برنامه توانمند سازی اساتید ،دوره مهارتی سطح یک
عنوان برنامه

سطوح

سرفصل های محتوا

آشنایی با ضوابط ومقررات
دانشگاهی یک

یک

روشها وفنون تدریس یک

یک

ساعت دوره

نوع دوره

الف :آشنایی با ساختار ووظایف دانشگاه ،دانشکده  ،وگروههای آموزشی
ب :آشنایی با منتخب آیین نامه ها ،استخدام وشرح وظایف هیات علمی ،خدمات
آموزشی دانشجویان ،ارتقای هیات علمی ،مقررات انضباطی هیات علمی
ودانشجویان ،نحوه نگارش نامه های اداری

اجباری

6

مفاهیم یادگیری،آموزش وتدریس
عوامل موثر بر تدریس ویادگیری
برنامه ریزی برای تدریس  ،طرح دوره وطرح درس
مبانی یاددهی ویادگیری (یادگیری مفهومی ونقشه ذهنی ،رویکردها
وسبک های یادگیری و) ....
فیدبک ورفلکشن-اصول یادگیری بزرگساالن

اجباری

6

-

روش ومدیریت تحقیق یک

یک

روش تحقیق مقدماتی SPSS ،مقدماتی – اخالق در پژوهش
آماروداده پردازی -

اجباری

6

ارزیابی فعالیتهای آموزشی
وپژوهشی یک

یک

کلیات سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجو وطراحی آزمون های چند اجباری
گزینه ایی

6

مدیریت اطالعات علمی ومنابع
الکترونیک یک

یک

اجباری

6

آشنایی با موتورهای جستجو و......
End Noteوامنیت اطالعات

برنامه توانمند سازی اساتید ،دوره مهارتی سطح دو
عنوان برنامه

سطوح

سرفصل های محتوا

نوع دوره

ساعت دوره

آشنایی با ضوابط ومقررات دانشگاهی
دو

دو

 دستورالعملهاوآیین نامه های اعزام های علمی (کنگره ها  ،فرصتهای مطالعاتی )  -مشاوره تحصیلی اجباریدانشجویان وارتباط استاد ودانشجو – راهنمایی پایان نامه ها – اصول مدیریت آموزشی –مهارتهای
ارتباطی –مدیریت وتوسعه منابع انسانی – بودجه وامور مالی دانشگاهی -

6

روشها وفنون تدریس دو

دو

 روش تدریس پرسش وپاسخ –روش تدریس نمایشی –برنامه ریزی درسی –روش تدریس ایفای نقشش اجباری–آموزش مهارتهای عملی – نیازسنجی  -برنامه ریزی آموزشی (تدوین کوریکولوم و)...

6

روش ومدیریت تحقیق دو

دو

 تحقیقات کیفی –SPSSپیشرفته –مطالعات پیمایشی –کارآزمایی بالینی پیشرفته – طراحی پرسشنامه -آمار وداده پردازی پیشرفته -

اجباری

6

ارزیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی
دو

دو

 اصول ارزشیابی مهارتهای بالینی –آزمون های (OSCEطراحی واجرا)  -آزمونهای DOPS-mini CEX -آزمونهای  -PMP-CBDابزارهای ارزیابی در حوزه نگرش Eva mini PAT -Degree063

اجباری

6

مدیریت اطالعات علمی ومنابع
الکترونیک دو

دو

 -مقاله نویسی فارسی –مقاله نویسی انگلیسی –ارزیابی نقادانه مقاالت –EBM

اجباری

6

برنامه توانمند سازی اساتید ،دوره مهارتی سطح سه
عنوان برنامه

سطوح

سرفصل های محتوا

نوع دوره

ساعت دوره

آشنایی با ضوابط ومقررات دانشگاهی
سه

سه

 مدیریت دانشگاهها وموسسات – روند تحول مدیریت دانشگاهها –نقش های رهبری –مدل های کیفیت اجبارینظام آموزش عالی – الگوهای مدیریت دانشگاهها – ارتقای کیفیت – مدیریت تغییر

6

روشها وفنون تدریس سه

سه

 روشها وفنون تدریس مشارکتی –آموزش تفکر وخالقیت -آموزش استدالل بالینی روشهای نوین تدریس یک ()PBL-CPC روشهای نوین تدریس دو(طب بالینی ،گزارش صبحگاهی – آموزش سرپایی – آموزش حرفه ای گری –آموزش در اتاق عمل )

اجباری

6

روش ومدیریت تحقیق سه

سه

آزمون های تشخیصی وخطاهای رایج در مطالعات پزشکی –متاآنالیز –تحلیل بقا –تحلیل عاملی
تحقیق در علوم بالینی -تحقیقات کیفی

اجباری

6

ارزیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی
سه

سه

کلیات ارزشیابی برنامه (تعاریف – مراحل-انواع و)....الگوی ارزشیابی CIPP-الگوی ارزشیابی Accridition

اجباری

6

مدیریت اطالعات علمی ومنابع
الکترونیک سه

سه

 -مرور سیستماتیک

اجباری

6

