
     
 
 

 

 

 مشترک شیوه نامه برگزاری

 آموزش پزشکی مقدماتی مدت مبانیکوتاه دوره

 

اثرگذاري مطلوبي را نسبت به سایر سبك هاي آموزشي دارد و نتایج  ،بعنوان سبك نویني از آموزش مجازي)آنالین( هاي آموزشي برنامه

نداشتن ، بودن مفيد و مختصرهاي خاص كارگاه هاي آموزشي مانند به خاطر ویژگيافراد ها نيز بيانگر آن است كه  حاصل از نظرسنجي

، امکان اصولي آموزشي روال، داشتن  پرمشغله و شاغل افراد برايبودن  مناسب ، باصرفه و كم هزینه، داشتن  محدودیت زمان و مکان

 .و ... عالقه زیادي به برگزاري دوره هاي آموزشي خود با این سبك دارند فراگيران ترغيب و كاري بازي

پاندمي كرونا و شرایطي كه در نتيجه آن بر دانشگاه هاي علوم پزشکي حاكم گردید، بسياري از رویه هاي جاري دانشگاه از جمله 

هاي آموزشي را تحت تاثير خود قرار داد. در این شرایط، اگرچه همچنان ضرورت كارگاه هاي توانمندسازي اساتيد احساس برنامه

شود، برگزاري آن بصورت حضوري بسيار خطرناک و برخالف توصيه هاي مسوولين نظام سالمت مي باشد. جهت پاسخ به این نياز، مي

گرفت؛ لذا مراكز مطالعات و توسعه آموزش قرار  وري به آموزش هاي مجازي در دستور كارتغيير راهبرد آموزشي از آموزش هاي حض

برنامه مشتركي را براي ارائه آموزش و شيراز ایران  ران، اهواز، مشهد، اصفهان، زنجان،پزشکي دانشگاه هاي علوم پزشکي كرمان، مازند

تنوع دوره ها  تقویت شده،پيشتيباني از این دوره ها  ا تشریك مساعي،هاي مجازي توانمندسازي اعضاي هيات علمي طراحي نمودند تا ب

حداقل دو كارگاه بنا بر این هر یك از دانشگاه هاي شركت كننده در این برنامه متولي برگزاري تضمين گردد.  نهاآو كيفيت افزایش یافته 

شركت اساتيد  در كارگاه ها اختصاص خواهد یافت و مجازي مي شوند. به هر دانشگاه تعدادي سهميه براي شركت اعضاي هيات علمي

 را خواهند داشت.  ي دورهكارگاه ها همه ، امکان شركت درمشاركت كننده در برنامه دانشگاه هايكننده از همه 

همزمان  يهابرنامه برنامه هاي آموزشي مجازي، بسته به محتوا و ماهيت مبحث، مي توانند بصورت همزمان و غيرهمزمان برگزار گردند. 

 هااميگر پ ليتسه كیدر حين برگزاري كارگاه ها، مي شوند. برگزار  يآدوب كانکت و درصورت امکان بصورت تعاملنرم افزار  در بستر

حضور و غياب در حين دهد.  مي ها پاسخ اميبحث، به سواالت و پ يو مدرس در انتها دینمامي كرده و به مدرس منتقل  يرا دسته بند

شركت در  يمالک ارائه گواه ،یا انجام تکاليف مربوطه ناريپاسخ به آزمون پس از جلسه وبشاركت فعال در كارگروهي، كارگاه، م

با همين تعداد محدود دانشگاه هاي شركت كننده در طرح برگزار خواهد شد و در صورت  فلوشيپدر ابتدا این بود.  هدخوا فلوشيپ



     
 
 

 

تامين زیرساخت مناسب و عدم محدودیت تعداد شركت كنندگان، در برنامه هاي آموزشي بعدي، اساتيد سایر دانشگاه ها هم امکان 

 خواهند داشت. در برنامه را شركت 

 نياز سنجي و ظرفيت سنجي -1

كارگاه هاي مورد  در طرح، دانشگاه هاي مشاركت كننده EDCهمفکري مدیران با توجه به ظرفيت هاي شناسایي شده در مجموعه و  

پژوهش  روش هاي یاددهي و یادگيري، روش هاي ارزشيابي دانشجو، مهارت هاي حرفه اي گري، حيطه : برنامه ریزي درسي، 6در نياز 

 .ددیبرنامه ریزي گرساعت  30به مدت  ساعته جمعاً 2جلسه  15 در ،در آموزش و دانش پژوهي

 زمان بندي كارگاه  -2

برگزار در روزهاي چهارشنبه یا پنج شنبه برطبق جدول زمانبندي پيوست شده  ساعته یا در طي چند جلسه 2 تواند یك جلسههر برنامه مي 

 شهریور خواهد بود و تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت.  12 آغاز برنامه ها از تاریخگردد. 

 اطالع رساني -3

برگزار كننده  به دانشگاه هاي دیگر انجام شود و هر دانشگاه  طرف دانشگاه  از طریق پوستراز رساني هر كارگاه از یك هفته قبلاطالع 

را انجام مربوطه اطالع رساني نامه، پيامك، ارسال پوستر، اطالع رساني در گروه هاي مجازي و ...  از طریقموظف است به اعضاي خود 

 دهد.

 دانشگاه هاي شركت كننده  مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشکيموارد مرتبط با  -4

شركت تعداد با توجه به اینکه پيش بيني مي شود تعداد زیادي از اعضاي هيات علمي متقاضي شركت در دوره آموزشي باشند،  -

   شود.مي در نظر گرفته  150حدود كارگاه  هر كنندگان

وسعه آموزش پزشکي هر دانشگاه وظيفه اطالع رساني، ثبت نام و نفر مي باشد و مركز مطالعات و ت 20سهميه هر دانشگاه  -

 انتخاب اعضاي هيأت علمي خود را برطبق اولویت بندي اعالم شده دارد.

هر دانشگاه وظيفه دارد یکي از همکاران مركز توسعه را بعنوان رابط معرفي نماید. این فرد مي تواند مسئول واحد توانمندسازي  -

حضور و  ،متقاضيان، ثبت نام برنامه در دانشگاه مربوطه ، اطالع رسانيبا سایر دانشگاه ها وظيفه هماهنگياساتيد باشد.  رابط 

 را دارد. در حين كارگاه، تسهيلگري كار گروهي حين كارگاه براي شركت كنندگان دانشگاه مربوطه، غياب 



     
 
 

 

هاي اعضاي هيات علمي كه سابقه تدریس در كارگاهپيشنهاد مي شود دانشگاه هاي شركت كننده در هر كارگاه، یك نفر از  -

-گر وظيفه هدایت كارگروهي شركتگر درون دانشگاهي معرفي نمایند. این تسهيلآموزش پزشکي دارند را بعنوان تسيهل

 يابيش، ارزبعد از كارگاه پيگيري دریافت تکاليف شركت كنندگان دانشگاه مربوطهكنندگان دانشگاه مربوطه در كارگاه، 

در نهایت تسهيلگر وظيفه دارد كليه تکاليف شركت كنندگان دانشگاه  .اصالحي، تائيد را خواهد داشت، ارائه بازخورد تکاليف

 مربوطه را جهت مدرس كارگاه ارسال نماید.

الزم است  با توجه به اینکه هر یك از دانشگاه هاي شركت كننده در برنامه، مسووليت برگزاري تعدادي از كارگاه ها را دارند، -

یك صفحه در تارنماي مركز توسعه دانشگاه مربوطه براي اطالع رساني و به اشتراک گذاري محتواي آموزشي كارگاه، 

تمرینات و تکاليف مربوطه اختصاص داده شود. همچنين ایميل مدرس جهت ارتباط با شركت كنندگان در این صفحه درج 

 گردد.

با توافق دانشگاه هاي شركت كننده در برنامه، گواهي شركت در دوره با فرمت و متن یکسان طراحي شده و هر یك از دانشگاه  -

ها گواهي هاي مربوط به شركت كنندگان همان دانشگاه را با امضاي معاون آموزشي و مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزشي 

 پزشکي صادر خواهند كرد.  

 .گردد صادر ميتوسط دانشگاه برگزار كننده كارگاه مربوطه  مدرسگواهي تدریس  -

 .گرددو پرداخت مي تعيين  مدرسدانشگاه محل خدمت التدریس مدرس توسط  حق -

 حق الزحمه تسهيلگر توسط دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد.  -

 

 كارگاه مدرسموارد مرتبط با  -5

 تبين اهداف آموزشي در ابتداي كارگاه -

كارگروهي براي شركت كنندگان در حين كارگاه، در نظر گرفتن زمان الزم جهت انجام كارگروهي و ارائه گزارش طراحي  -

 مربوطه توسط تعدادي از گروه ها

 ارزشيابي گزارشات كارگروهي شركت كنندگان و ارائه بازخورد  -

 طراحي سوال، آزمون، تمرین یا تکليف در ارتباط با محتواي كارگاه -

 اليف و یا تصحيح آزمون ها و ارائه بازخورد به شركت كنندگان در كارگاهارزشيابي تک -

 



     
 
 

 

  شركت كنندگانموارد مرتبط با  -6

 . اتيد استو اولویت ثبت نام با این اس دنسال مي باش 5ا سابقه كاري زیراعضاي هيأت علمي ب ،اصلي كارگاه گروه هدف -

در خدمت خود را محل در حين ورود به سامانه برگزاري كارگاه  نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه موظف اند  گانشركت كنند -

  بخش پيام هاي نرم افزار آدوب كانکت درج نمایند.

براي  یا تکاليفي در ارتباط با محتواي كارگاه پيش آزمون و پس آزمون  ؛بسته به نظر استاد براي كسب امتياز و گواهي كارگاه -

تکاليف انجام شده  -تا قبل از روز برگزاري كارگاه بعدي-كه الزم است در طي یك هفته  شود مي گرفتهدر نظر  گانكنند شركت

 و جهت تسهيلگر دانشگاه مربوطه ارسال گردد. 

 

 مستندسازي  -7

بعد از هر كارگاه، مدرس موظف است در مركز آموزش مجازي دانشگاه مربوطه نسبت به ضبط محتواي كارگاه آموزشي اقدام 

بط محتوا با مركز توسعه دانشگاه ميزبان خواهد بود. كليه دقيقه باشد و مسووليت هماهنگي ض 60الي  45نماید. مدت برنامه باید بين 

دانشگاه هاي شركت كننده در برنامه محتواهاي توليد شده را در اختيار سایر دانشگاه هاي مشاركت كننده مي گذارند تا هر دانشگاه 

دانشگاه شركت  7. مالکيت معنوي فایل ها بصورت مشترک به خود بارگزاري نماید LMSكارگاه را در سامانه  15بتواند كليه 

زي كننده در برنامه تعلق دارد و هر یك از این دانشگاه ها مي توانند بنا به صالحدید، در آینده از این فایل ها در برنامه هاي توانمندسا

 اساتيد خود استفاده نمایند. 

 

 

  



     
 
 

 

 یموزش پزشکآ یمقدمات مبانی مدت دوره کوتاهبرنامه زمانبندی 

 

 ردیف
دانشگاه برگزار كننده 

 دوره
 نام مدرس عنوان برنامه

تاریخ 

 برگزاري

1 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 اصفهان
 12/6/99 یماني نيکو دكتر برنامه ریزي درسي

2 

 

 پزشکي علوم  دانشگاه

 كرمان
 13/6/99 دكتر سميه نوري حکمت تدوین اهداف آموزشي

3 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 اصفهان

روش هاي یاددهي یادگيري،روش پرسش و 

 پاسخ
 19/6/99 حقانيفریبا دكتر 

4 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 مازندران

تدریس اثر بخش در كالس درس با رویکرد 

 آموزش مجازي
 20/6/99 اندرواژدكتر 

5 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 اهواز

كاربرد آن در علوم مباني آموزش مجازي و 

 پزشکي

 -اسالميكاوه دكتر 

 دكتر ایزد پناه
26/6/99 

6 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 مشهد

 27/7/99 دكتر جواد سرآباداني بکارگيري تکنولوژي هاي نوین در تدریس

7 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 اهواز

 2/7/99 برگرد احيس يدكتر مهد مهارت هاي ارتباطي



     
 
 

 

 ردیف
دانشگاه برگزار كننده 

 دوره
 نام مدرس عنوان برنامه

تاریخ 

 برگزاري

8 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 ایران

 3/7/99 عربشاهي سلطان كامران دكتر    باليني استدالل تدریس روش

9 

 

پزشکي دانشگاه  علوم 

 اهواز
 باليني استدالل ارزشيابيروش 

 -شيده عصار دكتر

 دكتر فاطمه احمدي
9/7/99 

10 

 

 پزشکي علوم  دانشگاه

 كرمان
 10/7/99 دكتر محمودرضا دهقاني روش هاي ارزشيابي دانشجو در آموزش مجازي

11 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 مازندران
 16/7/99 دكتر سياوش مرادي ضروریات پزشکي مبتني بر شواهد

12 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 مشهد

 23/7/99  آموزشپژوهش در 

13 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 زنجان
 كيفي در آموزش علوم پزشکي پژوهش

  -دكتر دین محمدي

 دكتر اميني
24/7/99 

14 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 زنجان
 دانش پژوهش آموزشي

آقاي  -دكتر فرهاد رمضاني بدر

 ليال نعيميخانم  -علي نوروزي
30/7/99 

15 

 

دانشگاه  علوم پزشکي 

 اصفهان
 1/8/99 دكتر نيکو یماني دوره تعهد حرفه اي

 


