
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

  شواهد و دانش پژوهی آموزشی بهترینتوسعه آموزش پزشکی مبتنی بر شیوه نامه 

 مقدمه:

توسعه  هتجپزشکی جهرم سبب شد تا یادگیری مبتنی بر بهترین شواهد در سطح دانشگاه علوم  –اهمیت استقرار توسعه روش های یاددهی  

ماده  8و کاری جهت توسعه روش های یاددهی و یادگیری فعال مبتنی بر بهترین شواهد در قالب شیوه نامه با  روش های یادگیری ساز

 تدوین گردد.

 با توجه به آیین نامه شرح وظایف مرکز توسعه دانشگاه ها مصوب وزارت و آیین نامه درون دانشگاهی -

 یادگیری از وظایف مرکز توسعه می باشد. -توسعه روش های یاددهی-

 .با استفاده از مدل تغییر یافته دیوید کرن گام هایی جهت طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه توسعه روش های یادگیری برداشته شده است

 یادگیری در دانشگاه  –الزامات سامان دهی روش های یاددهی 

مرکز توسعه با طراحی پروژه نیازسنجی با  : نی بر طراحی پروژه در سطح پژوهش در آموزشنیازسنجی مبت-1ماده 

همکاری اعضای هیات علمی اقدام به بررسی وضعیت موجود میزان آشنایی با روش های فعال آموزش، بکارگیری روش های فعال در فرایند 

یادگیری)لینک پروژه نیازسنجی( تعیین می گردد و نتایج پروژه نشانگر وضعیت موجود و منجر به تعیین اولویت های آموزشی  –یاددهی 

 جهت توانمندسازی اساتید گردد. 

 : تعیین اهداف مبتنی بر نتایج نیازسنجی انجام شده 2ماده 

 تعیین وضعیت موجود آشنایی اساتید با روش های تدریس فعال -1

 عیین وضعیت موجود میزان بکارگیری روش های فعال در کنار روش های سنتیت-2

 رکیبیآموزش ت سنتی تعیین وضعیت موجود ارائه درس اهمیت آموزش-3

  تعیین اولویت های طراحی دوره توانمندسازی-4



 دانش پژوهشیتعیین ضرورت تدوین طرح های نوآورانه تجربه روش های تدریس در آموزش در سطح پژوهانه /  -5

 ضرورت طرح های نوآورانه در حیطه های مختلف آموزشی مانند برنامه ریزی درسی/ ارزشیابیتعیین -6

 به منظور دستیابی به:  یادگیری در سطح دانشگاه –روش های یاددهی استراتژی توسعه و استقرار  -3ماده 

مرکز توسعه با همکاری گروه های آموزشی، دفاتر توسعه . کمیته های توانمندسازی مرکز توسعه از استراتژی  نیاز استاهداف موجود 

 های زیر استفاده نماید.

ری از طریق یادگی –یادگیری مبتنی بر توانمندشدن اساتید نسبت به روش های یاددهی  –استراتژی توسعه و استقرار یاددهی  -3-1

 دوره توانمندسازی 

د )بررسی آگاهی ، نگرش و عملکریادگیری مبتنی بر تدوین پروژه های پژوهش در آموزش –استراتژی توسعه و استقرار یاددهی -3-2

آموزشی اساتید علوم پایه پزشکی نسبت به انواع روشهای ارزشیابی دانشجویان و تعیین اولویت های آموزشی اساتید دانشگاه علوم 

 (1311شهای ارزشیابی در سال پزشکی جهرم در زمینه انواع رو

یادگیری مبتنی بر تدوین طرح های نوآورانه آموزش و کسب تجربه روش های فعال  –استراتژی توسعه روش های یاددهی -3-3

 درکالس درس 

 یادگیری مبتنی بر تجربه تدریس در مقابل همتایان  –توسعه روش های یاددهی -3-4

 یادگیری  –روش مندی جهت زمینه اجرایی روش های یاددهی  -4ماده 

تنی بر روش تدریس مب -طراحی در اجرای دوره ترینینگ روش تدریس با تاکید بر ترینینگ اساتید در زمینه روش کالس وارونه -4-1

 توانمندسازی اساتید روش تدریس سخنرانی تعاملی در قالب دوره -میتیروش تدریس مبتنی بر یادگیری  –حل مسئله 

با انواع آزمون های کتبی/  اجرای دوره توانمندسازی حضوری و غیر حضوری گام های تدوین یک برنامه/ آشنایی وطراحی -4-2

 ارزشیابی دانشجو و ارزشیابی برنامه در قالب دوره توانمندسازی

وزش ، چگونگی تدوین یک طرح نوآورانه / چگونگی طراحی و اجرای دوره توانمندسازی چگونگی تدوین یک طرح پژوهش در آم -4-3

 تدوین فرآیندهای آموزشی مبتنی بر معیار کالسیک در دوره توانمندسازی

و تجربه مدیریت کالس درس براساس روش های تدریس ترینینگ شده در حضور سایر اساتید )بطور ایجاد فرصت تمرین  -4-4

 داوطلبانه(



نوآورانه و تعیین اولویت ها و اطالع رسانی جهت نگارش طرح ها با همکاری و ارائه مشاوره  اطالع رسانی عناوین طرح های -4-5

 مرکز توسعه در سطح دانشگاه و دانشکده ها

 پروژهیادگیری از طریق اجرای  –طراحی اجرای پروژه فرصت بازنگری در فرآیند یاددهی  -4-6

یادگیری مبنی بر انجام پروژه طرح های نوآورانه مبتنی بر  –سازی روش های یاددهی ز آمدرو -5ماده 

 تدوین برنامه عملیاتی 

 استقرار روش های تدریس مثل مدل کالس وارونه / روش تدریس مبتنی بر حل مسئله و روش تدریس ترکیبی -5-1

 آزمون آسکی(( ) Rear Assesment DOPS (رمیلاجرای آزمون های سطح باالی هرم -استقرار طراحی  -5-2

 اجرایی شدن مفاد شیوه نامه و ارائه بازخورد ارزشیابی میزان -6ماده 

 ارزشیابی مبتنی بر خودگزارش دهی اساتید/گروه های آموزشی به مرکز توسعه و یا نوشتن گزارش فرایند اجرایی پروژه -6-1

 موثر در پایان هر ترم /کیفیت تدریس از دانشجویان ، ذیربط،ست مرکز توسعه و کمیته های ارزشیابی از ذینفعان برنامه طبق سیا -6-2

 یادگیری از دانشجویان نظرخواهی می گردد. –بودن روش های یاددهی 

 دریافت بازخورد شفاهی از دانشجویان-6-3

 هدف وارزشیابی میزان تحقق اهداف کمیته براساس پایش  -6-4

 پیامد مورد انتظار -7ماده 

 طرح های نوآورانه در آموزش توسط اساتیداجرای رگیری روش های تدریس نوین مبتنی بر توسعه فرهنگ بکا -7-1

 توسعه فرهنگ به کارگیری انواع آزمون های عینی در محیط واقعی / در محیط شبیه سازی اسکیل لب توسط اساتید -7-2

ژی آموزش /استراتاستراتژی مبتنی بر نیاز جامعه –نی بر استراتژیهای دانشجو محوری تمب یادگیری-یاددهی استقرار روش های -7-3

 پاسخگو/ و پاسخگوی اجتماعی/ استراتژی مبتنی بر اهمیت حل مسئله 

 اقدامات انجام شده در راس کمیته  -8ماده 

ه تعداد طرح های نوآوران 17و  16نوشتن طرح های نوآورانه توسط گروه های آموزشی که پس از اجرای دوره ترینینگ سال  -8-1

 تدوین شد توسط گروه های آموزشی افزایش یافت.



بصورت حضوری به صورت مبتنی بر کالس وارونه برگزار نمودند با مشورت  18استاد گروه عفونی درس بالک پاتوفیزیولوژی در سال 

 و همکاری مرکز توسعه 

 دل وارونه نمودند.اقدام به اجرای کالس های غیر حضوری مبنی بر م 11اساتید گروه جراحی در سال  -8-2

تفسیر در روند اجرای روش تدریس و مدیریت درس آداب پزشکی از روش سنتی به سمت کارگاهی و از کارگاهی به سمت  -8-3

سال و اضافه شدن روش  4اضافه شدن پروژه و بعالوه گنجاندن برنامه مواجهه زودرس دقیق پیوست طرح دوره این طرح درس طی 

 اری با توجه به جامعه و دانشجو ارائه غیر حضوری و وبین

تحت عنوان استفاده از دانشجویان استعداد درخشان و عضو کمیته  یادگیری-یاددهیتدوین پروژه پژوهش های نوآورانه در فرایند -8-4

 17ورودی  دانشجویی در توسعه آموزش به عنوان همکاری ارائه کننده مشاوره و حامی علمی گروه های دانشجویان مقطع علوم پایه از

 به بعد

در مرحله اینترنتی دانشجویان که مبتنی بر نهادینه شدن آسکی درون دانشگاهی جهت مقطع استیودنتی جهت ایجاد آمادگی  -8-5

 پروژه تدوین شده )یا پایان نامه(

معرفی استفاده از روش های مختلف ارزیابی یادگیری دانشجویان مانند استفاده از همتا با اجرای طرح نوآورانه ارزیابی توسط  -8-6

 همتا 

 استقرار استفاده از روش گیم در ارائه دروس با اجرای پروژه گیم در درس بهداشت / درس فارماکولوژی  -8-7

 با طرح همکاری بین بخشی گروه اخالق و گروه بالینی در قالب کارگاهی :  استقرار ارائه درس اخالق پزشکی-8-8

 دگیری مبتنی بر حل مسئله در درس دانشجویان پرستارییاونقشه مفهومی  یادگیری–یاددهی استفاده از روش  -8-1

 

مطرح و در شورای آموزشی دانشگاه در کمیته دانش پژوهی  ماده  8صفحه ، 4این شیوه نامه در

 شد. مصوب

 

   

  


