
 

 

 

  
  تهران يه علوم پزشكدانشگا

  يآموزش معاونت
  مطالعات و توسعه آموزش مركز

  

  مشاهده آموزش همتايان برنامه
  گرانمشاهده يراهنما

  مقدمه
از  هاي علوم پزشكي توانمند نمودن اعضاي هيات علمي به منظور ايفاي نقش معلمي ايشان است.يكي از وظايف دانشگاه

هاي ، برگزاري دورهشوداخير در دانشگاه علوم پزشكي تهران به كار گرفته ميهاي كه در اين راستا طي سال هاييفعاليت
اعضاي  تواند در آشناييميها چند برگزاري اين دورههاي متنوع است. هر هيات علمي در قالب دورهتوانمندسازي اعضاي 
از آموزش و توانمندسازي اين افراد در  و توانمندي در آن موثر باشد، ولي شواهد موجود اي تدريسههيات علمي با مهارت

ها و تجربيات خود اعضاي هيات علمي است. به هاي موفق و موثر استفاده از ظرفيتاز راهكند. يكي سطح فردي حمايت مي
اي همكاران خود شوند. امروزه موجب رشد و ارتقاي حرفهتوانند اين معنا كه مدرسان با تجربه و موفق در امر تدريس مي

هاي يا ارزشيابي اعضاي هيات علمي در دانشگاه هاي توانمندسازيبه عنوان يكي از اجزاي برنامه اهده آموزش همتايانمش
  .گيردمورد استفاده قرار ميدنيا مختلف 

 در محيط آموزشي يك عضو هيات علمي و مشاهدهمتبحر  همكار كياز حضور است عبارت  ٥آموزش همتايانمشاهده 
ازنده براي و س ٦، امكان ارائه بازخورد تكوينيآموزش همتايانمشاهده . همراه با ارائه بازخورد مناسب يو يعملكرد آموزش

و تامل در فرايندهاي  ٧گيري بازانديشيآورد و شكليات علمي را فراهم ميهدر عضو هاي تدريس رشد و توسعه توانمندي
  . كندتسهيل ميتدريس را 

  برنامهاهداف 
به صورت شفاف به منظور استقرار و عملياتي شدن آن در سطح  مشاهده آموزش همتايانتعيين نحوه اجراي هدف اين برنامه، 

 دانشگاه به منظور توانمندسازي اعضاي هيات علمي در امر تدريس است.

 از ديدگاه همكاران  تدريسنقاط ضعف و قوت  آگاهي از 
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 ريستدبراي بهبود فرآيند  اعضاي هيات علميدر  هايجاد انگيز 

 به دنبال دريافت بازخورد اعضاي هيات علمي ارتقاي توانمندي تدريس 

  هاي آموزش و سنجششيوهدر خصوص  ساير اعضاي هيات علمياستفاده از تجربيات فرصتي براي  

  برنامه هايويژگي
  ر توسعه آموزش دفات ، واحد توانمندسازي مركز مطالعات دانشگاه با كمكمشاهده آموزش همتايانمتولي استقرار برنامه

 . است هادانشكده

  مند كه عالقه يعلم اتيه ياز اعضا كي. هر شوديانجام م اختياريبه صورت  مشاهده آموزش همتاياندر برنامه شركت
 .شوند همتايان آموزشمشاهده توانند وارد برنامه يم ،باشند

 كه براي ارائه بازخورد  يمشخص فرمساس و بر ا دييابمي همكار خود حضور يآموزش هدر جلسبا هماهنگي قبلي  شما
قرار  يو اريدر اختبه صورت مكتوب و شفاهي را  سيتدر تيمشاهدات خود در مورد وضع جهينتتدوين شده است، 

 . ديدهيم

  محيطي كه  .شودحداقل يك ساعت برگزار ميمنظور از جلسه آموزشي، جلسه اي است كه با اطالع قبلي فراگيران طي
در گروه كوچك،  ليكالس درس، تسهشامل هاي آموزشي تواند انواع محيطگيرد ميورد مشاهده قرار ميدر آن تدريس م

 ي و ... باشد.آموزش درمانگاه ي،نيآموزش در اتاق عمل، راند بالآموزش در آزمايشگاه، 

 اي عيترف ريتبط (نظمر يهايريگميتصم يبرا گريد انيخواهد بود. به ب سازندهبه صورت  اين روش جياستفاده از نتا 
بازخورد داده  يعلم أتيبه عضو ه حيصح يمند      ً       و صرفا  با روش رديگي) مورد استفاده قرار نميعلم أتيمرتبه ه يارتقا

 . شوديم

  ماند و تحويل دفتر توسعه آموزش يا مركز مطالعات و باقي مي شمااستاد و  نزدفرم تكميل شده و موارد مورد بحث
 شود. نمي توسعه آموزش دانشگاه

 عوامل انگيزشي شركت در برنامه

 شود: و امتيازات زير در نظر گرفته ميشود توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي كنندگان در برنامهبراي شركت 

o سيستم شعاعدر  هاي مشابهتعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت 

o برنامه جامع  2بند  بر اساسرتقاي علمي هاي توانمندسازي داراي امتياز در احاسبه به عنوان فعاليتم
 امتياز در كل) 10(هر جلسه مشاهده يك امتياز تا سقف سه امتياز در سال و توانمندسازي 

o هاي پايه به صورت متناظر هاي آموزشي مهارتسازي با تكليف كارگاهمعادل 

 مشاركت ايشان موارد زير در نظر گرفته  و به منظور جبرانشود توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي گرانبراي مشاهده
 شود:مي

o سيستم شعاعدر  هاي مشابهتعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت 



 

o برنامه  2سازي با فعاليت هاي توانمندسازي داراي امتياز در ارتقاي مرتبه علمي مطابق تبصره سوم بند معادل
 كز مطالعات خواهد بود).(اين امتياز بدون سقف و با تاييد مرمندسازي جامع توان

 .در ضمن با استقرار برنامه مركز مطالعات نسبت به پيشنهاد ساير موارد تشويقي اقدام خواهد كرد  

  فرايند برنامه
حضوري به يا  ايميلاز طريق  را تكميل كرده و ركت در برنامه است، فرم درخواستعضو هيات علمي كه خواهان ش .1

گر بر اساس نظر خود هيات علمي است كه نمايد. انتخاب مشاهدهارسال مي اندانشكده/بيمارست دفتر توسعه آموزش
 ي وي باشد. رشته تخصص رج ازتواند خامي

و به اطالع طرفين  شدهتنظيم ) 10 وستيطبق قسمت دوم پ(زمان و مكان جلسه مشاهده  شماپس از هماهنگي با  .2
  رسد.مي
كنيد و بر سر مسائلي كه بايد مورد با استاد مالقات كرده، در مورد وظايف يكديگر هماهنگي  قبل از جلسه مشاهده، شماشود كه توصيه مي: نكته

ر است بررسي قرار گيرد و همچنين معيارهاي ارزشيابي توافق نماييد. همچنين بهتر است با استفاده از طرح درس استاد، از قبل مرور كنيد كه قرا
  .تعداد دانشجويي حاضر شويد سر چه كالسي با چه محتوا و چه اهداف و چه

حضور  محيط آموزشدر                             ًجهت بررسي فرآيند تدريس شخصا  شماشود. انجام مي حضوريفرايند مشاهده به صورت  .3
براي  د. مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، يك نمونه فرميكنفرم از پيش تهيه شده را تكميل ميو  دييابمي

خنراني، گروه كوچك،  كالس عملي و جلسه باليني تدوين كرده است كه در به تفكيك س مشاهده آموزش همتايان
  . )5تا  1(پيوست  گذاردمي اختيار شما

 يدر ابتدابهتر است ممكن است باعث تشويش و اضطراب دانشجويان گردد يا در ذهن آن ها سوال ايجاد كند،  شمااز آنجا كه حضور : 1 نكته
  گيرد.صورت  توسط مدرس يانرساني الزم به دانشجوجلسه اطالع

                                                 ً رفتار دانشجويان را نيز مورد مشاهده قرار دهيد. مثال   ديتوانشود. شما ميمشاهده در كالس تنها محدود به فعاليت و رفتار استاد نمي :2نكته 
يادداشت برداشتن در ثبت گذارد. مياند يا در كالس مشاركت دارند، اطالعات خوبي در مورد نحوه تدريس در اختيار استاد اينكه آنها خسته شده

  .كندكمك مي شماتر اطالعات و ارائه بازخورد به دقيق
دقت كنيد كه روش تدريس هر كس متفاوت است پس نبايد روش تدريس همكارتان را با خود مقايسه كنيد. همچنين نبايد در فرايند : 3نكته 

  استاد دقيقا چگونه است و چه كارهايي قرار است انجام دهد.  دانيد كه برنامه و روش كارتدريس مداخله كند زيرا نمي

در اين مرحله، شما . دهيدتشكيل را  بازخورد، جلسه طي مالقاتي حضوريو  پس از اتمام مشاهداتدر اولين فرصت  .4
  دهيد. نتايج مشاهدات خود از جمله فرم تكميل شده را در اختيار مدرس قرار داده و به او بازخورد مي

تواند ديد بهتر و كند و بر اساس آن بعدا ميشود، بازخوردهايي است كه دريافت مي          ً                              آنچه واقعا  باعث ارتقاي توانمندي استاد مي :1نكته 
                 ً                               هايي را كه احتماال  قابل بهبود است، مشخص كنيد. از تري نسبت به كار خودش داشته باشد. ابتدا نقاط قوت را مرور كنيد و سپس قسمتعميق

  ذكر مستقيم يا ارائه نصيحت پرهيز كنيد؛ مگر اينكه به درخواست خود مدرس باشد.قضاوت، ت
. فرم تكميل شده و موارد مورد خواهد بودفرايند تدريس در جهت اصالح و بهبود سازنده و     ً         صرفا  به صورت مشاهده  جياستفاده از نتا :2نكته 
 ماند.باقي مي استاد و شما نزدبحث 

را (طبق قسمت سوم خود وارد مشاهده شده گزارش م بر روند اجراي برنامه، الزم است به منظور پايش و نظارت .5
 د. يكنارائه آموزش دانشكده/بيمارستان  دفتر توسعهبه  ) 10پيوست 

  شوددر آن ذكر نمي جزئيات مشاهدهاين گزارش شامل نام استاد، تاريخ و نوع جلسه خواهد بود و  :نكته

 كند. صادر مي گران گواهيهو مشاهدنندگان در برنامه كشركتاي مركز مطالعات بر .6



 

 مربوطه را تكميل نمايند و سنجي فرم نظرشود درخواست ميكننده در برنامه هريك از اعضاي هيات علمي شركتاز  .7
 .نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوص اين برنامه ارائه دهند

نظرات گروه شود، كه توسط مركز مطالعات برگزار مي ٨همچنين، هر شش ماه يك بار در جلسه گروه متمركز .8
  شود.آوري ميگران در خصوص نقاط قوت و ضعف برنامه جمعمشاهده

  
واحد توانمندسازي هر گونه سوال، ابهام يا مشكلي در مورد فرايند اجراي برنامه داريد، لطفا از طريق تلفن يا ايميل با 

 درميان بگذاريد. مركز مطالعات

edcworkshops@tums.ac.ir 
  88955846و  88955712

  
  
  

                                                            
8Focus group 

 كندگان . تكميل فرم نظرسنجي توسط شركت7

 ي درخواست و انجام هماهنگي توسط دفتررسبر. 2

 گران . نظرخواهي از مشاهده8

 ارزشيابي

 ها)گزارش بندي. پايش برنامه (ارائه و جمع5

 . صدور گواهي توسط مركز6

 اجرا

 . درخواست شركت در برنامه توسط هيات علمي1

 مشاهده تدريس. 3

 . برگزاري جلسه بعد مشاهده4


