
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 

 تمایل دارید در برنامه شرکت کنید؟

 

نکته مبهم یا سوالی دارید که مایل 

 هستید با ما در میان بگذارید؟ 

 

 در برنامه شرکت کرده اید؟ 

Peer Observation of Teaching 

 .با هماکران ما در دفاتر توسعه تماس بگیرید 

  این برنامه برای اولین بار در سطح کشوور ارورا

هوا و  شود و نظرات ارزشمند شما در رفو  سسوتوی می

 بهبود آن تاثیرگذار است. 

  لطفا فرم نظرسنجی را تکمیل نموایویود و نوظورات و

 پیشنهادهای خود را برای ما ارسال کنید.

 )ماه(

 شاهدهم

 موزشآ 

 متایانه

 راه های تماس
 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 واحد توانمندسازی

 دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 جناب آقای پویا

88105988 

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 سرکار خانم رادفر

 8داخلی  88187885

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

88188888 

88188151 

 دفتر توسعه آموزش بیمارستان شریعتی

 

88158888 

 دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی

 سرکار خانم گنجعلی

88818898 

 دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی

 

88101858 

 دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی

 جناب آقای نصراللهی

88077171 

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری

 سرکار خانم فراهانی

89508785 

 ۸0۹و  ۸0۸و  ۸0۸داخلی  ۹۹۸۵۵۹۸۸-۹۹۸۵۵۹۸۸ تلفن:

 www.edc.tums.ac.ir: وب سایت

  edcworkshops@tums.ac.ir:ایمیل

 دفتر توسعه آموزش بیمارستان امام خمینی

 سرکار خانم صادق پور

89918878 

 دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم تغذیه

 سرکار خانم کردستانی

88115880 

دفتر توسعه آموزش دانشکده فناوری های 

 نوین

 87508857سرکار خانم حاجی زاده       

 دفتر توسعه آموزش دانشکده طب سنتی

 

 999داخلی  88117808

 دفتر توسعه آموزش بیمارستان سینا

 سرکار خانم دزفولی

8798898 

 دفتر توسعه آموزش بیمارستان بهارلو 

 جناب آقای بابایی

00888987 

 برنامه جامع توانمندسازی آموزشی

 /فرم درخواست را از وب سایت دفتر توسعه دانشکده

بیمارستان خود بگیرید،  تکمیل کنید و سپس به دفتر 

 توسعه بازگزدانید. 

 گر موربوو وه زموان و  پس از هماهنگی با مشاهده

ماکن رلسه مشاهده، تنظیم شده و به ا الع شوموا 

 رسد. می



 )ماه(
 تعریف برنامه

حضور یک همکار متبحر در محیط آموزشی یک 

عضو هیات علمی و مشاهده عملکرد آموزشی 

 وی همراه با ارائه بازخورد مناسب 

 های برنامه ویژگی
 

         این برنامه بخشی از نظام جامع توانمندسازی اعضای

 هیات علمی دانشگاه )مصوب شورای دانشگاه( است.

  .شرکت در برنامه اختیاری است 

            استفاده از نتایج برنامه به صورت سازنده و تکوینی

هایی نظیر ترفیع یا ارتقا        گیری  است و برای تصمیم    

 شود.  استفاده نمی

 گران اعضای هیات علمی با سابقه و متبحر            مشاهده

ها انتخاب    هستند که توسط هیات رییسه دانشکده        

 شده اند.

  گر بر اساس نظر خود هیات علمی          انتخاب مشاهده

تواند خارج از رشته        گیرد و حتی می       صورت می 

 تخصصی وی باشد. 

            فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث بین مدرس و

ماند و تحویل داده       گر محرمانه باقی می      مشاهده

 نمی شود. 

  شود و    در برنامه گواهی صادر می          برای شرکت

 شود. امتیازاتی در نظر گرفته می

 ثبت امتیاز برای مشاهده گر و مشاهده شونده در سیستم شعاع
 

های توانمندسازی دارای امتیاز در ارتقا بر  محاسبه به عنوان فعالیت
برنامه جامع توانمندسازی )هر جلسه مشاهده یک  8اساس بند 

 امتیاز در کل( 95امتیاز تا سقف سه امتیاز در سال و 
 

های مرتبط در دوره آموزشی  سازی با تکلیف کارگاه معادل
 های پایه مهارت

 سخنرانی در کالس درس

 تسهیل در گروه کوچک

 آموزش در آزمایشگاه

 راند بالینی

 آموزش درمانگاهی

 آموزش در اتاق عمل

 و ...

 مشاهده حین:

 اهداف برنامه

            ارتقای توانمندی تدریس اعضای هیات علمی به

 دنبال دریافت بازخورد

              آگاهی از نقاط قوت و ضعف تدریس از دیدگاه

 همکاران 

  ارائه بازخورد تکوینی و سازنده برای رشد و توسعه

 های تدریس در عضو هیات علمی توانمندی

  گیری بازاندیشی و تامل در فرایندهای        تسهیل شکل

 تدریس 

              ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی برای بهبود

 فرآیند تدریس

  فرصتی برای استفاده از تجربیات سایر اعضای هیات

 های آموزش علمی در خصوص شیوه

 . درخواست شرکت در برنامه توسط هیات علمی1

 و انجام هماهنگی توسط دفتر توسعه. بررسی درخواست 2
 هده تدریس. مشا3
 گزاری جلسه بعد مشاهده و ارائه بازخورد. بر4

 ها( گزارشبندی  . پایش برنامه )ارائه و جمع5

 . تایید و صدور گواهی توسط مرکز مطالعات6

 کنندگان  . تکمیل فرم نظرسنجی توسط شرکت7

 گران  . نظرخواهی از مشاهده8

اجرا
 

ی
شیاب

ارز
 

متایان ه موزش  آ  شاهدهم


