين واحد توانمندسازي، رابط و EDCدر اين گروه مديران شود. سريع در انتقال پيامها تشكيل ميارتباط و ت برقراري

 عضو خواهند بود. EDCتسهيلگر 

هر دانشگاه ملزم به تشكيل يک گروه مجازي براي اساتيد شركت كننده مربوط به خود در همان شبكه اجتماعي است.  -

 است.  EDCبر عهده رابط  اين گروهيريت مسئوليت تشكيل و مد

 رابط و تسهیل گر : 

معرفي  گرعنوان رابط و تسهيله را ب يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكهر دانشگاه وظيفه دارد دو نفر از همكاران  -

 نمايد.

رساني برنامه در دانشگاه مربوطه، ثبت نام متقاضيان و حضور و غياب در ها، اطالعرابط وظيفه هماهنگي با ساير دانشگاه -

 حين كارگاه را بر عهده دارد. 

كنندگان در كارگاه، پيگيري دريافت تكاليف شركت گر نيز وظيفه همكاري با مدرس، هدايت كارگروهي شركتتسهيل -

 كنندگان بعد از كارگاه، ارزشيابي تكاليف، ارائه بازخورد اصالحي را خواهد داشت. 

 دوره مدرسین: 

هاي هاي عمومي الزم براي برگزاري دوره آموزشي و توانمنديمدرسين معرفي شده توسط دانشگاهها بايد از توانمندي -

 احراز يكي از دو شرط ذيل براي مدرسين اين دوره ضروري است: حوزه مورد تدريس برخوردار باشند.اختصاصي مربوط به 

 تحصيالت مرتبط با حوزه آموزش و مبحث مربوط به خود -

 تجربه برگزاري كارگاه در سطح دانشگاهي يا كشوري -
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طراحي كارگروهي براي شركت ، هكارگا تدوين و ارائه طرح درس يک هفته قبل از آغازوظايف مدرسين عبارت است از:  -

، هاكنندگان در حين كارگاه، در نظر گرفتن زمان الزم جهت انجام كارگروهي و ارائه گزارش مربوطه توسط تعدادي از گروه

در ارتباط با محتواي احي سوال، آزمون، تمرين يا تكليف طرهي شركت كنندگان و ارائه بازخورد، ارزشيابي گزارشات كارگرو

 ارزشيابي تكاليف و يا تصحيح آزمون ها و ارائه بازخورد به شركت كنندگان در كارگاهو  كارگاه

 

 شرکت کنندگان: 

خدمت  نيمتعهد ،يقرارداد ،يمانياعم از پ) دالوروديجد يآموزش يعلم هيات ياعضا، اين دوره آموزشيگروه هدف اصلي  -

 اولويت ثبت نام با اين اساتيد است.  سال است. 3 با سابقه كاري زيري( علم هياتو سرباز 

توانند در صورت صالحديد سهميه ها مياست، اما دانشگاه دالوروديجد يآموزش يعلم هيات ياعضاگرچه اولويت ثبت نام با  -

 ها( نيز اختصاص دهند.دالوروديجدي )غير از علم هياتاختصاصي خود را به ساير گروههاي 

 ،يا انجام تكاليف مربوطه ناريپاسخ به آزمون پس از جلسه وبحضور و غياب در حين كارگاه، مشاركت فعال در كارگروهي،  -

  بود. هدخوا دورهي شركت در مالک ارائه گواه

ا اند در حين ورود به سامانه برگزاري كارگاه نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه محل خدمت خود ركنندگان موظف شركت -

 در نرم افزار درج نمايند. 

 ملزم به حضور منظم و به موقع در جلسات آموزشي هستند.  ثبت نام كنندگان -

جمع بندي نموده و در انتهاي دوره  pdf ليفا کيقالب  را در دوره طولدر ه دارائه ش فيلاتكاند شركت كنندگان موظف -

 به تسهيلگر دانشگاه خود ارسال نمايند.

  اجرایی: فرایندهای( ج

 :بستر اجرای برنامه 

 بستر اجراي برنامه شامل اينترنت پرسرعت، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي هر دانشگاه مسئوليت فراهم نمودن -

 امكانات سخت افزاري و نرم افزاري در روز اجراي كارگاه را بر عهده دارد.

 :مستندسازی فعالیتها 

 است.مربوط به خود به ضبط محتواي كارگاه آموزشي موظف دانشگاه هر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي   -

. گذارندهاي مشاركت كننده ميمحتواهاي توليد شده را در اختيار ساير دانشگاه ،هاي شركت كننده در برنامهدانشگاه -

توانند ها مياين دانشگاه رد و هر يک ازدانشگاه شركت كننده در برنامه تعلق دا 6ها بصورت مشترک به مالكيت معنوي فايل

 هاي توانمندسازي اساتيد خود استفاده نمايند. ها در برنامهه صالحديد، در آينده از اين فايلبنا ب
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 صدور گواهی آموزشی: 

آمايشي  6امضاي دبير كالن منطقه  دو و با دانشگاه برگزار كننده دوره EDCگواهي شركت كنندگان و مدرسين دوره توسط  -

 صادر خواهد شد.هر يک از دانشگاهها  EDCو مدير كشور 

تنظيم شده است،  يعلم هيات ياعضا يآموزش يتوانمندسازهاي دورهمحتواي آموزشي اين دوره در راستاي دستورالعمل  -

 استفاده نمايند. ي رتبههاي آموزشي صادره در فرايندهاي ارتقاتوانند از گواهيبنابراين شركت كنندگان مي

 شود.اين دوره آموزشي نيز با توجه به مقدار ساعت تدريس انجام يافته گواهي آموزشي صادر ميين مدرسبراي  -

  امور مالی: 

 كالن منظقه شش آموزشي كشور رايگان است. يعلم هيات ياعضاشركت در اين دوره آموزشي براي  -

كارگاه مربوط التدريس مدرس  حقمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي هر دانشگاه مسئوليت تنظيم قرارداد و پرداخت  -

 .را بر عهده دارد محل خدمت مدرسدانشگاه  به خود بر اساس ضوابط و معيارهاي

توسط دانشگاه مربوطه پرداخت و  با هماهنگي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي حق الزحمه رابط و تسهيلگر نيز -

 خواهد شد. 

 ارزشیابی برنامه:( د

 . خواهد داشتمسئوليت ارزشيابي دوره را بر عهده دانشگاه برگزار كننده دوره آموزشي  -

 دوره تعيين خواهد شد. يبرگزار متولي عمق، گستره و شيوه ارزشيابي دوره با توجه به صالحديد دانشگاه -

دوره  متولي برگزارييابي كيفيت برگزاري جلسه آموزشي، در انتهاي هر كارگاه لينک ارزشيابي توسط دانشگاه شجهت ارز -

 در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت.

نتيجه ارزشيابي كارگاهها و مدرسين بصورت محرمانه تا پايان دوره حفظ خواهد شد. پس از پايان دوره، گزارش نهايي  -

 مي شود.ضور تمامي دانشگاههاي كالن منطقه بررسي ارزشيابي با ح

 قالب مجزا تهيه و به گروه هدف ارسال خواهد شد 3گزارش نتيجه ارزشيابي دوره در  -

 )با جزئيات كامل( هفت دانشگاه كالن منطقه EDCگزارش مخصوص  .1

 )خالصه گزارش دوره( رؤساي هفت دانشگاه كالن منطقهگزارش مخصوص  .2

 )گزارش كليات( آموزشي وزارت بهداشتگزارش مخصوص معاونت  .3
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 )طاها( دیمشترک طرح آموزش هدفمند اساتدوره برنامه زمانبندی 

 کشور یشیآما 6کالن منطقه 

 پوشش محتوا  عناوین کارگاهها نقش ها 
دانشگاه برگزار 

 کننده دوره
 تاریخ برگزاری مدرس

 برنامه ریز 1

 برنامه ريزي درسي
ريزي اهميت و مدلهاي برنامه 

 درسي
 21/10/99 دكتر سونيا اويسي قزوين

 ياهداف آموزش نيتدو
 درس، طرح طرح اهداف ، نگارش

 دوره
 22/10/99 دكتر محمد مسعود وكيلي زنجان

برقرار کننده  2

 ارتباط
 مهارتهاي ارتباطي

برقراري ارتباط صحيح بين 

 استاد/دانشجو
 29/10/99 منش ييخانم دكتر رضا خمين

3 
کننده منابع  نیتأم

 یآموزش

 محتواي الكترونيكي  تدوين
معرفي و آموزش نرم افزارهاي 

 تدوين محتواي الكترونيكي
 5/11/99 قلعه نوييمهران دكتر  قزوين

 6/11/99 خانم دكتر ندا موسوي زنجان اصول تهيه اساليدهاي پاورپوينت اصول تدوين محتواي آموزشي

4 
اداره کننده 

 کالس
 درسمديريت كالس 

نحوه تعامل با دانشجويان نسل 

 هزاره
 12/11/99 دكتر هدي احمري طهران قم

 تسهیلگر/ 5

 سخنران

 روش تدريس مقدماتي
تدريس  معرفي انواع روشهاي

 و ...( PBLتعاملي )كالس وارونه، 
 13/11/99 دكتر مهسا شكور اراک

 19/11/99 دكتر هدي احمري طهران قم روشهاي تدريس بالينيانواع   ينيآموزش بال و روشهاي اصول

 روشهاي تدريس انگيزشي
فنون تدريس  -انگيزش دانشجويان

 انگيزشي
 20/11/99 دكتر علي نوروزي زنجان

 ارزیاب 6

 رانيفراگ يابيارز ياصول و روش ها

 يدر علوم پزشك

تحليل -سودمندي آزمون-تعاريف

 بلوپيرنيت -آزمون
 26/11/99 دكتر محمود كهن البرز

 طراحي آزمون
 نحوه طراحي سواالت

 ايچند گزينه
 27/11/99 دكتر مهسا شكور اراک

 البرز -اراک و ... DOPS ،Mini–CEXزمونهاي آ هاي مبتني بر محل كارارزيابي
دكتر محمود  -دكتر مهسا شكور

 كهن
3/12/99 

 پژوهشگر 7

در آموزش  ميپژوهش كروش 

 يعلوم پزشك

معرفي انواع روشهاي كمي پژوهش 

 در آموزش
 4/12/99 دكتر حميدرضا كوهستاني ساوه

در آموزش  يفيپژوهش كروش 

 يعلوم پزشك

معرفي انواع روشهاي تحليل 

 محتواي كيفي
 10/12/99 دكتر فرهاد رمضاني بدر زنجان

 دانش پژوهي آموزشي دانش پژوه 8
 مباني دانش پژوهي آموزشي

 معيارهاي گالسيک
 11/12/99 دكتر سونيا اويسي قزوين

 زنجان -قم ياصول تعهد حرفه ا يارتقا ياتعهد حرفه ای/ متعهدحرفه 9
 دكتر هدي احمري طهران

 دكتر ليال نعيمي
17/12/99 

 


