
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
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 مرکز مطالعات وتوسعهکالن برنامه عملیاتی جدول

 

 

 

 



 

 (9917هدف کلی: توانمندسازی اساتید )برنامه سال
 هانمند سازی اساتید بر اساس نتایج نیازسنجی و تعیین اولویت ارتقاء برنامه توا:  1ا هداف ختصاصی

 : ارتقای توانمندی اساتید با برگزاری دوره کوتاه مدت مهارت های پایه د رآموزش پزشکی2اهداف اختصاصی

 : ارتقای توانمندی اساتید با برگزاری دوره کوتاه مدت ترینینگ روش تدریس بر اساس نیاز سنجی3اهداف اختصاصی

 : افزایش مشارکت اساتید در کارگاههای توانمندسازی  ارزیابی ازفراگیران4داف اختصاصیاه

 موزشدی اساتید با تدوین طرح  پژوهش درآ: ارتقای توانمن5اهداف اختصاصی 

 :افزایش توانمندی اساتید با مشارکت در تدوین طرح نوآورانه 6اهداف اختصاصی 

 هانمند سازی اساتید بر اساس نتایج نیازسنجی و تعیین اولویت ارتقاء برنامه توا:  1ختصاصیاا هداف 

 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پایش

نیازسنجی به روش  9

 کمی و کیفی 

 برگزاری دو جلسه گروه متمرکز  -

جلسه با مدیران گروه های  -جلسه با اساتید

شکده های پزشکی و پرستاری آموزشی دان

 بطور  مجزا جهت تعیین نیازها

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 در جلسه

 حضوری

 

 

 مکاتبه

انجام نیاز   9917فروردین 

 سنجی 



 تدوین یک پرسشنامه -

کاغذی جهت  –ارسال پرسشنامه اتوماسیونی 

 تعیین  اولویت ها

 توانمندی اساتید با برگزاری دوره کوتاه مدت مهارت های پایه د رآموزش پزشکی : ارتقای2اهداف اختصاصی

 

برگزاری دوره ضرورت  

مهارت   کوتاه مدت 

های پایه آموزش 

  پزشکی 

 

تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند  -

 سازی

اولویت  نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 ها و نیاز های اساتید

اری دوره مبتنی بر مدل تعیین روش برگز

 سخنرانی تعاملی 

ی تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

  حضوری 

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

همکاری سایر  تعیین مدرس / تاکید بر-

 مدیر مرکز توسعهاساتید  با 

 تعریف کارعملی در کارگاه  

تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر  --

 ه و انتهای دوره کارگا

  

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اعضای کمیته توانمند 

 سازی 

 

 17ماه دوم  6 حضوری 

 16مهر تا بهمن  
  

 : ارتقای توانمندی اساتید با برگزاری دوره کوتاه مدت ترینینگ روش تدریس بر اساس نیاز سنجی3اهداف اختصاصی



 

برگزاری دوره ضرورت  2

گ کوتاه مدت ترینین

روش تدریس  مبتنی 

بر مدل کالس واورنه 

بر اساس نیاز سنجی و 

 اولویت ها 

 

تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند  -

 سازی

بحث و تبادل نظر در خصوص اولویت ها و  -

 نیاز های اساتید

تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

 کالس وارونه

تعیین محل برگزاری دوره وتاکید بر مدل 

 گاهی و در گروه های کوچککار

 8تنظیم برنامه زمانبندی  دوره در قالب -

 کارگاه روزانه 

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

تعیین مدرس / تاکید بر اجرا توسط مدیر -

 مرکز توسعه

تعیین روند تعامل با اساتید  با توجه به مدل -

اجرای دوره )مدل کالی وارونه(از طریق 

 تلگرام  

عیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر ت -

 کارگاه و انتهای دوره 

 صدور گواهی شرکت در کارگاه 

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اعضای کمیته توانمند 

 سازی 

 

 حضوری

 

 

 مکاتبه

9917 

 

 بهمن

 دو جلسه 



برگزاری کارگاه با   9

 عنوان

 چگونه یک کارگاه

برگزار  ترینینگ 

 نمائیم؟

 گی  اجرایی از نظر زمان و مکانهماهن-

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  گروه -

تلگرامی جهت اساتید ثبت نام شده جهت 

 دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

 کارگاه به روش سخنرانی تعاملیاجرای -

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 زخورد از شرکت کنندگاندریافت با 

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 در جلسه

 حضوری

 

 

 

 9917اردی بهشت 

 یک روزه
اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره

ای تدریس در گروه 4

 PBLکوچک /   روش 

Problem Based 

Learning 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

برنامه  ارسال محتوای در سطح دانشی طبق -

کارگاه از طریق  گروه تلگرامی جهت اساتید 

 نام شده جهت دوره ترینینگ ثبت

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س وارونه ، -

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 جلسه در

 حضوری

 

 

 

 9917خرداد 

 روزه 9 
اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



 کار گروهی –تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 زخورد از شرکت کنندگاندریافت با 

 

اجرای روش تدریس  5

PBL   توسط مشارکت

مشاهده  کنندگان

 توسط همتایان

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

 قبل از کارگاه  عامل با مشارکت کنندگانت -

اجرای کارگاه  مبتنی بر  یادگیری مبتنی بر -

 کار گروهی –حل مسله ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 بصورت کاغذی بعد ا زکارگاه   ارزشیابی -

ی اجراارایه بازخورد طی جلسه حضوری از   

 شفاهی  همتا توسط سایر همتایان

 

مدیر مرکز 

عه)دکتر توس

 نجفی پور(

دانشکده  –خانم فروزان 

مسول دفتر  -پرستاری

 توسعه

گروه  –خانم دکتر رنجبر 

 فیزیولوژی

 حضوری

 

 

 

 9917خرداد 

 یک روزه 
اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره

اجرای روش تدریس  6

PBL  و مشاهده

 توسط همتایان

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

نامه جهت اساتید  از طریق  ارسال  دعوت-

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

 قبل از کارگاه  عامل با مشارکت کنندگانت -

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

دکتر دهقانی از دانشکده 

 پرستاری

 حضوری

 

 

 

 9917تیر

 یک روزه 
اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



اجرای کارگاه  مبتنی بر  یادگیری مبتنی بر -

 کار گروهی –حل مسله ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 بصورت کاغذی بعد ا زکارگاه   ارزشیابی -

ی اجرازخورد طی جلسه حضوری از  ارایه با 

 شفاهی  همتا توسط سایر همتایان

 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان آموزش کالس وارونه 7

امه جهت اساتید  از طریق ارسال  دعوت ن-

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

برنامه  ارسال محتوای در سطح دانشی طبق -

کارگاه از طریق  گروه تلگرامی جهت اساتید 

 ثبت نام شده جهت دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

وارونه ،  اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س-

 کار گروهی –تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 زخورد از شرکت کنندگاندریافت با 

 دریافت تکلیف مشارکت کنندگان

 ارایه بازخورد طی جلسه حضوری 

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 در جلسه

 حضوری

 

 

 

 9917تیر 

 روزه 2 

 

رای اج

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



تدریس در گروههای  8

 TBLکوچک به روش 

(Team Based 

Learning) 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

برنامه  ارسال محتوای در سطح دانشی طبق -

کارگاه از طریق  گروه تلگرامی جهت اساتید 

 ثبت نام شده جهت دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س -

 کار گروهی –یادگیری تیمی  ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 انزخورد از شرکت کنندگدریافت با 

 دریافت تکلیف مشارکت کنندگان

 ارایه بازخورد طی جلسه حضوری 

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 در جلسه

 حضوری

 

 

 مکاتبه

 9917تیر 

 روزه 2 

 

 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان سخنرانی تعاملی 1

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

برنامه  ارسال محتوای در سطح دانشی طبق -

کارگاه از طریق  گروه تلگرامی جهت اساتید 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

دانشکده  –دکتر اسالمی 

 پرستاری

 حضوری

 

 

 9917مرداد

 یک روزه 

 

اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



 ثبت نام شده جهت دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س  -

 یکار گروه –سخنرانی تعاملی ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 زخورد از شرکت کنندگاندریافت با 

 ارایه بازخورد طی جلسه حضوری 

 

یننیگ  پایش دوره تر 91

 روش تدریس 

 هماهنگی با مشارکت کنندگان  

 دریافت بازخورد شفاهی  

 جلسه( 2 –گروه  2طی جلسه گروه متمر کز ) 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 حضوری مشارکت کنندگان 

 

 

 

9917 

 

انجام پایش 

 و ثبت 

 یابی ازفراگیران: افزایش مشارکت اساتید در کارگاههای توانمندسازی  ارز4اهداف اختصاصی

 

برگزاری کارگاههای  99

آشنایی با روش های   

ارزیابی ازفراگیران در  

محیط شبیه سازی 

شده) اشنایی به 

 ازمون آسکی(

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

  ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

 از طریق اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 ماسیوناتو

 ل با اساتید  قبل از کارگاه تع-

 –اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س تعامل -

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 حضوری مشارکت کنندگان

 

 

 9917م

 یک روزه 

 

اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



 پرسش و پاسخ کار گروهی،

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز

 صدور گواهی جهت شرکت کنندگان 

برگزاری کارگاههای  92

آشنایی با روش های   

ارزیابی ازفراگیران در 

محیط بالینی) الگ 

روش های    -بوک

مینی سی  –داپس 

 ایکس(

 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

  ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

 توماسیون از طریق ا

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

 ل با اساتید  قبل از کارگاه تعام-

 –اجرای کارگاه  مبتنی بر  سخنرانی تعاملی -

 پرسش و پاسخ کار گروهی،

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز

 صدور گواهی جهت شرکت کنندگان 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 حضوری دکتر مصلی نژاد 

 

 

9917 

 یک روزه 

 

اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره

 

 

 

 



  (18)برنامه سالاساتید توانمند سازیهدف کلی : 
 هاارتقاء برنامه توانمند سازی اساتید بر اساس نتایج نیازسنجی و تعیین اولویت :  1ا هداف ختصاصی 

 بالینی  : برگزاری دور توانمند سازی در حوزه های آموزش پزشکی  ویژه اساتید جدید الورود  و متقاضی ارتقاء2اختصاصی اهداف

 : برگزاری دوره توانمند سازی درحوزه آموزش پزشکی  ویژه اساتید متقاضی ارتقاء علوم پایه3اهداف اختصاصی 

 

 هاساتید بر اساس نتایج نیازسنجی و تعیین اولویت ارتقاء برنامه توانمند سازی ا:  1ا هداف ختصاصی

 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پایش

 تدوین یک پرسشنامه -  - نیازسنجی به روش کمی  9

کاغذی  –ارسال پرسشنامه اتوماسیونی 

 جهت تعیین  اولویت ها

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 در جلسه

 حضوری

 

 

 مکاتبه

انجام نیاز   اردی بهشت -9918

 سنجی 

 : ارتقای توانمندی اساتید جدید الورد علوم پایه و اساتید متقاضی ارتقای مرتبه 2اهداف اختصاصی

برگزاری دوره ضرورت  

 ساعته 45 کوتاه مدت 

 

ند تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانم -

 سازی

 نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 اولویت ها و نیاز های اساتید

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اعضای کمیته توانمند 

 سازی 

 

   اردی بهشت 9918 حضوری 



تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

 سخنرانی تعاملی 

ی تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

  حضوری 

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

همکاری سایر  تعیین مدرس / تاکید بر-

 کز توسعهمدیر مراساتید  با 

 تعریف کارعملی در کارگاه  

تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای  --

 هر کارگاه و انتهای دوره 

  

 

 ساتید جدید الورد و / متقاضی ارتقاء علوم پایه: برگزاری دوره توانمند سازی درحوزه آموزش پزشکی  ویژه ا3اهداف اختصاصی 

 

نقشهای یک مدرس  

برنامه یک  -دانشگاهی

 واحد درسی

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

 ارسال  اتوماسیون -

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

 ارسال محتوای در سطح دانشی طبق -

گرامی جهت برنامه کارگاه از طریق  گروه تل

 اساتید ثبت نام شده جهت دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

خانم دکتر 

 نجفی پور

 

اجرای  33/2/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه



اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س  -

 کار گروهی –سخنرانی تعاملی ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی زبعد ا ارزشیابی -

دکتر آقای  "" کتابخانه دیجیتال 

 شکوهی

 خانم آزموده

اجرای  11/3/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

 end noteآموزش  
 

دکتر آقای  ""

 عابدی

اجرای  12/3/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

آیا با تغییر روش  

تدریس امکان پذیر 

 است؟

جویان چگونه با دانش

نسل هزاره سوم تعامل 

 نماییم

خانم دکتر  ""

 نجفی پور

خانم دکتر 

 مصلی نژاد

اجرای  18/3/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

خانم دکتر  "" کالس وارونه 

 نجفی پور

 

اجرای  23/3/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه



ا دکتر میرزآقای  "" آموزش آیین نامه ارتقاء 

 علی مفضل

اجرای  21/3/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

یادگیری  

/آشنایی با نحوه ترکیبی

کار با سامانه نوید 

 مجازی

خانم دکتر لیلی  ""

 مصلی نژاد

اجرای  26/3/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

چگونه یک پاورپوینت  

 استاندارد تهیه نماییم؟

یلی خانم دکتر ل ""

 مصلی نژاد

اجرای  22/3/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

چگونه یک جلسه  

کالسی را به روش 

PBL اجرا کنیم؟ 

خانم دکتر  ""

 نجفی پور

اجرای  29/3/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

آشنایی با آیین نامه  

ارتقاء: چگونگی کسب 

امتیاز از فعالیتهای 

 پژوهشی

دکتر آقای  ""

 عابدی

اجرای  2/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه



خانم دکتر  "" PBLروش تدریس  

 نجفی پور

 

اجرای  3/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

چگونه کالسهای بزرگ  

را به روش تیمی اجرا 

 (TBLکنیم)

خانم دکتر  ""

 نجفی پور

 

اجرای  8/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

چگونه سواالت  

استاندارد کتبی را 

 طراحی نماییم؟

خانم دکتر  ""

 مصلی نژاد

اجرای  13/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

چگونه از توانمندی  

دانشجویان اطمینان 

 حاصل کنیم؟

خانم دکتر  ""

 نجفی پور

 

اجرای  11/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

رصد د911

 کارگاه

تهیه یک ویدئوی  

 اندارد آموزشیاست

خانم دکتر  ""

 مصلی نژاد

اجرای  16/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

ارزیابی توانمندی  

دانشجو در محیط شبیه 

 سازی شده

خانم دکتر  ""

 نجفی پور

 

اجرای  12/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه



 سمینار سراسری 

دانش پژوهی آموزشی "

در آینه آیین نامه 

ارتقای اعضای هیات 

 "علمی علوم پزشکی

اجرای  25/4/89 حضوری مشارکت کنندگان   ""

درصد 911

 کارگاه

آشنایی با طرح نوآورانه  

در راستای دانش 

 پژوهی آموزشی

خانم دکتر  ""

 نجفی پور

 

اجرای  13/13/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

آشنایی با روش تحقیق  

 کیفی

 

دکتر  آقای ""

 فاصله

اجرای  22/13/89 حضوری مشارکت کنندگان 

درصد 911

 کارگاه

پایش دوره  کوتاه مدت  

ویژه اساتید 

جدیدالورود. متقاضی 

 ارتقای مرتبه 

 

 

مدیر مرکز  پرسشنامه ارزشیابی  

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 کاغذی -کتبی  مشارکت کنندگان 

 

 

انجام پایش  1389 

 و ثبت 



 : برگزاری دوره توانمند سازی درحوزه آموزش پزشکی  ویژه اساتید  جدیدالورود و متقاضی ارتقاء  بالینی3اهداف اختصاصی 

 

نقشهای یک مدرس  

برنامه یک  -دانشگاهی

برگزاری -واحد درسی

 جلسه تعاملی

 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

 ارسال  اتوماسیون -

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

 ارسال محتوای در سطح دانشی طبق -

برنامه کارگاه از طریق  گروه تلگرامی جهت 

 اساتید ثبت نام شده جهت دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س  -

 کار گروهی –سخنرانی تعاملی ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی زبعد ا ارزشیابی -

دکتر  خانم

 نجفی پور

 

  4/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

چگونه با دانشجویان  

نسل هزاره سوم تعامل 

 نماییم

 

دکتر  خانم ""

 مصلی نژاد

  11/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

 end noteآموزش  

 

دکتر نجمه  خانم ""

 صادقی

  19/4/89 حضوری گانمشارکت کنند 



سمینار سراسری دانش  

پژوهی آموزشی در آینه 

آیین نامه ارتقای 

علمی ""اعضای هیات 

 "علوم پزشکی

 

اساتید  ""

 وزارتخانه

  25/4/89 حضوری مشارکت کنندگان 

-گزارش صبحگاهی 

-ژورنال کالب آموزشی

-راند آموزشی موثر

آئین -آموزش بر بالین

-نامه ارتقاء) آموزشی

 یی(اجرا

 

آقای دکتر  ""

 خانم -مفضل

 -دکتر متین

آقای دکتر 

آقای  -رئوفی

 دکتر اسکندری

  12/5/89 حضوری مشارکت کنندگان 

چگونه درخواست  

-مشاوره تنظیم کنیم؟

روشهای آموزش 

طریقه -درمانگاهی

اجرای توموربرد و 

CPC-حرفه ای گری 

آقای  ""

دکتریزدچی 

خانم دکتر -نژاد

آقای  -حق بین

 وفیدکتر رئ

  23/9/89 حضوری مشارکت کنندگان 



کارگاه : پرونده نویسی  

کالس به -استاندارد

کالس  -PBLروش 

آشنایی -درس وارونه

با محصوالت تولید 

محتوای مجازی و 

-یادگیری الکترونیک

 – TBLکالس به روش 

یادگیری ترکیبی با 

تاکید بر سامانه نوید و 

 مدلهای آن

خانم دکتر  ""

خانم -نجفی پور

کتر مصلی د

آقابی دکتر -نژاد

 رئوفی

  5/13/89 حضوری مشارکت کنندگان 

پایش دوره  کوتاه مدت  

ویژه اساتید 

جدیدالورود. متقاضی 

 ارتقای مرتبه 

مدیر مرکز  پرسشنامه ارزشیابی  

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 کاغذی -کتبی  مشارکت کنندگان 

 

 

انجام پایش  9918 

 و ثبت 

    

 

 

 



  (9918برنامه سالادامه )اساتید انمند سازیتوهدف کلی : 
 : ارتقای توانمندی اساتید با تدوین طرح  پژوهش د راموزش5اهداف اختصاصی 

 :افزایش توانمندی اساتید با مشارکت در تدوین طرح نوآورانه 6اهداف اختصاصی 

مدیر  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پروژه 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران 

 پایش

طراحی و اجرای طرح   99

پژوهش در آموزش نیاز 

سنجی  با عنوان: 

 نیازهای بررسی

 هیات اعضای آموزشی

 علوم دانشگاه علمی

 زمینه در جهرم پزشکی

 با توانمندسازی

 از استفاده

   دلفی تکنیک

 تدوین طرح پژوهش در آموزش

 ارسال به کمیته پژوهش در اموزش 

 و کمیتهداوری توسط داوران عض 

 تصویب در کمیته  

 ارسال جهت معاونت پژوهش جهت عقد قرار داد 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 هیات علمیاعضای 

نفر)جناب آقای دکتر  2 

جناب آقای -دهقانی

 کوثری(

 

-پروژه ای 

 مصوب

مرتبه نیاز  2  9918

 سنجی



تدوین طرح  نواورانه   94

توانمند سازی  

اساتید با مدل  

گیری معکوس : یاد

برنامه ای مدون / 

کاربردی  و نوآورانه 

 یدر توانمند ساز

 دیاسات

 تدوین طرح پژوهش در آموزش

 ارسال به کمیته پژوهش در اموزش 

 داوری توسط داوران عضو کمیته 

 تصویب در کمیته  

 ارسال جهت معاونت پژوهش جهت عقد قرار داد

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 نفر  6 اساتید 

  -نژاد مصلی دکترلیلی)

 آقای  -دهقانی دکترعلی

 خانم -کوثری مجید

   دکتر -فروزان فاطمه

-پروژه ای 

  مصوب

 

 

اجرای  9918و  9917

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره

 

 

 

 

 

 



 (9911)برنامه سالاساتید  توانمند سازیهدف کلی : 
 )دوره اول( با توجه به بحران کروناید ارتقاء برنامه توانمند سازی اسات:  1ا هداف ختصاصی

 

روش  همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 اجرا

بازه 

  زمانی

شاخص 

 پایش

 مدرس یک های نقش 9

دانشگاهی با تاکید بر زمان 

 بحران کرونا

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  جهت شرکت کنندگان کارگاه صدور گواهی-

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر نجفی 

 پور(

خانم دکتر مصلی 

 نژاد

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

 حضوریغیر 

 

 

 

 خرداد  تا

 11شهریور

ارزشیابی بعد  

از کارگاه به 

صورت 

  الکترونیکی

 جلسه یک برنامه چطور 2

 درسی واحد یک یا کالس

نمائید)با تاکید بر  تنظیم را

گام  هاردن  13نامه ریزی بر

 مرحله ای کرن( 6و 

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

س و گروه وات اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر نجفی 

 پور(

خانم دکتر مصلی 

 نژاد

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

 حضوریغیر 

 

خرداد  تا 

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی



 و

چگونگی  تهیه طرح درس  

با تاکید  بر آموزش مجازی 

 جهت سامانه نوید

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

 

آیا  تغییر روش تدریس  9

 امکان پذیر است؟

تدریس به روش کالس 

 وارونه و یادگیری ترکیبی

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 ز طریق اتوماسیون ا  ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  ت شرکت کنندگان کارگاهصدور گواهی جه-

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر نجفی 

 پور(

 خانم دکتر مصلی نژاد

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

 حضوریغیر 

 

خرداد  تا 

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی

 دانشجویان در چگونه 4

 نماییم؟ ایجاد انگیزه

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   سال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگانار-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 زشیابی توسط مدیر مرکزتحلیل نتایج ار -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

دکتر خانم 

 نژادمصلی

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

 حضوریغیر 

 

خرداد  تا 

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی



 

 

خصوصیات یک سخنرانی  5

 تعاملی

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ت نامه جهت مشارکت کنندگانارسال  دعو-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 وسط مدیر مرکزتحلیل نتایج ارزشیابی ت -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر نجفی 

 پور(

 

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی

 Studio موزش نرم افزارآ 6

Articulate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان و مکاناجرایی از نظر زمهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 حلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکزت -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

 

دکتر خانم 

 نژادمصلی

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی



 

 

 را دانشجو یک چگونه 7

آشنایی با  نمائیم؟ ارزیابی

 وناستانداردهای آزم

انواع ازمون ها متناسب با  

 آموزش مجازی

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  آپی از طریق گروه واتس ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر نجفی 

 پور(

  خانم دکتر مصلی نژاد

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

بعد  ارزشیابی

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی

چگونگی دستیابی به  8

بهترین شواهد در آموزش 

 پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 عهآپی مرکز توس

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

 

 آقای دکتر معصومی

 )استاد مدعو(

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  ریغیر حضو

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی



 

 

آموزش نرم افزار تولید  1

 ispringمحتوا )

suite اول()جلسه) 

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  یوناطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماس -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

 

 آقای دکتر معصومی

 )استاد مدعو(

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی

آموزش نرم افزار تولید  91

 ispringمحتوا )

suite)جلسه دوم() 

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون اطالع رسانی  -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

 

 

 

 دکتر معصومیآقای 

 )استاد مدعو(

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی



 

آموزش نرم افزار تولید  99

 ispringمحتوا )

suite)جلسه سوم() 

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 ز طریق اتوماسیون ا  ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  ت شرکت کنندگان کارگاهصدور گواهی جه-

 

 آقای دکتر معصومی

 )استاد مدعو(

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی

92 micro learning  و

 ابزارهای آن

 

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   انارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگ-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  هی جهت شرکت کنندگان کارگاهصدور گوا-

 

 

 

 

 پوردکتر نجفیخانم 

کتر دخانم 

 نژادمصلی

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی



دانش پژوهی چیست؟  99

دانش پژوهی از منظر آیین 

 نامه ارتقاء

 مکان اجرایی از نظر زمان وهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیاجرا  بصورت  زبعد ا ارزشیابی -

 نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز تحلیل -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

 

 خانم دکتر نجفی پور

 فردآقای دکترموسوی

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی

آموزش نرم افزار اسکایپ  94

 جهت اجرای کالس آنالین

 اجرایی از نظر زمان و مکانهماهنگی -

 از طریق اتوماسیون   ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

و گروه واتس  اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق اتوماسیون -

 آپی مرکز توسعه

  از طریق گروه واتس آپی ل با اساتید  قبل از کارگاهتعام-

 اجرای کارگاه  -

 الکترونیکیرا  بصورت اج زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز -

  صدور گواهی جهت شرکت کنندگان کارگاه-

 

 

 

 

اساتید  خانم صباغی

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی



 با توجه به بحران کرونا )دوره دوم(اتید ارتقاء برنامه توانمند سازی اسا هداف ختصاصی : 

 

معرفی دومین دوره کوتاه  9

چگونه  -مدت  توانمند سازی

با دانشجویان نسل هزاره 

 سوم تعامل نماییم

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی ره مبتنی بر مدل تعیین روش برگزاری دو

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تهای دوره تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و ان --

  

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر نجفی 

 پور(

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد  

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی

گام های تدریس به روش  2

 کالس وارونه  چگونه هست

آیا در آموزش غیر حضوری 

 ؟کاربرد دارد

 ه توانمند سازیتعیین جلسه ای با اعضای کمیت -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

 

 دکتر نجفی پور

 

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 



تهیه یک پاورپوینت  9

مبنای معیارهای  استاندارد بر

 مولتی مدیا

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 ی کارگاه اطالع رسانی برنامه زمانبند-

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

اساتید  دکتر مصلی نژاد

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

ه به از کارگا

صورت 

 الکترونیکی 

روشهای آموزش نوین در  4

آموزش مجازی )تآکید بر 

 واقعیت افزوده و مجازی(

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری رنامه زمانبندی  دوره کارگاهتنظیم ب-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

 

 

 

 

اساتید  دکتر مصلی نژاد

رکت مشا

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 



معرفی فرصتهای بالقوه در  5

 مرکز توسعه

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی مبتنی بر مدل تعیین روش برگزاری دوره 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 دوره  تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای -

 

 دکتر نجفی پور

 دکتر مصلی  نژاد

 دکتر رعیت دوست

 دکتر اسالمی اکبر

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 

آموزش رفرنس نویسی به  6

 شیوه مندلی

 

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  و تبادل نظر در خصوصبحث  -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 ف کارعملی در کارگاه تعری 

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

 

 

 

 

اساتید  آقای حامدی

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 



 توانمند سازیتعیین جلسه ای با اعضای کمیته  - آموزش نرم افزار اکسل 7

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

یر مرکز مدهمکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

اساتید  خانم دکتر زاهدی

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 

آموزش نرم افزار کمتژیا جهت  8

محتوای استاندارد تهیه 

 آموزشی )قسمت اول(

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 زمانبندی کارگاه  اطالع رسانی برنامه-

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

 

 

 

 

 دکتر مصلی  نژاد

 

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ی بعد ارزشیاب

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 



آموزش نرم افزار کمتژیا جهت  1

تهیه محتوای استاندارد 

 آموزشی )قسمت دوم(

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 عاملی سخنرانی تتعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

 ددکتر مصلی  نژا

 

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی - بازی در آموزش 91

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی ر مدل تعیین روش برگزاری دوره مبتنی ب

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

 

 

 

 

 دکتر مصلی  نژاد

 

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 



واع آزمونهای آشنایی با ان 99

 استداللی)جلسه اول(

 

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی -

 ا و نیاز های اساتیداولویت ه نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 رزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره تعیین روند ا -

 

-دوست تیرع دکتر

 دکتر-یریعب دکتر

 پور ینجف

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 

واع آزمونهای آشنایی با ان 92

 استداللی)جلسه دوم(

 ا اعضای کمیته توانمند سازیتعیین جلسه ای ب -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز اساتید  با  همکاری سایر تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

 

 

 

 

-پور ینجف قهیصد

 نژاد یمصل یلیل

اساتید 

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 
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 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

 کارگاه  اطالع رسانی برنامه زمانبندی-

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

اساتید  رسول اسالمی اکبر

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

اه به از کارگ

صورت 

 الکترونیکی 

اخالق در آموزش مجازی و  94

 چالشهای نوپدید

 تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند سازی -

 اولویت ها و نیاز های اساتید نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 سخنرانی تعاملی تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

  ی حضوری هتنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگا-

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

مدیر مرکز همکاری سایر اساتید  با  تعیین مدرس / تاکید بر-

 توسعه

 تعریف کارعملی در کارگاه  

 تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر کارگاه و انتهای دوره  -

 

 -نژاد یمصل یلیل

منصور تفیضی 

رسول -درویش

 اسالمی اکبر

ید اسات

مشارکت 

کننده در 

 جلسه

خرداد  تا  غیر حضوری

 11شهریور

ارزشیابی بعد 

از کارگاه به 

صورت 

 الکترونیکی 

 


