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 (EDO)در دفتر توسعه آموزش پزشکی فعالیتهای پیش بینی شده گانت زمانبندی جدول

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   

7931 -7931نیمسال اول و دوم تحصیلی   

 کمیته ها اقدامات پیش بینی شده مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

            
 

سنجی  به اساتید و تحلیل ارسال فرم نظر -

اولویتهای  آموزشی آنان در خصوص 

شرکت و نیز تدریس در کارگاهها و 

 سمینارهای آموزشی
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توانمند سازی 

 اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شهای ارزشیابی نوین روکارگاه             

(OSCE،DOPS،Portfolio، )...و 

ه نوین آموزشی )شبیکارگاه  استراتژیهای               

 سازی،ایفای نقش،مبتنی بر مساله و ...(

 کارگاه ابزار سازی در علوم سالمت            

 MAXQDAکارگاه             

کارگاه روش تحقیق تحلیل محتوا)کیفی و             

 کمی(

 کارگاه روش تحقیق کیفی گراندد تئوری              

)مقاله Scientific writingکارگاه             

 نویسی انگلیسی(

گامهای سابمیت یک مقاله علمی در             

 ژورنالهای معتبر و چالشهای پیش رو

 ژورنال کالب کیفی و کمی            
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کارشناسی        

پرستاری  

 69مهر

کارشناسی    

بهمن پرستاری 

69 

کارگاه مهارتهای 

 ارتباطی
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ارتقاء 

آموزش 

 دانشجویان 

 
 

کارشناسی     

ارشد 

 69پرستاری 

کارشناسی    

پرستاری مهر 

 69و بهمن 

 کارگاه اعتبار بخشی     

کارشناسی            

پرستاری مهر و 

69بهمن   

کارگاه اخالق حرفه ای 

 و قانون

کارشناسی         

ارشد 

 69پرستاری 

کارگاه خدمات مبتنی بر    

 شواهد

 

 کارشناسی          

پرستاری مهر و 

 69بهمن 

 کارگاه مهارتهای زندگی 

کارشناسی        

ارشد 

 69پرستاری 

 کارگاه ایمنی مددجو    

کارشناسی ارشد           

 69پرستاری 

 کارگاه کنترل عفونت    

کارشناسی          

پرستاری 

 69مهروبهمن 

کارگاه آموزش به   

 مددجو وخانواده
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 شبیه سازیاستفاده از استراتژی -            

(simulation )منظور توسعه  به

در دانشجویان مهارتهای استداللی 

موضوعات بالینی در گروههای 

 آموزشی
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 ریزی آموزشی

 
 

 روش تدریس وارونه  جرای -            

ایجاد شرایط زمینه ای برای  اجرای روش  -            

ایفای  با رویکرد  تدریس بالینی

، یادگیری مبتنی Role Playing))نقش

  (PBL)بر مساله

بررسی نیاز به بازنگری طرح درسهای  -            

 و همکاری  دراجرای آن  موجود

انجام مطالعات کاربردی در راستای -            

 ارتقاء و توسعه روشهای نوین آموزش

اعضای  مشاوره ،هدایت و همکاری با-            

هیئت علمی در اجرای روشهای نوین 

 آموزشی و تدریس
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)کارپوشه(و بکارگیری آن  Portfolioتهیه -            

ی از حداقل در یکدر ارزشیابی بالینی دانشجویان 

گروههای آموزشی پرستاری و مامایی  بصورت 

 پایلوت و مطالعه بررسی میزان اثر بخشی آن 
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ارزشیابی 

 آموزشی 
 

بررسی نیاز به بازنگری فرمهای ارزشیابی و -            

 الگ بوک های موجود وتسهیل درروندآن

بامدلهای برگزاری کارگاههای مرتبط -            

 نوین ارزشیابی اساتید )ارزشیابی درونی(

توزیع پرسشنامه ها و چک لیست ها جهت -            

ارزشیابی درونی اساتید و دانشجو یان 

 وبیرونی )شاخصهای اعتبار بخشی( دانشکده

در   و اجرای آن OSCEطراحی آزمون -            

 دانشجویان عرصه پرستاری ارزشیابی 

اجرای  ارزشیابی اساتید توسط همتایان در -            

 ارش یا دکترای پرستاری  کالس 

وتهیه  MCQطرح سواالت نهادینه کردن  -            

ه از با  استفاد هاآزموندشواری تحلیل گزارش 

   نرم افزار تحلیل آزمون
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تشکیل جلسات هم اندیشی با  ریاست ومعاونین  -            

در زمینه شناسایی  EDOدانشکده ومسئولین کمیته های 

اطالع  در هر دوره و  فرآیند نیازمند ارتقاء 3حداقل 

رسانی و فراخوان سایر اساتیدعالقمند به مشارکت در 

 طرح ارتقاء فرآیندهای منتخب   
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پژوهش 

 درآموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مشاوره جهت  طراحی و تدوین پروپوزال هایی با  -             

مباحث پژوهش در آموزش وهدایت و مدیریت ثبت 

 پروپوزالها درسامانه

برای دانشجویان OSCEارائه فرآیند طراحی آزمون -            

 عرصه پرستاری

 و ارائه فرآیند طراحی پورت فولیو برای یادگیری-            

 ارزشیابی دانشجویان پرستاری و مامایی

 ارائه فرآیند ارزشیابی توسط همتایان-            

مشارکت دراجرای طرحهای تصویب شده در  -            

EDCارتقای فرآیند مربوطه دانشگاه ومراحل 

برگزاری کارگاه در خصوص فرآیندهای آموزشی و -            

 نحوه ارتقاء آنها

تالش درجهت سوق دادن پایان نامه های دانشجویی و -            

 تحصیالت تکمیلی در زمینه های پژوهش درآموزش

از فعالیتهای سایر  بازدید برقراری ارتباطات و-            

 Benchmarking) (درزمینه ارتقاء آموزشدانشگاها
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دانشجویان استعداد  شناسایی-            

و اجرای کارگاههای  درخشان و نخبه

 آموزشی بر اساس نیاز سنجی
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پیش بینی شده 

کمیته در 

استعدادهای 

   درخشان

ویژه  یطراحی بانک اطالعات-            

   استعداد درخشان  دانشجویان

 شناسایی مشکالت و مسائل -            

 استعداد درخشان آموزشی دانشجویان

 و تالش در جهت رفع آن

همکاری با مرکز مطالعات و توسعه -            

دانشگاه EDC   آموزش علوم پزشکی 

  طبق برنامه تنظیمی

همکاری و تعامل با واحد المپیاد -            

هدایت  و دانشگاه دانشجویی

 برایدانشجویان استعداد درخشان 

  المپیاد های دانشجویی شرکت در

 معاونتمراکز تحقیقات وتعامل با -            

پژوهشی در راستای هدایت 

 به سمت دانشجویان استعداد درخشان

پژوهش و تربیت دانشجوی پژوهشگر 

 برتر


