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 پزشکی سمنان  علوم دانشگاه پزشکی آموزش توسعه دفتر

 کمیته توانمند سازی 

 1400سال 

 اساتید واحدتوانمندسازی عملیاتی برنامه
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 آنکه جان را فکرت آموختبه نام 

 مقدمه
 

توسعه نیروی انسانی   ها، هادانشگ در پزشکی آموزش توسعه دفاتر   اصلی ترین  وظایف یکی از 

در دانشکده  ها رنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی دوره های توانمندسازی  بحوزه آموزش پزشکی ، 

در  اساتید آموزشی های توانایی ارتقا و وظ حف برای هایی برنامه تدوینمی باشد. بنابراین ، 

پزشکی در راستای شرح وظایف  آموزش دفترتوسعه دانشکده یک  امر ضروری است .

EDC دانشگاه ها و با توجه به دستور العمل اجرای آیین نامه طرح دانش افزای و توانمند سازی

ی انجام شده از اعضای هیات علمی ، دوره های آموزشی  توانمندسازی را بر اساس نیاز سنج

 .   مدیران گروه پایه  و خبرگان آموزشی طراحی کرده و آن را اجرا می نماید
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 دانشکده پزشکی :

دانشگاه علوم پزشکی سمنان بر اساس تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی 

زیر نظر دانشگاه علوم   با نام دانشکده علوم پزشکی سمنان و 1367بهمن سال  22کشور در 

نفر دانشجو در رشته پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود.در مدت  100با پذیرش  تهران  پزشکی

ا پیگیری و تالش مسئولین و با موافقت شورای گسترش دانشگاههای علوم زمان کمتر از یکسال ب

 .پزشکی،دانشکده علوم پزشکی سمنان به دانشگاه علوم پزشکی سمنان تبدیل گردید 

عضو هیات علمی گروه آموزشی بالینی  57عضو هیات علمی در علوم پایه و72هم اکنون  

دانشجویان دوره بالینی در دو مرکز آموزشی و  .را به عهده دارنددانشجو  1145 آموزش مسئولیت 

 مشغول به فعالیت های آموزشی می باشند.تخت  فعال   368درمانی  امیراالمومنین )ع( و کوثر با 

 

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان  نمودار تعداد دانشجویان دانشکده پزشکی                
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 1395-1399جدول فعالیت ها در زمینه توانمند سازی اساتید در طی سالهای 

 1399 1398 1397 1396 1395 عناوین  فعالیت ها

 جدیدترین آیین نامه ارتقا - عناوین کارگاه ها

مبانی ارزشیابی در سنجش 

 دانشجو  بالینی و غیر بالینی

مهارتهای تدریس و روش های 

 آموزش پزشکی

-   

کارگاه های تعداد 

 حضوری  برگزار شده

- 4 - 4 3 

تعداد کارگاه های 

 مجازی 

   - 18 

 1 - - 2 - تعدادمدرسین  مدعو

تعداد مدرسین 

 داخلی

- 1 - 1 1 
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1399-1400دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 
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 نتایج نیاز سنجی آموزشی

 رگزاری کارگاه ها توانمند سازی  اساتید ، با توجه به نتایج نظر سنجی از ببرنامه ریزی برای  

خبرگان آموزشی و نیاز سنجی آموزشی  انجام شده از  مدیران اعضای کمیته توانمند سازی و 

است  نشان داده شده زیر  کارگاه های آموزشی   که در جدول با عناوین و بالین ،  گروه علوم پایه 

 الویت گذاری شده است. 1399در  سال  ، 

   

 

 :واحد توانمند سازی دانشکده پزشکی اهداف 

 اهداف کلی : 

 براساس الزامات وزارت بهداشت یعلم اتیه یاعضا یها یارتقا توانمند

 
 پیشهاد دهنده  مصوبات 

  کارگاه آموزشی اسکی مجازی  1
 

 دکتر هاشمیان 

2 

 روش های نوین تدریس 

 آموزش برگزاری ژورنال کالب  استاندارد

 آموزش روش های ترکیبی 

 دکتر خوش دل 
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 آموزش  ارزیابی  های صالحیت بالینی 

 آموزش برگزاری راند های بالینی 

 

 دکترپازوکی

 آشنایی با برنامه  درسی جدید پزشکی  عمومی  برای گروه هدف  4

 آشنایی با دانش پژوهی آموزشی

 دکتر پاکدل
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 های توانمند سازی اساتید  ارتقای کمی و کیفی کارگاه

 ها ا ه افزایش مشارکت اساتید در اجرا و شرکت در کارگ

 اهداف اختصاصی : 

  یهای توانمند سازی  گروه پایه و بالین در راستای برگزاری کارگاه یکسالهبرنامه ریزی 

 تحلیل نیاز های آموزشی اساتید 

 ا ه هاتشویق اساتید برای شرکت در کارگ

  آموزش  زمینه در آنان آموزشی نیازهای رفع برای اساتید به فردی های مشاوره جهتی پایگاه ایجاد

 ارسال پیام های آموزشی از طریق اپلیکیشن واتساپ

 الویت های  آموزشی به مربوط کارگاه های جداول

  :کلی هدف

 اساتید با: آشنایی 

 اسکی مجازی  برگزاری  چگونگی  

 

 

زمان  مسئول  اجرا  شرح فعالیت 

 شروع 

 مالحظات  نتایج ارزشیابی  روش ارزشیابی    روش اجرا زمان پایان 

 آنالیندوره  یطراح

 آموزش یا حضوری

 یاسک  یچگونگ

 برگزار کنیم    یمجاز
 

 

مسئول 

EDO   خرداد

1400 

پایان خرداد 

1400 

 وبیناری 

در صورت امکان 

 حضوری

فرم ارزیابی 

کارگاههای 

مجازی -آموزشی  

 

ارزیابی چک 

و ارائه  لیست ها 

 بازخورد

تاریخ برگزاری 

  تقریبی است

صدور گواهی شرکت 

 اساتید 

 

و ارائه  نظارت بر برنامه

 گزارش
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  کلی: هدف

 : با اساتید  آشنایی

 چگونه یک ژورنال کالب  استادارد برگزار کنیم ؟
    
 

زمان  مسئول  اجرا  شرح فعالیت 

 شروع 

زمان 

 پایان 

 مالحظات  نتایج ارزشیابی  روش ارزشیابی    روش اجرا

 نیآنالدوره  یطراح

آموزش یا حضوری 

ژورنال  کیچگونه 

کالب  استادارد 

 ؟ میبرگزار کن

مسئول 

EDO  

پایان  1400تیر

 1400تیر

 وبیناری 

در صورت امکان 

  حضوری

 یابیفرم ارز

 یکارگاهها

 یمجاز -یآموزش

ارزیابی چک 

لیست ها  و ارائه 

 بازخورد

 یبرگزار خیتار

 است یبیتقر

  صدور گواهی 

برنامه و نظارت بر 

 ارائه گزارش

 

 

 

 

  کلی: هدف

 : با اساتید  آشنایی

 بالینی دانشجویان پزشکی با استفاده از نرم افزاراستدالل ارزیابی 

 هدف اختصاصی : 

 PMPآشنایی  با 

  KFآشنایی  با 

 

زمان  مسئول  اجرا  شرح فعالیت 

 شروع 

  یابیروش ارزش  روش اجرا زمان پایان 

 یبعد از برگزار

 دوره

 مالحظات  نتایج ارزشیابی 

 نیآنالدوره  یطراح

آموزش یا حضوری 

استدالل  یابیارز

 انیدانشجو ینیبال

با استفاده از  یپزشک

 نرم افزار

مسئول 

EDO  

اسفند 

99 

اسفند  14

99 

 وبیناری 

در صورت امکان 

 حضوری

 یابیفرم ارز

 یکارگاهها

 یمجاز -یآموزش

چک  یابیارز

ها  و ارائه  ستیل

 بازخورد

برگزار شده   

 در مرحله اول 

   یصدور گواه

نظارت بر برنامه و 

 ارائه گزارش
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  کلی: هدف

 آموزش برگزاری راند های بالینی 

 هدف اختصاصی : 

   با راندهای مختلف آموزشی آشنایی  

 اساتید :  ییآشنا

  چگونه یک راند آموزشی استاندارد برگزار کنیم ؟ 

زمان  مسئول  اجرا  شرح فعالیت 

 شروع 

زمان 

 پایان 

  یابیروش ارزش  روش اجرا

 یبعد از برگزار

 دوره

 مالحظات  نتایج ارزشیابی 

 نیآنالدوره  یطراح

آموزش  یا حضوری 

 ینیبال یراند ها

مسئول 

EDO  

 شهریور 

1400 

پایان 

 شهریور

1400 

 وبیناری 

در صورت امکان 

 حضوری

 یابیفرم ارز

 یاه کارگاه

 یمجاز -یآموزش

 یا حضوری

چک  یابیارز

ها  و ارائه  ستیل

 بازخورد

 یبرگزار خیتار

 است یبیتقر

   یصدور گواه

نظارت بر برنامه و 

 ارائه گزارش

 

 

 

  کلی: هدف

 آشنایی با روش های نوین تدریس 

 هدف اختصاصی : 

  

زمان  مسئول  اجرا  شرح فعالیت 

 شروع 

زمان 

 پایان 

  یابیروش ارزش  اجراروش 

 یبعد از برگزار

 دوره

 مالحظات  نتایج ارزشیابی 

 نیآنالدوره  یطراح

آموزش  یا حضوری 

 یبا روش ها ییآشنا

 سیتدر نینو

مسئول 

EDO  

مهر

1400 

 پایان

مهر

1400 

 وبیناری 

در صورت امکان 

 حضوری

 یابیفرم ارز

 یها کارگاه

 یمجاز -یآموزش

چک  یابیارز

ها  و ارائه  ستیل

 بازخورد

 یبرگزار خیتار

 است یبیتقر

   یصدور گواه

نظارت بر برنامه و 

 ارائه گزارش
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  کلی: هدف

 گروه هدف  یبرا  یعموم  یپزشک دیجد یبا برنامه  درس ییآشنا

 هدف اختصاصی : 

   یعموم  یپزشک دیجد یبرنامه  درسآشنایی  اساتید با 

   یعموم  یپزشک دیجد یبرنامه  درسبا دانشجویان   ییآشنا

 تیفعالنظارت بر 

  یعملعلمی و  یها

 اساتید

 ارائه بازخورد

به گزارشات  

 مدیران گروه

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان 

 مالحظات   یابیارزش جینتا   یابیروش ارزش  روش اجرا

 نیآنالدوره  یطراح

 ییآشناو یا حضوری 

 یبا برنامه  درس

  یپزشک دیجد

   یعموم

مسئول 

EDO  

آذر

1400 

پایان 

آذر

1400 

 وبیناری 

در صورت امکان 

 حضوری

 یابیفرم ارز

 یکارگاهها

 یمجاز -یآموزش

 یا حضوری

ارائه بازخورد به 

گزارشات  

 گروه رانیمد

 یبرگزار خیتار

 است یبیتقر

         یصدور گواه

نظارت بر برنامه و 

 ارائه گزارش

       

 

 

  کلی: هدف

 آشنایی با دانش پژوهی آموزشی 

 هدف اختصاصی : 

 آشنایی با مفهوم بسط یافته دانش پژوهی آموزشی  

 آشنایی با معیار کالسیک 

 پژوهی آموزشی و کاربرد دانش

زمان  مسئول  اجرا  شرح فعالیت 

 شروع 

 مالحظات  نتایج ارزشیابی  روش ارزشیابی    روش اجرا زمان پایان 

دوره  یطراح

یا حضوری  نیآنال

با  ییآشناآموزش 

 یدانش پژوه

 یآموزش

بهمن   EDOمسئول 

1400 

 بهمن پایان 

1400 

  یناریوب

صورت  در

  یامکان حضور

 یابیفرم ارز

 یکارگاهها

 -یآموزش

 ای یمجاز

 یحضور

ارائه بازخورد به 

گزارشات  

 گروه رانیمد

لیست 

عناوین 

پژوهش های 

دانش پژوهی 

 آموزشی 

   یصدور گواه

نظارت بر برنامه و 

 ارائه گزارش
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 دفتر توسعه آموزش  دانشکده پزشکی

 1399زمستان 


