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 توانمند سازی اساتیدهای آموزشی  برنامهبرگزاری  اعالم نیاز فرم

 (  EDOدفتر توسعه آموزش پزشکی)
 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی 

 شهید بهشتی رشت

 

 اعالم نمایید ی آموزشیدوره ها ترخود را در جهت برگزاری موثر عناوین پیشنهادی و نظراتلطفا سایر -01

 گرامی با سالم  انهمکار
ی توانمند ساز کمیتهدر پرستاری و مامایی رشت به منظور برنامه ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده 

لطفا عناوین آموزشی موردنظرخود در حیطه های اقدام به نیاز سنجی آموزشی نموده است.  جدیددر سال تحصیلی اساتید 

ند یقینا نظرات ارزشمتعیین نمایید. با پاسخ به سواالت ذیل را یک از زمینه هادر هر تمایل به تدریس توسعه آموزش و یا 

  دانشکده تاثیرگذار خواهد بود.  EDOآموزشهای برگزار شده توسط  شما در ارائه موثرتر 

      دانشکدهEDO دکتر ملوک پورعلیزاده مدیر                                   با تشکر  

 

 .....سابقه کار                  □سالمت در حوادث و بالیا     □هوشبری   □مامایی      □رشته تحصیلی : پرستاری                                      
                                                                 □استاد       □دانشیار      □استادیار   □رتبه علمی: مربی                                      

 پاسخ عنوان پیشنهادی رديف

 خیر       بله نوآورانه آموزشی بر مبنای شاخصهای گالسیکهای تدوین فرآیند  بایدهای 1

 خیر       بله روشهای نوین تدریس  2

 خیر       بله استراتژیهای آموزشی در تدریس مجازی 3

 خیر       بله آموزشی هایتکنولوژی 4

 خیر       بله آموزشی آشنایی با اپلیکیشن های کاربردی 5

 خیر       بله روشهای توسعه آموزش بالینی حضوری و مجازی 6

 خیر       بله دانشجویاندر و قضاوت بالینی  توسعه تفکر عمیقروشهای  7

 خیر       بله با دانشجویان درآموزش مجازی ومحیطهای بالینی مهارتهای ارتباط 8

 خیر       بله استراتژیها و مهارتهای یادگیری 9

 خیر       بله Virtual Reality))واقعیت مجازی 11

 خیر       بله Skill Labمهارتهای عملی دانشجویان در  اصول پایه و روشهای توسعه  11

  خیر       بله ارزشهای حرفه ای در دانشجویان  توسعه و نهادینه سازیروشهای  12

 خیر       بله  Skill Labدر مروری بر شبیه سازی و سناریوهای آموزشی کاربردی  13

 خیر       بله Skill Lab اصول استفاده از بیمار نما  در  14

 خیر       بله : استاد موثربالینیبالینی دانشجویان در بیمارستان موثر تدریس 15

 خیر       بله دارید؟  Skill labآیا تمایل به شرکت در برنامه های باز آموزی در  16

 خیر       بله برنامه  های آموزشی همکاری کنید؟آیا تمایل دارید بعنوان سخنران در  17


