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 (EDO)برنامه ریزی یکساله دفتر توسعه آموزش پزشکی 

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 1044-1041در سال تحصیلی 

 

 

 

 1044تیرماه 

 

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 (  EDO)دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی
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 مقدمه:

معاونت آموزشي دانشكده است كه درراستای رسالت مركز  واحدی تحت نظارت توسعه آموزش دانشكده تردف

لي ركن اصمطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاءكيفيت آموزش دانشكده به عنوان 

ی امنظور ارتقای كيفي سطح توانمندی ه بدين . عمل نمايدآموزشي در دانشكده  هایهدايت و هماهنگي فرايند

آموزشي و ايجاد تعهد به يادگيری در بدنه علمي و آموزشي دانشكده پرستاری با هدف تربيت نيروی انساني كارآمد، 

 زمتعهد و خالق برای ارايه خدمات سالمت با كيفيت به آحاد جامعه متناسب با نيازهای حا ل و آينده سيستم سالمت ا

ا پرستاری و مامايي شهيد بهشتي نيز بدفتر توسعه آموزش دانشكده در اين راستا  . اشداهم رسالت های اين دفتر مي ب

دورنمای مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنايت به ارزشها و باورهای آموزشي و به  تمركز بر رسالت و

 ملي و منطقه ای در سطح های آموزشجايگاهي برتر در حيطه دانشكده در جهت كسب اميدوار است اينپژوهشي 

ضمن تشكر فراوان از همكاری و حمايتهای رياست محترم دانشكده پرستاری و مامايي شهيد بهشتي و  مطرح باشد.

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در پيشبرد اهداف سال تحصيلي گذشته ،اميد است مديريت محترم همچنين 

ين دانشكده درجهت اصالح نقايص و بهبود فعاليتهای اپيش بيني شده های بتوانيم  با استفاده ازنتايج ارزشيابي برنامه 

 در برنامه های آتي گامي موثر برداريم.

 

 

 

 دكتر ملوک پورعليزاده

 مدير دفتر توسعه آموزش پزشكي 

 دانشكده پرستاری و مامايي شهيد بهشتي رشت

0011تير ماه   
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 موضوعات فهرست

 اتصفح                                                                                                                                                           عناوین     

  4---------------------------------------معرفی دبیران کمیته های دفتر توسعه آموزش پزشکی 

 

  5-7-------------------------های پیش بینی شده در کمیته توانمند سازی اعضای هیئت علمیبرنامه 

 
 

 8-31-----------------------------------برنامه های پیش بینی شده در کمیته ارزشیابی آموزشی 

 

 34-13----------------------------------برنامه ریزی درسی  برنامه های پیش بینی شده در کمیته 

 
 

 11-14------------------------برنامه های پیش بینی شده در کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی 

 

 15-18-----------------------------برنامه های پیش بینی شده در کمیته استعداد درخشان و المپیاد 

 

  12-14-------------------------------------پیش بینی شده در کمیته آموزش مجازیبرنامه های 

 

 (3پیوست : ) 15-44--------------------------تحلیل نیاز سنجی آموزشی اعضای هیئت علمیگزارش 
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  معرفی دبیران کمیته های دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده

 (1044)بازنگری شده در سال 

 

 ردیف اسامی کمیته ها             دبیران کمیته ها

 3 برنامه ریزی درسی  پرستاری  دکتر نازیال جوادی

 1 برنامه ریزی درسی مامایی دکتر پروانه رضا سلطانی

 1 توانمند سازی اساتید  خانم دکترفریبا عسگری

 4 ارزشیابی پرستاری دکتر نگار پوروخشوری

 5 ارزشیابی مامایی دکتر زهرا بستانی

 6 پژوهش در آموزش و دانش پژوهی دکتر مریم خوشبخت

 7 استعداد درخشان دانشجویان لیال روحی دکتر

 8 برنامه ای(-اعتبار بخشی )موسسه ای دکتر ملوک پورعلیزاده
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برنامه های پیش بینی شده در 

کمیته توانمند سازی اعضای 

 هیئت علمی
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  طراحی پرسشنامه الکترونیک نیاز سنجی آموزشی اعضای هیئت علمی و مدیریت تکمیل آن

 در گروه مجازی دانشکده

  انجام نیاز سنجی آموزشی طبق نظرات اعضای هیئت علمی همه گروههای دانشکده 

   (.3پیوست )تحلیل نیاز سنجی آموزشی و بررسی اولویت ها 

  تدوین برنامه توانمند سازی اعضای هیئت علمی بر اساس نتایج تحلیل نیاز سنجی آموزشی

 (3)جدول 

 جلب مشارکت اعضای هیئت علمی با سابقه برای آموزش اعضای جوان 

 تاکید بر استراتژی آموزشی شبیه سازی در آموزشها 

   استفاده ازامکاناتSkill Lab  برای آموزشهای عملی توانمند سازی 

   همکاری باEDC در اجرای آموزشها بعنوان سخنران 

 با فعالیتهای تدریس و آموزش   تالش در جهت احتساب حق الزحمه همکاری اساتیدEDO 

 هاموزشتالش جهت تبدیل گواهیهای کاغذی به الکترونیکی شرکت  اعضای هیئت علمی در آ 

  جهت تقویت دانش و مهارتهای حرفه ای اعضای مبتنی بر شواهد  برگزاری پنل های علمی

مطابق با ارزشهای حرفه ای در پرستاری با همکاری اساتید با سابقه هیئت علمی جدید الورود 

 و مامایی

  دعوت از اساتید پیشکسوت جهت انتقال تجارب حرفه ای 

  شدهانجام اقداماتی در جهت رسالت برنامه استراتژیک دانشکده و پیشبرد اهداف تعیین 

  جلب مشارکت اعضای هیئت علمی جهت شرکت در برنامه های آموزشی مجازیEDO  

  جلب مشارکت اعضای هیئت علمی جهت شرکت در برنامه های آموزشیEDC  

 اطالع رسانی در خصوص برنامه های آموزشی در سطح دانشگاه و کشور 

  برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های آموزش مداوم حرفه ای 

  ایجاد لینک با جامعه از طریق تهیه بسته ها و ویدئوهای آموزشی در حوزه های مورد نیاز

 مردم در شرایط کنونی همه گیری 

 توانمند سازی اعضای هیئت علمی
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 برنامه های پیش بینی شده درکمیته توانمند سازی اساتید دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده :  (1)جدول
 

ف
دی

ر
 

تاریخ و ساعت  رتبه علمی پیشنهادینام مدرس/مدرسین  روش اجرا  عنوان پیشنهادی

 اجرا

آشنایی با اپلیکیشن های ایجاد و ویرایش فیلم  3

 های آموزشی

 سه شنبه کارشناس ارشد دانشکده ITمدیر وبینار/حضوری

14/7/444 

 عصر 34-31

روشهای نوین و الگوی  چالشهای تدریس آمار، 1

  درس آماردر موفق تدریس 

 کاظم نژاداحسان دکتر   وبینار/حضوری

 دکتر سامان معروفی زاده

 دانشیار

 استادیار

 سه شنبه  

38/8/444 

 عصر 34-31

 میترا صدقی ثابت خانم وبینار/حضوری اخالق حرفه ای وچالشهای  قانونی در پرستاری 1

 

)دانشجومربی

 (PhDی 

 سه شنبه  

11 /2/444 

 عصر 34-31

با رویکرد  پنل روش تدریس مبتنی بر شواهد  4

 موضوع پنل: (:3) مسئله محور 

 پرستاری در فیلد قلبپروسیجر

مباحثه 

 حضوری

 پنل:  گانگردانند

 دکتر نازیال جوادی

 دکتر فاطمه جعفرآقایی

 دکتر محمد تقی مقدم نیا

 سه شنبه دانشیار

13/34/444 

 عصر 34-31

با رویکرد  پنل روش تدریس مبتنی بر شواهد 5

 پروسیجر پنل: موضوع (:1)مسئله محور

 اصول و فنوندر فیلد  پرستاری

مباحثه 

 حضوری

 پنل:  گردانندگان

 دکتر لیال روحی 

 مریم خوشبختدکتر 

 دکتر مرضیه جهانی

 سه شنبه  استادیار

32/33/444 

 عصر 34-31

با رویکرد  پنل روش تدریس مبتنی بر شواهد  6

 پروسیجر موضوع پنل:(: 1)مسئله محور

 منتخب در فیلد اصول و فنون پرستاری

مباحثه 

 حضوری

 پنل:  گردانندگان

 دکتر عاطفه قنبری

 دکتر مهرنوش خوش تراش

 سه شنبه    استاد تمام

37/31/444 

 عصر 34-31

با رویکرد  پنل روش تدریس مبتنی بر شواهد 7

 موضوع پنل:(: 4) مسئله محور

 یژهومراقبت منتخب در فیلد  پرستاریپروسیجر

مباحثه 

 حضوری

 پنل:  گردانندگان

 دکتر معصومه ادیب 

 خانم طاهره خالق دوست

 سه شنبه  دانشیار

14/3/443 

 عصر 34-31

 (:  5پنل روش تدریس مبتنی بر شواهد  ) 8

 منتخب مامایی  پروسیجر موضوع پنل: 

مباحثه 

 حضوری

 پنل:  گردانندگان

 دکتر صدیقه پاک سرشت

 دکتر فاطمه جعفرزاده

 سه شنبه  استادتمام

17/1/443 

 عصر 34-31

 (:  6پنل روش تدریس مبتنی بر شواهد  ) 2

 منتخب مامایی پروسیجر موضوع پنل: 

مباحثه 

 حضوری

 پنل:  گرداننده

 دکتر پروانه رضا سلطانی

 سه شنبه  استادیار  

13/1/443 

 عصر 34-31

3

4 

موضوع (: 7مبتنی بر شواهد  )پنل روش تدریس 

   پروسیجرهای پرستاری درفیلد کودکان  پنل: 

 

 

مباحثه 

 حضوری

 پنل:  گانگردانند

 دکتر ملوک پورعلیزاد

 دکتر زهرا طاهری

 دکتر یاسمن یعقوبی

 خانم سمیه پوی

 استادیار

دانشجوی 
PhD 

 سه شنبه 

 11/4/443 

 عصر 34-31
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برنامه های پیش بینی شده در 

 ارزشیابی آموزشیکمیته 
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 کمیته ارزشیابی و همراهی در جرای اقدامات آشناسازی دبیر جدید کمیته با محور فعالیتهای  

 نظارت بر ارزشیابی درونی گروه های آموزشی 

  همکاری در تهیه چک لیست های ارزشیابی درونی 

  همکاری با گروهها در تهیه چک لیست ها ی آموزش نظری و بالینی 

 طراحی و اجرای برنامه جامع ارزشیابی اساتید 

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و بررسی مشکالت ارزشیابی مجازی 

 همکاری با گروهها در تهیه شیوه نامه اجرای برنامه های آموزشی 

 ده در گروهها تهیه نمونه ای از الگ بوک تکمیل ش 

  تهیه آرشیو چک لیست های نظارت آموزشی 

 تالش در جهت رفع مشکالت ارزشیابی اساتید و سامانه مربوطه 

 تالش جهت رفع مشکالت سامانه ارزشیابی فرادید 

  در آموزش بالینیروشهای استاندارد ارزشیابی  مروری بربرگزاری وبینار 

  هدف بهینه سازی روشهای ارزشیابی ، تشکیل جلسات کمیته آزمون صالحیت بالینی با

 وروشهای نوین ارزشیابی(، Standard Patientاستفاده از بیمار نما)

  آزمون صالحیت بالینی در سال تحصیلی  های هشتم و نهمبرنامه ریزی عملیاتی اجرای دوره

3443-31444  

  نظارت بر حسن اجرای معیارهای ارزشیابی در چک لیست اعتبار بخشی برنامه همکاری و

 (. 1)جدول آموزشی 

 

 

 

 آموزشی کمیته ارزشیابی
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   ارزشیابی آموزشی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده برنامه ریزی کمیته (: 2) جدول

مسئول  اقدامات پیش بینی شده

 پیگیری

  شیوه دستیابی به هدف

 هدف

 

 نام برنامه

ف
 ردی

با  جلسات برگزار شده 

گروه و سرگروه  رانیمد

 یآموزش یها

دکتر سیده 

نگار 

 پوروخشوری

برگزاری جلسه با مدیران و 

 های آموزشیسرگروه 

تعیین کارگروه های ارزشیابی درونی در هر گروه  -

 آموزشی

 تهیه چک لیست های ارزشیابی درونی -

 انجام ارزشیابی درونی  -

نظارت بر ارزشیابی درونی گروه های 

 آموزشی

3 

با  جلسات برگزار شده

گروه و سرگروه  رانیمد

 یآموزش یها

 دهیدکتر س

نگار 

یپوروخشور  

با مدیران  برگزاری جلسه -

 گروه و سرگروه های آموزشی

کمک در جهت طراحی چک  -

لیست ها و پرسشنامه ها به 

 مدیران گروه و سرگروه ها

طراحی چک لیست ها و پرسشنامه های الزم جهت  -

 انجام ارزشیابی آموزشی

اجرای ارزشیابی آموزشی با استفاده از روش های  -

 طراحی شده
 

 طراحی و اجرای روش های مناسب

ارزشیابی آموزشی)نظری، بالینی، 

 عملی(

1 

جلسات برگزار شده با 

گروه و سرگروه  رانیمد

 یآموزش یها

 دهیدکتر س

نگار 

یپوروخشور  

 رانیجلسه با مد یبرگزار -

 یآموزش یگروه و سرگروه ها

چک  یکمک در جهت طراح -

ها و پرسشنامه ها به  ستیل

 گروه و سرگروه ها رانیمد

 طراحی چک لیست های ارزشیابی اساتید  -

 اجرای برنامه های ارزشیابی جامع اساتید-

طراحی و اجرای برنامه جامع 

ارزشیابی اساتید )خودسنجی، 

ارزشیابی از سوی همکار، مدیرگروه، 

معاون آموزشی و دانشجویان( و 

ارزشیابی مدیران از سوی اعضای 

 هیات علمی

 

 

1 
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مسئول  اقدامات پیش بینی شده

 پیگیری

  شیوه دستیابی به هدف

 هدف

 

 نام برنامه

ف
 ردی

جلسات برگزار شده با 

مسئول اساتید مشاور 

 دانشکده

 دهیدکتر س

نگار 

یپوروخشور  

برگزاری جلسه با مسئول -

 اساتید مشاور دانشکده

دریافت گزارش های پایان -

 هر ترم

تحلیل گزارش های پیشرفت -

و افت تحصیلی دانشجویان و 

 ارائه گزارش

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پایان هر -

 ترم

 بررسی علت موفقیت و یا افت تحصیلی دانشجویان   -

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

دانشجویان و بررسی علت موفقیت و 

 افت آنها

4 

جلسات برگزار شده با  

 یمعاون آموزش

گروه و  رانیدانشکده، مد

 یآموزش یسرگروه ها

 دهیدکتر س

نگار 

یپوروخشور  

و  رانیجلسه با مد یبرگزار

 یآموزش یسرگروه ها

 برنامه های آموزشی کوریکولوم : -

 بر اساس  یدرس یو برنامه ها یآموزش ایحتوم

 شودمصوب رشته ارائه  یآموزش برنامه نیآخر

  شیوه نامه اجرایی آخرین برنامه آموزشی

مصوب برای تمام برنامه های درسی وجود 

 باشدداشته 

 یبرنامه آموزش نیآخر یینامه اجرا وهیش 

ی، در درس یتمام برنامه ها یمصوب برا

دسترس تمام اعضای هیات علمی، کارشناسان 

 و فراگیران قرار گرفته باشد.

  فرآیند دستیابی به توانمندی های اختصاصی و

عمومی فراگیران مطابق برنامه آموزشی برای 

 شود.هربرنامه درسی وجود داشته و اجرا 

  فعالیت های فراگیران مبتنی بر مهارت های

اختصاصی و عمومی رشته طبق آخرین برنامه 

پایش دوره ای کلیه فرآیندهای 

 آموزشی دانشکده

5 
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آموزشی مصوب توسط هر فراگیر در الگ بوک 

 خود درج شود.

  الگ بوک یا پورتفولیوی بررسی و تهیه گزارش از

گیران در پایان هر تکمیل شده توسط فرا

 نیمسال تحصیلی با نظارت مدیران گروهها

 

 برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت  تدوین

دانشجویان تحصیالت تکمیلی مقاطع باالتر در 

  آموزش مقاطع پایین تر مطابق آیین نامه 

 

   فرآیندهای نظارت بر اجرای صحیح مقررات و

برنامه های آموزشی مرتبط با رشته و مقطع در 

 گروه طراحی، تدوین و اجرا شود.

  ارتقای در پایان هر نیمسال تحصیلی جهت

برنامه های آموزشی، پیشنهادهای اعضای هیات 

علمی و فراگیران مربوط به برنامه های ارائه 

 شده در آن نیمسال اخذ گردد.

 وس، از در راستای ارتقای محتوایی در

 شنهادهای اعضای هیات علمی استفاده شود.پی

 

  گزارش ساالنه از چگونگی روند اعمال تهیه

ت منتج از ارزیابی تغییرات بر مبنای پیشنهادا

 .برنامه آموزشی )کوریکولوم( 

 

 
 



13 
 

  در راستای ارتقای برنامه های آموزشی

اصالحات و تغییرات پیشنهادی گروه در 

)کوریکولوم( وزشی مصوخصوص برنامه های آم

به معاون آموزشی/ریاست دانشکده ارسال و 

روند انعکاس آن به مراجع باالتر و شورای 

 گردد. آموزشی دانشگاه، پیگیری

  چک لیست های مربوط به ارزیابی اجرای دوره

ها و برنامه های گروه تهیه شده و مورد استفاده 

 قرار گیرد.

  ارزیابی از عرصه هایcommunity based 

learning  و سایر عرصه های آموزشی)داخل و

 خارج دانشگاه( بطور ساالنه صورت گیرد.
 

  پیشنهادهای منتج از ارزیابی منابع، فضا و

عرصه های آموزشی، بطور ساالنه تهیه و به 

 دانشکده گزارش شود.
 

جلسات برگزار شده با 

معاون آموزشی 

گروه و  رانیمددانشکده، 

 یآموزش یسرگروه ها

 دهیدکتر س

نگار 

یپوروخشور  

و  رانیجلسه با مد یبرگزار

 یآموزش یسرگروه ها

 دریافت گزارشات از ارزشیابی های سالیانه  -

تحلیل ارزشیابی ها و استخراج چالش های موجود و  -

 ارائه گزارش

بررسی چالش های موجود در 

 ارزشیابی دانشکده

6 
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برنامه های پیش بینی شده در 

 برنامه ریزی درسیکمیته 
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 پایش تکمیل طرح دوره و طرح درسها بر اساس لیست کلی دروس 

  دوره و درسهای به روز رسانی شدهتهیه آرشیوی از طرح 

 نظارت بر تشکیل جلسات درون گروهی نظر سنجی در زمینه بازنگری کوریکولوم آموزشی 

 ارزیابی تطابق طرح درس و دوره ها با کوریکولوم گروه مربوطه 

 نظارت بر برگزاری جلسات درون گروهی کمیته 

 برنامه ریزی جهت ارتقاء دانشجویان مبتنی بر کوریکولوم 

 ایش برنامه های درسی بر مبنای برنامه ریزی استراتژیک دانشکدهپ 

 پیگیری اهداف کمیته اعتبار بخشی در زمینه برنامه های درسی 

 تدوین طرحهای پژوهش در آموزشی با هدف توسعه در محور برنامه درسی 

 تدوین فرآیندهای نوآورانه مربوط به پیاده سازی برنامه های درسی گروههای مختلف 

  ارتقاء فرآیندهای برنامه درسی به منظورجلب مشارکت اعضای گروهای آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته برنامه ریزی درسی
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برنامه ریزی کمیته برنامه ریزی درسی  دفتر توسعه آموزش پزشکی در پرستاری (:3) جدول  
    

  

تاریخ  تاریخ اتمام

 شروع

 اقدامات انجام شده
 
 

مسئول 

 پیگیری

شیوه دستیابی به 

 هدف

 

 هدف

 

 نام برنامه

ف
 ردی

های مختلف با برگزاری نشست - 35/3/3444 35/5/3444

های پرستاری در مدیران گروه

ارتباط با ارائه جدول درس و طرح 

دوره نظری دروس پرستاری و 

 مشخص کردن مسئول دروس

آوری، ارزیابی و جمع -

سازی طرح دوره و طرح مرتب

های های دروس نظری گروهدرس

 مختلف پرستاری

دکتر خوش 

 تراش

برگزاری نشست با 

های مدیران گروه

مختلف پرستاری 

و پیگیری تلفنی و 

 حضوری

طرح دوره و  -

طرح درس 

دوره دروس 

نظری پرستاری 

تدوین و جمع 

 آوری گردد.

مسئول درس  -

هر یک از 

 –دروس داخلی 

جراحی 

 مشخص گردد.

هیه آمار طرح ت

دوره و طرح 

نظری های درس

دروس پرستاری 

با تعیین مسئول 

 درس

3 

های مختلف با برگزاری نشست - 35/3/3444 35/5/3444

های پرستاری در مدیران گروه

ارتباط با ارائه جدول دروس نظری 

بر اساس تعداد جلسات اختصاص 

 داده شده به هر استاد

آوری، ارزیابی و جمع -

ی جدول دروس نظری سازمرتب

 های مختلف پرستاریگروه

دکتر خوش 

 تراش

برگزاری نشست با 

های مدیران گروه

مختلف پرستاری 

و پیگیری تلفنی و 

 حضوری

تعداد جلسات 

اختصاص داده 

شده به هر یک 

از اساتید در 

دورس مختلف 

پرستاری 

 تعیین گردد.

تهیه جدول 

دروس نظری 

اساتید گروه 

پرستاری بر 

تعداد اساس 

 جلسات

1 

های مختلف با برگزاری نشست - 35/4/3444 35/6/3444

های پرستاری در مدیران گروه

ارتباط با بررسی تطابق طرح درس 

 با کوریکولوم

های واصله از ارزیابی فایل -

های مختلف مدیران گروه

پرستاری از نظر نقاط قوت و ضعف 

در انطباق طرح درس با 

 های کوریکولومسرفصل

تر دک

 جوادی

 

 

 
 

برگزاری نشست با 

های مدیران گروه

مختلف پرستاری 

و پیگیری تلفنی و 

 حضوری

طرح دوره و 

های طرح درس

تدریس مجازی 

دورس 

پرستاری از نظر 

تطابق با سر 

های فصل

کوریکولوم 

 ارزیابی شود.

ارزیابی تطابق 

طرح دوره و 

های طرح درس

تدریس مجازی 

با سر فصل های 

 کوریکولوم

 
 

 

1 
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با مدیران  برگزاری نشست -  

های پرستاری در جهت رفع گروه

 ایرادهای احتمالی

     

تدوین فرم نیازسنجی برای  -  

 بررسی نیازهای آموزشی دروس

 نظری و عملی پرستاری

ارائه فرم به اساتید دروس نظری  -

 و عملی دانشکده جهت تکمیل

های دریافتی و ارزیابی فرم -

 نهایی بندیجمع

ارائه پیشنهادات بر اساس  -

های انجام شده جهت ارزیابی

 بازنگری کوریکولوم

دکتر خوش 

 تراش

تدوین فرم 

نیازسنجی با 

همکاری اساتید 

پرستاری و تعامل 

 مداوم با اساتید

نیازهای 

آموزشی دروس 

نظری و عملی 

های گروه

مختلف 

پرستاری جهت 

بازنگری در 

کوریکولوم 

 ارزیابی گردد.

سی نیازهای برر

آموزشی 

های گروه

مختلف 

پرستاری جهت 

بازنگری در 

 کوریکولوم

4 
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مامایی در پزشکیدرسی  دفتر توسعه آموزش (: برنامه ریزی کمیته برنامه ریزی 0جدول )  
 

  

 تاریخ اتمام

تاریخ 

 شروع

انجام شدهاقدامات   

 
 

مسئول 

 پیگیری

  شیوه دستیابی به هدف

 هدف

 

 نام برنامه

ف
 ردی

تا زمان انجام 

 وظایف محوله

خرداد  1

3444 

  برگزاری اولین جلسۀ درون کمیته -3

به مور    خرداد  1ای در روز دوشننن

رسننانی درخصننوص   و اطالع 3444

های تشننکیل جلسننۀ دبیران کمیته

دفتر توسعه آموزش دانشکده در روز 

به مور    یان   3444خرداد  3شننن و ب

شرح فعالیتهای   اهداف، اولویت ها و 

مه       نا تۀ بر به کمی ظار مربوط    مورد انت

 ریزی درسی مامایی 

ضای   -1 اعالم موافقت و آمالدگی اع

  جدید گروه مامایی در کمیتۀ برنامه       

منظور  ریزی درسی در این جلسه به  

ریزی درخصوص  اندیشی و برنامه هم

در برنامۀ درسننی های مطرح   چالش 

خانم دکتر                نامی،  خانم مریم نیک (

 سرشت، خانم نوری( صدیقه پاک

رسننانی شننفاهی به مدیر  اطالع -1

کده      محترم دفتر       عۀ دانشنن توسنن

پروانه 

 رضاسلطانی

کمیته،   همفکری با اعضننای  

سی و برنامه   شی، برر   بازاندی

  ریزی درخصوص رفع چالش 

مۀ             نا مالی در بر های احت

به         یاز  ن گروه و  درسننی 

لوم            کو ی کور گری در  ن باز

ست    آموزشی و اعالم درخوا

در این خصننوص به  به دفتر 

توسننعۀ آموزش دانشننکده 

 جهت هر گونه اقدام مقتضی   

مۀ درسننی     نا فراهمی بر

سجم در گروه   مدون و من

 یی ماما

یل جلسنننات      تشننک

   ای مستمر درون کمیته

1 
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درخصننوص برگزاری اولین جلسننۀ  

گروهی و اعالم همکاری اعضای  درون

جدید در کمیتۀ برنامۀ درسننی گروه  

 مامایی

3444تیر ماه  8 تیر ماه  3 

3444 

درخواست لیستی از دروس نظری  -3

به     و عملی اختصنناص داده شننده 

اسنناتید گروه در مقاطع تحصننیلی    

شد و          سی ار شنا سی و کار شنا کار

مدیر     تاد مسننئول آن درس از  اسنن

 محترم گروه مامایی
 

پروانه 

 رضاسلطانی

جدولی از       ت  یۀ لیسنننت/ ه

لی           م ع ظری و  ن  دروس 

به    اختصنناص داده شننده 

قاطع     ید گروه در م اسنننات

کارشننناسننی و  تحصننیلی

کارشناسی ارشد به تفکیک    

تدریس و معرفی   جلسننات 

سئول مربوط به آن    ستاد م ا

 درس 

سی مدون   ارایۀ برنامۀ در

اسنناتید گروه در طول هر 

نیمسال تحصیلی به دفتر   

 توسعۀ آموزش دانشکده  

ازنگری دروس نظری ب 

صاص داده   و عملی اخت

 شده به اساتید گروه  

2 

3444تیر ماه  8 تیر ماه  3 

3444 

طرح دوره و درخواست لیستی از    -3

های نظری و عملی موجود  طرح درس

ساتید گروه      شده به ا صاص داده  اخت

در مقاطع تحصننیلی کارشننناسننی و 

کارشننناسننی ارشنند از مدیر محترم 

 گروه  مامایی
 

پروانه 

 رضاسلطانی

ستی از طرح دوره و   تهیۀ لی

ظری و      طرح درس  ن های 

عملی موجود اختصاص داده  

شننده به اسنناتید گروه در    

مقاطع تحصیلی کارشناسی    

و کارشننناسننی ارشنند در    

جدول ارایه شننده مرتبط با   

لی           م ع ظری و  ن دروس 

به    اختصنناص داده شننده 

 اساتید گروه

مار     یۀ  گزارشننی از آ ارا

-درسطرح دوره و طرح 

با           عملی  ظری و  ن های 

ئول درس         ین مسنن ی ع ت

هر         طول  بوط در  مر

نیمسال تحصیلی به دفتر   

 توسعۀ آموزش دانشکده   

بازنگری طرح دوره و      

های نظری و  طرح درس

عملی اختصنناص داده 

 شده به اساتید گروه  

3 

پیش از آغاز 

هر نیمسال  

 تحصیلی

تیر ماه  31

3444 

ح اشاره به اهمیت طرح دوره و طر -3

به عنوان مهم  غۀ     درس  غد ترین د

ین          کده در ا موزش دانشنن تر آ ف د

پروانه 

 رضاسلطانی

تهیۀ فایل مربوط به طرح  -3

هننای دوره و طننرح درس

شی   کمک به ارتقای آموز

گروه و دانشجویان مامایی 

طاب  با  م سننرفصنننل  ق 

بی    یا طرح دوره و   ارز

هننای  طننرح درس

تنندریننس مننجننازی 

4 
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خصوص و لزوم بازنگری آن در اولین  

 ایجلسه درون کمیته

موجود در هر نیمسنننال و      

 بررسی آن

فننکننری بننا   هننم -1

اسننتاد/اسنناتید مربوط در    

مایی درخصننوص        ما گروه 

رئوس مطالب درس مطابق با 

لوم        کو ی کور سننرفصنننل 

آموزشننی و اخذ پیشنننهاد 

ایشننان درخصننوص رئوس 

صل       سرف ضافه بر  مطالب ا

یاز علمی      با ن طابق  دروس م

یان    جو طی   روز دانشنن در 

 برگزاری جلسات

کوریکولوم آموزشننی و       

های سننازی فرمیکسننان

  طرح دوره   

حاظ      به ل یک(  )الکترون

مطابقت با سننرفصننل     

کوریکولوم آموزشننی و 

طرح        فرم  چوب  چار

یک           ن ترو ک ل دورۀ ا

 دانشگاه 

نیمسال 

تحصیلی اول و 

 دوم

3443-3444  

نیمسال 

تحصیلی 

دوم اول و  

3443-

3444 

اشنناره به اهمیت و لزوم برگزاری  -3

 هایکالبها، وبینارها یا ژورنالکارگاه

آموزشی بنا بر اعالم نیاز برای تکمیل 

کالس/دورۀ آموزشی در اولین جلسه 

 ایدرون کمیته

پروانه 

رضاسلطانی و 

مدرس 

 مسئول

یازسنننجی از            -3 تعیین ن

ساتید در     شجویان و یا ا دان

یل        هت تکم کالس/دورۀ ج

مدیر      ظارت  با ن آموزشننی 

 محترم گروه مامایی

تعیین مدرس/مدرسننان  -1

کت         یا مشنننار بوط و  مر

دانشننجویان کارشننناسننی 

ارشنند مامایی برای تدریس  

کارگاه   یا      در  ها، وبینارها و 

شی   کالب ژورنال های آموز

بنا به صنناحدید و با نظارت       

شی  کمک به  ارتقای آموز

 گروه و دانشجویان مامایی

گاه       کار گزاری  ها،  بر

نال      یا ژور ها و  نار -وبی

موزشننی    کالب  های آ

ضوری(   )مجازی و یا ح

یازسنننجی            ن به  نا  ب

 آموزشی دانشجویان 

5 
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اساتید مربوط و مدیر محارم 

 گروه مامایی     

نیمسال 

تحصیلی اول و 

 دوم

3443-3444  

نیمسال 

تحصیلی 

 اول و دوم

3443-

3444 

ا هاشاره به همکاری با سایر کمیته -3

  صورت نیاز از جمله کمیتۀ دانش  در

پژوهی و پژوهش در آموزش با تعیین 

های آموزشی نوآورانه  عناوین و طرح

 ایدر اولین جلسه درون کمیته

پروانه 

رضاسلطانی و 

استاد/اساتید 

دهندۀ  ارایه

 طرح آموزشی

ناوین و طرح          -3   تعیین ع

های آموزشی نوآورانه با نظر 

به     ید گروه و گزارش  اسننات

تۀ        ی م نش ک هی و    دا پژو

 پژوهش در آموزش

هنای   تندوینن طنرح    -1

نه توسننط   آموزشننی نوآورا

ید مربوط و     تاد/اسننات اسنن

به          ناوین مربوط  گزارش ع

نش        تۀ دا ی م هی و     ک پژو

   پژوهش در آموزش   

قای پژوهش      به ارت مک  ک

قای       ت موزش و ار در آ

 فرآیند آموزشی دانشکده 

تۀ             ی م ک با  کاری  م ه

پژوهی و پژوهش دانش

 در آموزش

6 

نیمسال 

تحصیلی اول و 

 دوم

3443-3444  

نیمسال 

تحصیلی 

 اول و دوم

3443-

3444 

ا هاشاره به همکاری با سایر کمیته -3

تۀ             له کمی یاز از جم در صننورت ن

ضای هیئت علمی با    توانمندسازی اع

تأکید بر لزوم اعالم نیازهای آموزشی 

تۀ مربوط و مسننئول محترم     به کمی

کده در اولین     عۀ دانشنن دفتر توسنن

 ایجلسه درون کمیته

پروانه 

رضاسلطانی و 

 استاد/اساتید 

شی   -3 تعیین نیازهای آموز

طۀ         ید گروه در حی اسنننات

 آموزشی مربوط

تۀ              -1 با  کمی ماهنگی  ه

توانمندسازی اعضای هیئت   

  علمی جهت برگزاری کارگاه   

ها و یا وبینارهای آموزشننی 

شی     ساس نیازهای آموز بر ا

 اساتید 
 

کمک به توانمندسننازی و 

قای    ت عۀ فردی و ارت وسنن

ای و  آموزشننی، مشنناوره

 پژوهشی گروه 

تۀ             ی م ک با  کاری  م ه

ضای     سازی اع توانمند

 هیئت علمی

7 
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برنامه های پیش بینی شده در 

پژوهش در آموزش و کمیته 

 دانش پژوهی
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  دانشجویان عالقمند به کار تحقیق در حوزه آموزش 

 تشکیل جلساتی با اعضای هیئت علمی دانشکده و تعیین استاد راهنما برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشویق اعضای هیئت علمی به عضویت در کمیته 

  تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دکتری تخصصی جهت همکاری و شرکت در

 جلسات کمیته و ایده پردازی در این زمینه

 تشکیل جلسات کمیته پژوهش در آموزش با اعضاء و دبیران سایر کمیته ها 

  تعیین جدول اولویتهای پژوهش در آموزش در دانشکده 

 تشکیل کارگروه های پژوهش در آموزش 

  انجام نظر سنجی از اساتید در خصوص مشکالت و چالشهای آموزش نظری ، عملی و

 بالینی با هدف تعیین فرآیندهای آموزشی نیازمند ارتقاء 

 آموزشی از دیدگاه آنان انجام نظر سنجی از دانشجویان به منظور شناسایی چالشهای 

  ارتباط با واحدهای آموزشی دانشکده و انجام نظر سنجی از کارکنان آموزشی به

 منظورشناسایی چالشهای  موجود در فرآیندهای آموزشی  

 تعیین عناوین پژوهشهای  توسعه ای بر اساس نیازهای دانشکده 

  ه تدوین پروپوزالهای اجرای کارگاههای مرور و آشناسازی اعضای هیئت علمی  با نحو

 توسعه ای و فرآیندهای نوآورانه

  اختصاص یک گرنت توسعه ای نصر لز طریق تدوین و بارگذاری  حداقل یک پروپوزال

 در سامانه نصر

  ترغیب دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دکتری تخصصی جهت همکاری در تدوین

 پروپوزالهای پژوهش در آموزش

 ارتباط با سایر دانشکده ها و تدوین پروپوزل های مشترک چند دیسیپلین

 پژوهی پژوهش در آموزش و دانشکمیته 
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دفتر توسعه آموزش پزشکی پژوهی آموزش  و دانش در پژوهش (:  برنامه ریزی کمیته5جدول )  
 

 اقدامات  پیش بینی شده
 
 

ف شیوه دستیابی به هد مسئول پیگیری   

 هدف

 

 نام برنامه

ف
 ردی

دکتر مریم  برگزاری جلسات

 خوشبخت

 تعیین اولویت های پژوهشی  - برگزاری جلسه

 پیگیری طرح های در دست اجرا -
 

برگزاری جلسات ماهیانه کمیته 

پژوهش در اموزش و دانش پژوهی  

آموزش   در پژوهش های اولویت تعیین

 و پیشرفت امور مربوطه

3 

مریم دکتر  کارگاه ها برگزاری

 خوشبخت

اشنایی با نحوه نگارش طرح های - برگزاری کارگاه

 ورانه آتحقیقاتی و فرایندهای نو

برگزاری کارگاه های نحوه نگارش طرح 

های تحقیقاتی  پزوهش در اموزش و 

 فرایندهای نوآورانه

1 

طرح های تدوین و تصویب 

  آموزش پزشکی تحقیقاتی 

دکتر مریم 

 خوشبخت

انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با - تحقیقاتیانجام طرح های 

 وهی آموزش و دانش پژپژوهش در 

مرتبط با  تحقیقاتی های طرح انجام

 اهداف کمیته 

1 

ورنال کالب های برگزاری ژ

 آموزشی

دکتر مریم 

 خوشبخت

توانمند سازی پزوهشی در زمینه - برگزاری ژورنال کالب

نحوه نگارش و اماده سازی طرح ها 

 و فرایند های نوآورانه 

و  آموزشی های کالب ژورنال برگزاری

 با جلسات مباحثه مبتنی بر شواهد 

 پژوهشی تفکر تقویت رویکرد

4 
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برنامه های پیش بینی شده در 

دانشجویان استعداد کمیته 

 درخشان و المپیاد
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  برقراری ارتباط با مسئول کمیته استعداد درخشان دانشگاه در خصوص شفاف سازی برنامه

 های آتی 

  راستای اهداف راهبردی استعداد درخشان دانشگاهبرنامه ریزی در 

   دانشکده لحاظ برنامه توسعه استعداد درخشان در برنامه ریزی راهبردی 

 تشکیل جلساتی با مسئول المپیاد معاونت آموزشی به منظور تبادل اطالعات 

 برنامه ریزی آموزشی برای آمادگی دانشجویان در المپیاد 

 ارتباط با دانشجویان کلیه رشته ها و مقاطع جهت نیاز سنجی در خصوص المپیادها 

  در سطح دانشکده، دانشگاه ی آموزشی هااطالع رسانی به دانشجویان جهت شرکت در برنامه

 و کشور

  برگزاری جلساتی با اساتید و ترغیب آنان جهت هدایت فعالیتهای پژوهشی در دانشجویان

 استعداد درخشان

  ر بویژه د وهشژجهت مشارکت در تدوین پروپوزالهای پتحصیالت تکمیلی هدایت دانشجویان

 آموزش و طرحهای توسعه ایپژوهش در   حوزه

  ترغیب دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت تدوین فرآیندهای نوآورانه و شرکت در

 همایشهای کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری   

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان استعداد درخشان و المپیادکمیته 
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پزشکی دفتر توسعه آموزش دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد (:  برنامه ریزی کمیته6جدول )  

 
تاریخ  تاریخ اتمام

 شروع

 اقدامات انجام شده
 
 

  شیوه دستیابی به هدف مسئول پیگیری

 هدف

 

 نام برنامه

ف
 ردی

35/4/3444  3/4/3444 دبیر کمیته   

استعداد 

 درخشان

 دانشجویان شماره گرفتن-

 مسئول از درخشان استعداد

 دانشکده آموزش

  گروه تشکیل-

 دانشجویان از ای نماینده تعیین-

 جهت درخشان استعداد

 دانشجویان با هماهنگی

ایجاد ارتباط مستمر با 

 یاطالع رسانو  دانشجویان

 یدر خصوص زمان برگزار

 لیجلب تماو  ادیالمپ

جهت شرکت  انیدانشجو

 ادیالمپ یدر آزمونها

تشکیل گروهی شامل 

دانشجویان استعداد 

درخشان در شبکه های 

 مجازی

3 

14/5/3444  35/4/3444 دبیر کمیته   

استعداد 

 درخشان

هماهنگی با دفتر توسعه اموزش -

 پزشکی دانشکده

 تعیین تاریخ برگزاری  وبینار-

بامسئول دفتر هماهنگی -

استعداد درخشان دانشگاه در 

 همکاری در اجرای وبینار خصوص

اطالع رسانی در گروه -

 دانشجویان استعداد درخشان

 دانشجویان سازی آگاه

 از استفاده جهت

 ویژه تسهیالت

برگزاری وبینار 

آشناسازی دانشجویان 

استعداد درخشان در 

 یینامه اجرا نیآئخصوص 

 استعداد درخشان

1 
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تاریخ  تاریخ اتمام

 شروع

 اقدامات انجام شده
 
 

  شیوه دستیابی به هدف مسئول پیگیری

 هدف

 

 نام برنامه

ف
 ردی

دبیر کمیته   3/6/3444 14/7/3444

استعداد 

 درخشان

 نیازسنجی از دانشجویان-

هماهنگی با دفتر توسعه اموزش -

 پزشکی دانشکده

 تعیین تاریخ برگزاری  وبینارها-

در  اساتید مربوطهباهماهنگی -

 همکاری در اجرای وبینار خصوص

اطالع رسانی در گروه -

 دانشجویان استعداد درخشان

 انیدانشجو یآماده ساز

 ادیالمپشرکت در  یبرا

جهت  یزیبرنامه ر

 یکارگاهها یبرگزار

 انیدانشجو یآماده ساز

 ادیالمپ یبرا

1 

 تهیکم ریدب  3/6/3444 14/6/3444

استعداد 

 درخشان

با دفتر توسعه اموزش  یهماهنگ-

 دانشکده یپزشک

یجلسات برگزار خیتار نییتع-

 برخط

در گروه  یرسان اطالع-

 استعداد درخشان انیدانشجو

مشکالت و  اطالع از

 انیدانشجو شنهاداتیپ

استعداد درخشان در 

 به و انتقال یآموزش طهیح

 یتیریسطوح مد

برگزاری جلساتی با 

دانشجویان استعداد 

 درخشان در هر ترم

4 
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برنامه های پیش بینی شده 

 آموزش مجازی کمیتهدر
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 مجازی اجرا و تحقق شیوه های آموزشمشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیالت الزم برای  •

 در روشهای جاری در شورای آموزشیو پیشنهادات جهت رفع نواقص  جاری بررسی فرایندهای آموزشی •

 تشکیل دوره ای کمیته با هدف رفع مشکالت مطرح شده •

با شروع  و حضوری( مجازیترکیبی )تدریس ( Lesson Plan)الکترونیک  طرح درس تدوین پیگیری •

  هیئت علمی توسط اعضاء  تحصیلیسال 

با شروع   و حضوری( مجازیترکیبی )تدریس  (Course Plan)طرح دوره های آموزشیتدوین  پیگیری •

 توسط اعضای هیئت علمی سال تحصیلی

 نظارت و پایش نحوه عملکرد اساتید در تدریس مجازی در محدوده ترم تحصیلی  •

 دانشگاه با هدف کمک به توانمند سازی اساتید   EDCشرکت دروبینارهای تدریس مجازی  •

تالش جهت معرفی اپلیکیشن های کاربردی آموزش مجازی به اساتید و پیگیری ورفع مشکالت تدریس  •

 مجازی

 تدریس مجازی در لپ تاپ های دانشکدهPresenter هماهنگی جهت نصب اپلیکیشن های  •

  تولید فیلم آموزشی و ویرایش آن برنامه ریزی جهت آموزش در خصوص معرفی اپلیکیشن های  •

 فراهم سازی تسهیالت برگزاری تدریس مجازی درکالسهای دانشکده •

 حضور درجلسات شورای آموزش مجازی دانشکده  •

ارائه پیشنهادات بر اساس نظرات اعضای شورای آموزشی و عضویت در شورای آموزش مجازی دانشگاه  •

 دانشکده 

تالش در جهت غنی سازی و به روز رسانی لینک دفتر توسعه آموزش در سایت دانشکده وتسهیل در  •

 دسترسی اساتیدبه فرمها و مستندات آموزشی مورد نیاز 

 ترویج استفاده اساتید از امکانات تاالر گفتگو در سامانه نوید •

 ها معرفی وبینارهای توسعه تدریس مجازی در سطح دانشگاه و سایر دانشگاه •

 

 

 

 

 

 کمیته آموزش مجازی
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 پرستاری و مامایی شهید بهشتی : برنامه ریزی کمیته آموزش مجازی دانشکده (7) جدول

 ها ی مجازی  توسعه کیفی آموزش مدیریت و: ( 1) هدف کلی

تاریخ  مسئول پیگیری مجری

 پایان

تاریخ 

 شروع

پیش بینی 

 میزان تحقق

در راستای نیل به هدف کلیفعالیتها  ف جزئیاهدا وضعیت موجود   ردیف 

معاون 

 آموزشی

3/5/3344 مدیران گروهها  3/7/3444  344 %   تشکیل جلسه با مدیران گروهها و جلسات

درون گروهی جهت برنامه ریزی به 

منظوردستیابی به رعایت کامل الزامات آموزش 

 مجازی

اطالع رسانی در جلسه -

 شورای آموزشی   

آموزشهای  اجرای 

 مجازی منطبق با

 الزامات شیوه نامه

  مربوطه

 

 

 

 

 

 

3 

معاون 

 آموزشی

کارشناس امور 

 کالسها

3/5/3344  3/7/3444   84 %  
 

  و  تعداد کالسهای برگزار شدهپایش نظارت بر 

فعالیتهای تدریس شامل  محتواهای درسی،

 تاالر گفتگو، تکلیف، کوئیز و...

وجود جدول آمار  -

کمیت محتوی تدریس 

 مجازی 
 

معاون  

 آموزشی

 مدیران گروهها -

مدیر دفتر توسعه  -

 آموزش پزشکی

3/7/3344  3/7/3444   %  84    آمار طرح دوره و درس های تهیه جدول

مجازی برای کل دروس و بارگذاری در سایت 

 دانشکده 

وجود طرح دوره و طرح  -

 مجازی ودرس حضوری  

 روی سایت دانشکده

معاون 

 آموزشی

کارشناس امور 

 کالسها

 3/6/3344  3/7/3444   84 %    تعداد کالسهای برگزار شدهپایش  

 

پایش تناسب تعداد -

جلسات وبیناری تدریس 

کل % 14)حداکثر

 جلسات(

معاون 

  آموزشی

کمیته توانمند -

سازی اعضای 

 EDOهیئت علمی 

  EDO مدیر-

 IT واحد-

 دانشکده

 3/6/3344  3/7/3444  344 %    آشنایی با سامانه های نوید  وبینارهایتشکیل

 و فرادید

  پلیکیشن های آشنایی با ابرگزاری وبینار

 پرزنتر تدریس 

  آموزش عملی سامانه ها 

 اجرای آموزشهای اولیه-

 
 

آشنا سازی اعضای 

علمی جدید  هیئت

الورود با اصول 

مجازی آموزش  

 1 
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   اطالع رسانی تاریخ وبینارهای دانشگاهی  با

 موضوعات آموزش مجازی

 مجازی( -با تاکید بر استراتژی شبیه سازی )حضوری Skill Lab( : ترویج و توسعه سهم آموزش ترکیبی در بیمارستان ها ، فیلدهای بهداشتی، آزمایشگاه و  2هدف کلی )

تاریخ  مسئول پیگیری مجری

 پایان

تاریخ 

 شروع

پیش بینی 

  میزان تحقق

ف جزئیاهدا وضعیت موجود فعالیتها در راستای نیل به هدف کلی  ردیف 

معاون  

 آموزشی

 مدیران گروهها -
 

3/5/3443  3/7/3444  54 %    برنامه ریزی گروه بندی دانشجویان بومی برای

آموزشهای حضوری عملی )آزمایشگاه و 

Skill  Lab) 

اجرای آموزشهای  برنامه ریزی اولیه

ترکیبی بالینی،  

 فیلد و عملی  

1 

معاون  

 آموزشی

 مدیران گروهها -

تحصیالت -

 تکمیلی

3/5/3443  3/33/3444   34 %    برنامه ریزی برگزاری بخشی از آموزشهای

دانشگاه وبر مبنای  Skill Labبالینی در 

 استراتژی شبیه سازی

  3/5/3443  3/33/3444  14%    تالش در جهت تقویت قضاوت بالینی و

استدالل بالینی دانشجویان در محیطهای 

 Skill labیادگیری شبیه سازی شده در 

معاون  

 آموزشی

 مدیران گروهها -
 

3/5/3444  3/7/3444  41 %   ،در  و تکالیف بحثهای بالینی اجرای کنفرانسها

  تاالر گفتگوی سامانه نوید و گروههای مجازی

 معاون

 آموزشی

 مدیران گروهها -

تحصیالت -

 تکمیلی

3/5/3443  3/7/3444  41 %   در هر  مجازی آموزشی تهیه بانک فیلم و مواد

  حوزه آموزش بالینی، فیلد و عملی 1یک از 

)عدم  امکانات محدود

 وجود بانک(

تالش در جهت 

تامین تجهیزات 

محصوالت و

   آموزشی مجازی

4 

معاون 

 آموزشی

-سمعیمسئول  -

 بصری دانشکده

3/5/3444  3/7/3444  344 %    ایجاد امکانات فیلم برداری از آموزشهای

 عملی و ارسال مجازی برای سایر دانشجویان 

رئیس 

 دانشکده
 معاون تحقیقات-

 مسئول کتابخانه

3/5/3344  3/7/3444   344 %    تهیه بانک کتاب الکترونیک قابل دسترس از

 طریق مجازی برای دانشجویان
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  ارتقاء رضایتمندی صاحبان فرآیند آموزشهای مجازی ( :3هدف کلی ) 

تاریخ  مسئول پیگیری مجری

 پایان

تاریخ 

 شروع

پیش بینی 

  میزان تحقق

ف جزئیاهدا وضعیت موجود فعالیتها در راستای نیل به هدف کلی  ردیف 

رئیس 

 دانشکده

 معاون آموزشی-

-EDO دانشکده 
 

3/6/3444  
 

3/7/3444   % 344    سنجش رضایتمندی اعضای هیئت علمی در

خصوص چالشهای آموزش وارزشیابی مجازی 

 )درپایان  سال تحصیلی( و بررسی مشکالت

تهیه پرسشنامه 

 الکترونیک
  

ارتقاء  

رضایتمندی 

اعضای هیئت 

از امکانات  علمی

آموزش و 

 ارزشیابی مجازی 

5 

رئیس 

 دانشکده

3/5/3344  رئیس دانشکده  3/7/3444  344 %  
 

  شواهد وهمفکری و ارائه راهکارهای مبتنی بر 

حل مسئله که قابلیت اجرایی داشته باشند در 

 قالب مصوبات کمیته ارتقاء آموزش مجازی

رئیس 

 دانشکده

3/5/3344 رئیس دانشکده -  3/7/3444  344 %    درصدی کلیه 344ایجاد شرایط مشارکت 

نظر سنجی مربوط به اعضای هیئت علمی در 

کمیته توانمند سازی نیازهای آموزشی در

 دانشکده اساتید

معاون 

 آموزشی

-EDO دانشکده 

 

3/5/3344  
 

3/7/3444  344 %    برگزاری کارگاههای توانمند سازی اعضای

حسب نیاز و موردی طبق هیئت علمی بر 

 بصورت مجازی در سامانه نوید نیاز سنجی

معاون 

 آموزشی

-EDO دانشکده 

 کالسهاامور -

 

3/5/3344  
 

3/7/3444  344 %    دانشجویان و بررسی و سنجش رضایتمندی

 آموزش وارزشیابی مجازی حل چالشهای

 پایان  سال تحصیلی آنها در 

تهیه پرسشنامه 

 الکترونیک

 

 

 

 

ارتقاء رضایتمندی 

دانشجویان از 

امکانات آموزش و 

 ارزشیابی مجازی

 

 

 

6 
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  پرستاران و جامعه های دانشکده مبتنی بررفع نیازهای آموزشیشناسایی پتانسیل  ( :0هدف کلی )

تاریخ  مسئول پیگیری مجری

 پایان

تاریخ 

 شروع

پیش بینی 

  میزان تحقق

ف جزئیاهدا وضعیت موجود فعالیتها در راستای نیل به هدف کلی  ردیف 

 EDO 
 دانشکده

 

-EDO دانشکده 

 

شهریور 

3443 

شهریور 

3444 

 344 %   وبینار  1برنامه ریزی در جهت برگزاری

بیمارستانهای پرستاران آموزش مداوم برای 

 شهر رشت

  اعالم نیاز بیمارستانها

وثبت درخواست در 

 سامانه آموزش مداوم

برگزاری دوره های 

آموزش مداوم 

برای پرستاران 

مراکز درمانی با 

هدف لینک 

 آموزش و بالین

7 

معاون 

 آموزشی

-EDO دانشکده 

  ITواحد -

 

3/5/1344  3/7/22  84 %   درخواست تهیه  برنامه ریزیMOOCS  برای

 آموزش همگانی

  کمیته آموزش مجازی در تشکیل جلسات

جهت بررسی مدرسین و امکانات  دانشکده

  اجرایی

  فعالیتهای مجازی

ان اپیدمی روددر

 32-کووید

تهیه محتوی های 

 آموزشی در قالب 
Massive Open 

Online Course 

(MOOCS) 

8 
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  (1پیوست )
 

در تحلیل نیاز سنجی آموزشی از اعضای هیئت علمی دانشکده گزارش 

 برنامه های آموزشی دفتر توسعه آموزش پزشکی  خصوص

  044-041تحصیلی  سال در
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 نتایج نیاز سنجی آموزشی کمیته توانمند سازی 
 (EDOاعضای هیئت علمی دفتر توسعه آموزش پزشکی )

  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 
 100-104در سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مامایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و 

 (  EDO)دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی
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 مقدمه :

کمیته توانمند سازی دفاتر آموزش عالی محسوب می شوند.  موسسات های سرمایه اعضای هیئت علمی، مهمترین

وسعه تنقش مهمی در ،این دفاتر یتوسعه آموزش پزشکی در دانشکده ها بعنوان یکی از مهمترین محورهای فعالیت

 ،زمینه آموزشبا هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در  این کمیتهآموزش اساتید دانشگاه دارد. 

ماده سازی آبه منظور  آموزشهاو ارزشیابی تدریس، استراتژیهای آموزشی کلیدی آشنایی با فنون تخصصی  ،پژوهش

لذا در برنامه ریزی این کمیته همچون  تشکیل گردیده است. در برنامه های آموزشیات الزم اساتید و ایجاد تغییر

بان فرآیندنقش مهمی دراثر بخشی آن ایفا می کند. با این توضیح، همه برنامه ها انجام نیازسنجی از دیدگاه صاح

مطالعه مقدماتی حاضر با هدف نیاز سنجی آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی 

 شهید بهشتی رشت انجام گردید. 

 روش کار: 

ا ب دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ،مقطعی -در یک مطالعه توصیفی

اقدام به بررسی نیازهای  1411در تیر ماه  هدف تکمیل برنامه کمیته توانمند سازی اعضای هیئت علمی خود

زار نمود. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. اب  411-411این دانشکده در سال تحصیلی اساتید آموزشی 

سوال با پاسخهای دو  11 سوال بود. 11 شامل الکترونیک نمونه گیری یک پرسشنامه نیازسنجی محقق ساخته

در انتهای این سواالت دو گزینه ای، یک سوال باز جهت بررسی نظرات و پیشنهادات اعضای ارزشی بله و خیر بود. 

 عناوین مرتبط بااین پرسشنامه بر مبنای آیتم های هیئت علمی در خصوص اجرای موثرتر آموزشها تدوین شد. 

تنظیم گردید. لذا کلیه عناوین پیشنهادی در حوزه آموزش  (EDO)شرح وظایف و فعالیتهای دفاتر توسعه آموزش 

جهت جمع آوری داده ها ، با ارسال  یک پرسشنامه الکترونیک به  و در راستای اختیارات این حوزه تدوین گردید.

 کده از اساتید تقاضا شد تا در شرایط کامال داوطلبانه به سواالت پاسخ دهند.   گروه مجازی این دانش

  یافته ها:

از بین شرکت کنندگان نفر از اعضای هیئت علمی در رشته ها و مقاطع مختلف در این مطالعه شرکت نمودند. 26

 2سالمت در حوادث و بالیا و  ( رشته%1/3نفر ) 1( رشته مامایی، %2/16نفر ) 5( رشته پرستاری، %2/66نفر ) 11

( دانشیار، %5/11نفر ) 3،( % 1/1) نفر استاد تمام 2(رشته آمار بودند. از نظر رتبه علمی شرکت کنندگان %1/1نفر)

( مربی بودند. از نظر سابقه کار اساتید شرکت کننده بطور میانگین %3/42نفر) 11( استادیار، %5/31نفر ) 11

قه بودند. بررسی موضوعات آموزشی پیشنهاد شده توسط اعضای هیئت علمی سال ساب 11/11±22/11دارای

دانشکده نشان داد که بیشترین پیشنهادات در زمینه استراتژیهای آموزشی در تدریس مجازی و آشنایی با اپلیکیشن 
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رنامه های از اساتید تمایل خود را بعنوان سخنران در ب %2/66(. همچنین %2/66های کاربردی آموزشی بوده است)

ه سواالت ت اعضای هیئت علمی را در مورد کلیجزئیات توصیف نظرا 3جدول شماره آموزشی اعالم نمودند. 

 جهتپرسشنامه نشان می دهد. یافته های حاصل از پاسخهای شرکت کنندگان در سوال باز انتهای پرسشنامه 

نشان داده  1جدول شماره در  EDOآموزشی  در زمینه اجرای موثرتر برنامه های آناننظرات و پیشنهادات اعالم 

 شده است. 

 

 

 فراوانی نسبی موضوعات آموزشی پیشنهاد شده توسط اعضای هیئت علمی دانشکده :3جدول 

 

 خیر بله پیشنهادیآموزشی  عناوین ردیف

N (%) N (%)  

15(1/26)  استراتژیهای آموزشی در تدریس مجازی 1  (8/1)3  

15(1/26)  آموزشی های کاربردیآشنایی با اپلیکیشن  2  (8/1)3  

Skill Lab  (1/21)14در مروری بر شبیه سازی و سناریوهای آموزشی کاربردی  3  (7/7)1  

14(1/21)  دانشجویاندر و قضاوت بالینی  روشهای توسعه تفکر عمیق 0  (7/7)1  

11(5/88)  نوآورانه آموزشی بر مبنای شاخصهای گالسیکهای تدوین فرآیند  بایدهای 5  (5/33)1  

11(5/88)    روشهای نوین تدریس  6  (5/33)1  

11(5/88)  تدریس موثر بالینی دانشجویان در بیمارستان: استاد موثربالینی 7  (5/33)1  

11(6/84)  استراتژیها و مهارتهای یادگیری 8  (4/35)4  

Virtual Reality  (6/84)11))واقعیت مجازی 9  (4/35)4  

Skill Lab  (6/84)11روشهای توسعه اصول پایه و مهارتهای عملی دانشجویان در   14  (4/35)4  

11(6/84)  روشهای توسعه آموزش بالینی حضوری و مجازی 11  (4/35)4  

Skill Lab  (8/84)13 اصول استفاده از بیمار نما  در  12  (41/32)5  

13(8/84)  روشهای توسعه و نهادینه سازی ارزشهای حرفه ای در دانشجویان  13  (41/32)5  

14(2/76)  با دانشجویان درآموزش مجازی ومحیطهای بالینی مهارتهای ارتباط 10  (3/11)6  

14(2/76)  آموزشی هایتکنولوژیآشنایی با  15  (3/11)6  

14(2/76)  دارید؟  Skill labآیا تمایل به شرکت در برنامه های باز آموزی در  16  (3/11)6  

38(1/62)  آیا تمایل دارید بعنوان سخنران در برنامه  های آموزشی همکاری کنید؟ 17  (8/14)8  
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 EDOنظرات و پیشنهادات اعضای هیئت علمی دانشکده جهت برگزاری موثرتر برنامه های آموزشی  :1جدول 
 

 عناوین آموزشی پیشنهادی ردیف

ها در نظر گرفته  یماریدر ب دیجد یو درمان یصیتشخ یمثل روشها سیتدر طهیبا توجه به ح دیاسات یتخصص نیعناو 3

 شود

 آموزشهاگنجاندن مباحث اخالق حرفه ای در  1

  علوم در جهان نیروز ا یها شرفتیپاز  یجهت برخوردار یمانه ها و مجالت مجازابا س ییشناآ 1

  یآموزش یها لمیف دیبرنامه آموزش تول 4

در آموزش هیگروه علوم پا یریبکارگ 5  

  بموقع انجام شود یطالع رسانا 6
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 نتیجه گیری

و نیاز به آشنایی با  آموزش مجازیموضوعات بیشترین تقاضای اعضای هیئت علمی در خصوص ، طبق نتایج

اپلیکیشن های آموزش مجازی بوده است. در مرحله دوم آموزش درخصوص روشهای تفکر عمیق در دانشجویان و 

از دیگر پیشنهادات بود که در این راستا جلسات حضور اساتید  Skill labتوسعه استراتژی آموزشی شبیه سازی در 

در پنل هم اندیشی مبتنی بر شواهد در آموزشهای سال تحصیلی آینده برنامه ریزی خواهد شد. همچنین مباحثی 

از قبیل اخالق حرفه ای، آشنایی با اپلیکیشن های مرتبط با  تولید و ویرایش فیلم های آموزشی، عناوین تخصصی 

روز علوم  شواهداز  یجهت برخوردار الکترونیکمانه ها و مجالت اسروشهای تدریس مناسب در آنها، و معرفی و 

از دیگر برنامه هایکمیته توانمند سازی اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی آینده خواهد بود. با  در جهانآموزش 

سالمت در حوادث وگروه آمار جهت همکاری در توجه به اعالم آمادگی اکثریت اساتیدگروههای پرستاری، مامایی، 

برگزاری برنامه های آموزشی بعنوان سخنران، تالش می شود در برنامه های آتی از تخصص و تجارب اساتید محترم 

 کلیه رشته ها و بویژه اساتید پیشکسوت به میزان بیشتری بهره مندگردیم. 

       تشکر و قدردانی   

اعضای هیئت علمی محترم کلیه گروههای آموزشی دانشکده جهت مشارکت در این نظر بدین وسیله از مشارکت 

سنجی و تکمیل پرسشنامه سپاسگزاری می شود. امید است کمیته توانمند سازی اعضای هیئت علمی دفتر توسعه 

د ه اساتیآموزش پزشکی این دانشکده با برنامه ریزی در راستای نظرات ارشادی و همکاری اساتید ارجمند بویژ

واهد در فرآیندتوسعه آموزش و ارتقاء عملکرد مبتنی بر ش یپیشکسوت بتواند در سال تحصیلی آینده به نحو موثرتر

 گام بردارد.

 

 

 ( EDO)مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 1411تیرماه 

 

 


