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 مقدمه

از   نمودن اعضای هیات علمی به منظور ایفای نقش معلمی ایشان است.  های علوم پزشکی توانمندیکی از وظایف دانشگاه 

در    هاییفعالیت راستا طی  که  گرفته میهای  سالاین  کار  به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  دوره   ،شوداخیر  های برگزاری 

اعضای   تواند در آشنایییمها  چند برگزاری این دورههای متنوع است. هر  هیات علمی در قالب دورهسازی اعضای  توانمند

سازی این افراد در  شواهد موجود از آموزش و توانمند  و توانمندی در آن موثر باشد، ولی  ای تدریسههیات علمی با مهارت 

ها و تجربیات خود اعضای هیات علمی است. به های موفق و موثر استفاده از ظرفیتاز راهکند. یکی  سطح فردی حمایت می

ای همکاران خود شوند. امروزه موجب رشد و ارتقای حرفه توانند  سان با تجربه و موفق در امر تدریس میاین معنا که مدر

از اجزای    آموزش همتایانمشاهده   توانمندسازیبرنامه به عنوان یکی  ارزشیابی  های  های اعضای هیات علمی در دانشگاه   یا 

  .گیردمورد استفاده قرار میدنیا مختلف 

همشاهده   آموزشیدر  متبحر    همکار  کیاز حضور  است  عبارت    1متایان آموزش  و    محیط  علمی  هیات    مشاهده یک عضو 

آموزش  مناسب  وی  یعملکرد  بازخورد  ارائه  با  همتایانمشاهده  بنابراین  .  همراه  تکوینیآموزش  بازخورد  ارائه  امکان  و    2، 

و تامل در    3گیری بازاندیشی آورد و شکل هم مییات علمی را فراهای تدریس در عضو هازنده برای رشد و توسعه توانمندیس

   .کندفرایندهای تدریس را تسهیل می 

در سطح به صورت شفاف به منظور استقرار و عملیاتی شدن آن آموزش همتایان مشاهده  ، تعیین نحوه اجرایبرنامهاین هدف 

 است.  سازی اعضای هیات علمی در امر تدریس به منظور توانمنددانشگاه  

 رنامهب اهداف

 از دیدگاه همکاران   تدریسنقاط ضعف و قوت  آگاهی از •

 تدریس برای بهبود فرآیند  اعضای هیات علمیدر  هایجاد انگیز •

 به دنبال دریافت بازخورد  اعضای هیات علمی ارتقای توانمندی تدریس •

 های آموزش و سنجش شیوهدر خصوص  سایر اعضای هیات علمیاستفاده از تجربیات  فرصتی برای  •

 برنامه هایژگیوی

دفاتر توسعه آموزش   کمکواحد توانمندسازی مرکز مطالعات دانشگاه با    ،آموزش همتایانمشاهده  متولی استقرار برنامه   •

 . است هادانشکده 

 . شودیانجام م  اجباریبه صورت  1399از سال   مشاهده آموزش همتایاندر برنامه شرکت  •

رشته   تواند خارج ازمی  گیرد کهاز میان فهرست موجود صورت میو  می  لگر بر اساس نظر خود هیات عانتخاب مشاهده  •

 وی باشد. یا دانشکده محل کار   یتخصص

 
1Peer Observation of Teaching (POT) 
2Formative  
3Reflection 
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قبلی    گرمشاهده  • هماهنگی  جلسبا  خود حضور  یآموزش  هدر  اساس    یابدمی  همکار  بر  بر  یمشخص  فرمو  ارائه که  ای 

 ار یدر اختبه صورت مکتوب و شفاهی  را    سیتدر  تی مشاهدات خود در مورد وضع  جهینت،  بازخورد تدوین شده است

 . دهدیقرار م یو

)ارائه شده در بسترنوید( و همزمان )وبینارها، راندهای مجازی همزمان یا "غیرهمزمان"  مشاهده جلسات آموزش مجازی •

و آنالین و هر جلسه ای که به صورت مجازی در بسترهای آموزش همزمان مانند اسکای روم، ادابی کانکت یا تری بییی  

 سایر موارد مشابه در حال انجام است( می تواند انجام شود. 

دو حالت مییی توانیید در نظییر گرفتییه   "آموزش غیرهمزمان"  در مواردی که درس در سامانه نوید تعریف شده است  الف.

پنل تدریس همکار خود تعریف می شییود   در  "و با رضایت مدرس درس  با هماهنگی قبلی"مشاهده گر    شود حالت اول

و بر اساس فرم مشخص که برای ارئه بازخورد تدوین شده است، نتیجه مشاهدات خود را در مورد وضعیت تدریس بییه 

توانیید از   یکنیید میی   یکییه همکییار پنییل را مشییاهده میی   یمدت زماندر اختیار وی قرار می دهد    و شفاهی  صورت مکتوب

مییدرس یییا مدرسییانی کییه   وبینییاری  /در یک جلسه حضوریاین است که    مدل دوم  گردد  فیچندجلسه تا تمام ترم تعر

محتواهییا/   /تدریس مجازی داشته اند فرایند تدریس را روی سامانه نمایش دهند در این جلسه بخشییهای مختلییف درس

در نهایییت ارزیییابی کمییی و   شییودیادگیری نشان داده می  -یتهای یاددهیو تمامی فعال  آنمنابع/ تکالیف و نحوه بازخورد  

 شود.کیفی از طریق چک لیست انجام می

در   جلسییه/به عبییارتی درسو    شودبرگزار می  و در بسترهای آنالین  همزمان  مجازی  آموزش  جلساتردی که  در مواب.  

سییایر ، کالس وارونه و ائه سناریو و یادگیری مبتنی بر موردارمانند  آموزش فعال )  از  اعم  :مانه نوید تعریف نشده استسا

 ،وزش در اتییاق عمییل و وبینارهییای مشییابهآموزش عملییی، آمیی آموزش در بالین بیمییار و رانییدهای بییالینی،(،  موارد مشابه

ده و در جلسه همزمان حضور پیدا کییر  دهدتوسط مشاهده شونده در اختیار ایشان قرار می  کی که  گر از طریق لینمشاهده

مییی کنیید. های بازخورد موجود در پیوست )بر اساس نوع جلسه انتخابی( به مشاهده شونده، بازخورد ارائه  بر اساس فرم

انجام   جلسه تدریسو بعد از اتمام    یا حضوری  تواند به صورت مجازیبدیهی است جلسه بحث در مورد بازخوردها می

 شود. 

ی که محیط   .شودمنظور از جلسه آموزشی، جلسه ای است که با اطالع قبلی فراگیران طی حداقل یک ساعت برگزار می •

قرار می مشاهده  مورد  تدریس  آن  میدر  محیطگیرد  انواع  آمتواند  های   کالس درسشامل  وزشی  های  انواع روش  )با 

در گروه کوچک،   لی، تسهآموزش شامل سخنرانی، یادگیری مبتنی بر تیم، کالس وارونه، یادگیری مبتنی بر مساله و ...(

 و ... باشد  ، آموزش مجازییآموزش درمانگاه ،ینیآموزش در اتاق عمل، راند بالآموزش در آزمایشگاه، 

نتا • از  اجباری  سازندهبه صورت    روشاین   جیاستفاده  بود.   و  بیان دیگرخواهد  )نظ  یهایری گ میتصم  یبرا  به   ریمرتبط 

ه  یارتقا  ای عیترف وو(  یعلم  أتیمرتبه  بود  خواهد  گیری  تصمیم  مبنای  بازخورد  دریافت  و  برنامه  در  شرکت    صرفا 

لسات فوق در ترفیع یا ارتقای قضاوت همتا در مورد عملکرد عضو هیات علمی در ج  محتوای ارزشیابی انجام شده و

   نخواهد داشت.وی تاثیری 
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ماند و تحویل دفتر توسعه آموزش یا مرکز نزد ایشان باقی می گر  فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث بین استاد و مشاهده  •

 شود.  العات و توسعه آموزش دانشگاه نمیمط

 عوامل انگیزشی شرکت در برنامه 

شود  توسط مرکز مطالعات گواهی صادر میالس درسشان مورد مشاهده قرار گرفته است،  اعضای هیات علمی که کبرای   •

 شود: امتیازات زیر در نظر گرفته می و

o سیستم شعاعدر  های مشابهتعیین امتیاز قابل مقایسه با فعالیت 

o فعالیتم عنوان  به  امتیاحاسبه  دارای  توانمندسازی  علمی    زهای  ارتقای  اساسدر  جامع   مهبرنا  2بند    بر 

 ( امتیاز در کل 10و  )هر جلسه مشاهده یک امتیاز تا سقف سه امتیاز در سالتوانمندسازی 

o های پایه به صورت متناظری آموزشی مهارت هاتکلیف کارگاه  سازی بامعادل 

o  محاسبه در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی   

موارد زیر در نظر گرفته منظور جبران مشارکت ایشان  و به  شود  توسط مرکز مطالعات گواهی صادر می  گرانمشاهده   برای •

 شود:می

o سیستم شعاعدر  های مشابهتعیین امتیاز قابل مقایسه با فعالیت 

o با فعالیتمعادل برنامه    2بند  تبصره سوم  علمی مطابق  مرتبه  در ارتقای    زهای توانمندسازی دارای امتیا  سازی 

 با تایید مرکز مطالعات خواهد بود(. )این امتیاز بدون سقف و  مندسازی جامع توان 

o  بر اساس سند جامع توانمندسازی اعضای هیات علمی  محاسبه در ارتقای مرتبه 

 در ضمن با استقرار برنامه مرکز مطالعات نسبت به پیشنهاد سایر موارد تشویقی اقدام خواهد کرد.

 

 

 

 

 اجرا

 . درخواست شرکت در برنامه توسط هیات علمی 6

 دفتراهنگی توسط  ی درخواست و انجام همبررس. 7

 مشاهده تدریس . 8

 . برگزاری جلسه بعد مشاهده9

 

 طراحی

 های مشاهدهفرم . تدوین 1

 گرانفهرست مشاهده . تهیه 2

 گران . توجیه و آموزش مشاهده3

 گران. انتصاب مشاهده 4

 ارزشیابی

 )ارائه گزارش به دفتر و مرکز(  پایش برنامه..  10

 توسط مرکز . صدور گواهی11

 رسانی به اعضای هیات علمی . اطالع 5

 کندگان . تکمیل فرم نظرسنجی توسط شرکت12

 
 گران  . نظرخواهی از مشاهده13



6 

 

 طراحی برنامه

  تفکیک به    آموزش همتایانبرای مشاهده    نمونه فرم   وزش دانشگاه،مرکز مطالعات و توسعه آم:  های مشاهدهتدوین فرم .1

گران در اختیار مشاهده   تاکند  میتهیه    ، آموزش مجازیاتاق عمل  ،جلسه بالینی  کالس عملی،  گروه کوچک،،  سخنرانی

   (6 تا 1)پیوست  قرار گیرد

های شود که فرم ی داشته باشد، این اختیار به دفاتر توسعه داده میهای متفاوتنیاز به فرم خود  هر دانشکده بر حسب شرایط ویژه    چنانچه:  نکته

 مرکز مطالعات ارائه دهند. مورد نظر خود را تدوین کرده و برای تایید به 

 ی از اعضا  ی، فهرستبیمارستان/دفتر توسعه آموزش دانشکده   شنهادیبه پ  دانشکده   سهیرئ  ات یه:  گرانتهیه فهرست مشاهده .2

 سیشاخص در تدر  یعلم   اتیه  یاعضا  ای  و باالتر(  19)نمره    یابیبرتر در ارزش  یهارتبه  نیحائز  ،نیرا از ب  یعلم  اتیه

یا   و اعضای هیات علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری آموزش پزشکی  )به انتخاب مدیر گروه(  موفق و موثر

، به مرکز مطالعات و توسعه در این برنامه  برای مشارکت  ایشان  اخذ موافقتکند و پس از  تهیه می  یادگیری الکترونیک

به    دعوتو از بین ایشان برای شرکت در دوره توجیهی  گردد فهرست پیشنهادی بررسی  تا  کندیم  یآموزش دانشگاه معرف

  .عمل آید

رف  گر مانند دقت، تفکر نقاد و پذیرش کلی فرد از طدر انتخاب افراد، ویژگی های یک مشاهدهگردد  : توصیه می1نکته   .3

 سایر اعضای هیات علمی به عنوان بازخورددهنده مد نظر قرار گیرد.   

  ی علم  اتیه  یاعضا  تعدادگران هر دانشکده متناسب با  تعداد مشاهده حداقل  ،  توزیع متناسب حجم کاربه منظور  :  2  نکته

    شود.گر تعیین مینفر عضو هیات علمی یک مشاهده  10به ازای هر   هابه دانشکدهمربوطه 

مطالعات    :گرانمشاهده  شناسازیآ .4 دانشگاهمرکز  آموزش  توسعه  منتخب  آشناسازیکارگاه    ،و  علمی  هیات  با    اعضای 

نقش و    گران با اهداف و روند انجام طرحطی این کارگاه، مشاهده   .(7  )برنامه کارگاه پیوست  نمایدبرگزار می  برنامه را

برنامه مذکورگران  مشاهده فرمایشان  ،  همچنینشوند.  آشنا می  در  کار گرفته   یبا محتوای  به  برنامه  که در روند اجرای 

آشنا میشود  می آن  از  استفاده  نحوه  کارگاه،  شوند.و  بر  راهنما    عالوه  نسخه  اختیار  یک  ممشاهدهدر  قرار  گیرد یگران 

 (.8 )پیوست

فعالیت نکته:   با  مجازیهماهنگ  در  های  توانمندسازی  سازی  تالش  واحد  مطالعات  تا  می مرکز  برگزاری  شود  به صورت  امکان    نالین آکارگاه 

 فراهم گردد. 

مند به شرکت القه که عاعضای هیات علمی پیشنهادی  برای آن دسته از    آشناسازیپس از جلسه    گران:انتصاب مشاهده .5

ن ترتیب، ه ایشود. بامضا میمربوط  رییس دانشکده  توسط  حکم به مدت دو سال    هستند،گر  به عنوان مشاهده در برنامه  

 .گرددمشخص میهر دانشکده گران فهرست نهایی مشاهده 

نحوه  و    گرانفهرست مشاهده ،  اهداف و روند انجام برنامهشامل  فراخوان برنامه    :اعضای هیات علمیبه  رسانی  اطالع .6

  هیات علمی اعضای  اطالع  به    مرکز مطالعاتدفاتر توسعه و  توسط  در آغاز برنامه و به فواصل مناسب    شرکت در برنامه 

 (.9 گیرد )پیوستیقرار م اعضای هیات علمیدر اختیار  ی شرکت در برنامهیک نسخه راهنما .رسدمی

 

 اجرای برنامه
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برنامه .7 در  شرکت  ):  درخواست  درخواست  فرم  است،  برنامه  در  شرکت  خواهان  که  علمی  هیات  اول عضو  قسمت 

  به منظور سهولت کار نماید.  ارسال می   مربوط  بیمارستان/ دفتر توسعه آموزش دانشکده( را تکمیل کرده و به  10  پیوست

تواند کند و همچنین در صورت تمایل میخود را برای مشاهده ذکر    دو تاریخ پیشنهادی کالسحداقل  وی    الزم است که

 نفر را برای فرایند مشاهده پیشنهاد دهد.  حداکثر دوگران از فهرست مشاهده

و همچنین امکان ثبت درخواست به صورت غیرحضوری از طریق    خواهد بودمرکز قابل دسترسی  دفاتر و    سایتوب   از فرم درخواست  :  1نکته  

   پذیر است.امکان  ایمیل

 وی باشد. یرشته تخصص  تواند خارج ازگر بر اساس نظر خود هیات علمی میانتخاب مشاهده: 2نکته 

با مشاهده   یمارستانب/دفتر توسعه آموزش دانشکده:  و انجام هماهنگی  بررسی درخواست .8 گر مربوطه  پس از هماهنگی 

دوم  طبق  )  داکثر یک هفتهطی ح پاسخ    به  (10  پیوست قسمت  و مکان جلسه  به    .دهدمی درخواست  زمان  ترتیب  این 

 رسد.مشاهده تنظیم شده و به اطالع طرفین می

کنند و بر سر  ت کرده، در مورد وظایف یکدیگر هماهنگی  گر با یکدیگر مالقااستاد و مشاهدهقبل از جلسه مشاهده،  شود که  توصیه می   :نکته

  با استفاده از طرح درس استاد   گرمسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد و همچنین معیارهای ارزشیابی توافق نمایند. همچنین بهتر است مشاهده

 دانشجویی برود.از قبل مرور کند که قرار است سر چه کالسی با چه محتوا و چه اهداف و چه تعداد 

گر جهییت اسییتاد مشییاهدهشود.  انجام می  حضوریبه صورت    در مورد دروس حضوری  فرایند مشاهده:  مشاهده تدریس •

مشییاهده     کنییدرا تکمیییل میاز پیییش تهیییه شییده  فرم  و    یابدحضور می  محیط آموزشدر    بررسی فرآیند تدریس شخصاً

)ارائه شده در بسترنوید( و همزمان )وبینارها، راندهای مجازی همزمان یا آنالین و "غیرهمزمان"  جلسات آموزش مجازی

و سییایر هر جلسه ای که به صورت مجازی در بسترهای آموزش همزمان مانند اسکای روم، ادابی کانکییت یییا تییری بییی  

 موارد مشابه در حال انجام است( می تواند انجام شود. 

دو حالت می توانیید در نظییر گرفتییه شییود   "آموزش غیرهمزمان"  در مواردی که درس در سامانه نوید تعریف شده است  الف.

شود و بر اسییاس پنل تدریس همکار خود تعریف می  در  "و با رضایت مدرس درس  با هماهنگی قبلی"گر  مشاهده  حالت اول

 فرم مشخص که برای ارئه بازخورد تدوین شده است، نتیجه مشاهدات خود را در مورد وضعیت تدریس به صورت مکتییوب

 فیتواند از چندجلسه تا تمام ترم تعریکند میکه همکار پنل را مشاهده م  یمدت زمان  .در اختیار وی قرار می دهد    و شفاهی

مدرس یا مدرسانی که تدریس مجازی داشته اند فرایند تدریس   وبیناری  /در یک جلسه حضوریکه  این است    مدل دوم  گردد

و تمییامی   آنمحتواها/ منییابع/ تکییالیف و نحییوه بییازخورد    /را روی سامانه نمایش دهند در این جلسه بخشهای مختلف درس

 شود.در نهایت ارزیابی کمی و کیفی از طریق چک لیست انجام می شودیادگیری نشان داده می -یتهای یاددهیفعال

مانه در سییا جلسه/به عبارتی درسو  شودبرگزار می و در بسترهای آنالین همزمان مجازی آموزش جلساتردی که در مواب.  

سییایر مییوارد ، کییالس وارونییه و  ائه سناریو و یادگیری مبتنی بییر مییوردارمانند  آموزش فعال )  از  اعم  :نوید تعریف نشده است

گر از طریییق مشاهده ،وزش در اتاق عمل و وبینارهای مشابهآموزش عملی، آمآموزش در بالین بیمار و راندهای بالینی،(،  مشابه

هییای ده و بییر اسییاس فرمدر جلسییه همزمییان حضییور پیییدا کییر دهدتوسط مشاهده شونده در اختیار ایشان قرار می کی که لین

می کند. بدیهی است جلسه بحث بازخورد موجود در پیوست )بر اساس نوع جلسه انتخابی( به مشاهده شونده، بازخورد ارائه 

 انجام شود.  جلسه تدریسو بعد از اتمام  یا حضوری تواند به صورت مجازیدر مورد بازخوردها می
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 (  6تا  1)پیوست های  

  .ب
رسانی الزم به دانشجویان جلسه اطالع   یدر ابتدابهتر است  ،  دانشجویان گردد  ابهام ذهنیگر ممکن است باعث  از آنجا که حضور مشاهده :  1نکته  

 گیرد. صورت  توسط مدرس کالس 

  ر دهد. مثالً رفتار دانشجویان را نیز مورد مشاهده قرا   تواندمی گر  شود. مشاهدهدود به فعالیت و رفتار استاد نمیاهده در کالس تنها مح مش:  2نکته  

ویا از طریق ارسال پیام با    شرکت  می کنند، به تکالیف پاسخ می دهند  مجازی  در فوروماند یا در کالس مشارکت دارند،  اینکه آنها خسته شده

تر اطالعات و ارائه  یادداشت برداشتن در ثبت دقیق گذارد.  ر اختیار استاد میاطالعات خوبی در مورد نحوه تدریس د  ستاد مربوطه تعامل دارند. ا

 کند. گر کمک می بازخورد به مشاهده

مقایسه    همکارش را با خودروش تدریس  پس نباید    د که روش تدریس هر کس متفاوت استگر باید متوجه این موضوع باشمشاهده  :3نکته  

داند که برنامه و روش کار استاد دقیقا چگونه است و چه کارهایی قرار است انجام زیرا نمی   ایند تدریس مداخله کند نباید در فرهمچنین  کند.  

 دهد.  

اولین فرصت  مشاهده  بعد  برگزاری جلسه  .ت در  اتمام مشاهدات:  از   بازخورد جلسه    ،طی مالقاتی حضوری   و  پس 

قرار  مدرس  را در اختیار  از جمله فرم تکمیل شده  گر نتایج مشاهدات خود  در این مرحله، مشاهده شود.  می  تشکیل

 .دهدو به او بازخورد میداده 

می   :1نکته   استاد  توانمندی  ارتقای  باعث  واقعاً  می آنچه  دریافت  که  است  بازخوردهایی  می شود،  بعدا  آن  اساس  بر  و  و  کند  بهتر  دید  تواند 

هایی را که احتماالً قابل بهبود است، مشخص گر ابتدا باید نقاط قوت را مرور کند و قسمت تری نسبت به کار خودش داشته باشد. مشاهده عمیق 

 کند. باید از قضاوت، تذکر مستقیم یا ارائه نصیحت پرهیز کند؛ مگر اینکه به درخواست خود مدرس باشد. 

نتا:  2  نکته از  ب  مشاهده  جیاستفاده  و  ه صورت  صرفاً  بهبود  سازنده  و  اصالح  تدریس  در جهت  بودفرایند    ی برا  مشاهدات  نیا  جینتا  . خواهد 

ارتقای مرتبه.  ردیگی ( مورد استفاده قرار نمیعلم  أتیمرتبه ه  یارتقا  ای  عیترف  ریمرتبط )نظ  یهایریگم یتصم شرکت در این برنامه    مالک برای 

استاد   نزد فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث  ان از این امر،  نیرای اطمب .  داشتنخواهد    تاثیر قا  است و نتیجه مشاهدات در تصمیم گیری برای ارت 

 ماند. گر باقی میو مشاهده
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 برنامه ارزشیابی

)طبق خود را  وارد مشاهده شده  گر گزارش ممشاهده   ی برنامه،به منظور پایش و نظارت بر روند اجرا  :پایش برنامه .ث

از شده  آوری  جمعی  هاگزارش  .کندارائه می   بیمارستان/فتر توسعه آموزش دانشکدهد  به(  10  پیوستقسمت سوم  

ماه  گران  مشاهده  شش  پیوست  بندیجمعهر  فرمت  طبق  عن  11  شماره  و  ماهه  وتحت  شش  پایش  مرکز ان  به 

  .شودمی مطالعات ارسال

در آن ذکر  تدریس و بازخورد    مشاهدهمربوط به  جزئیات  د و  تاریخ و نوع جلسه خواهد بوگر،  نام مشاهده،  این گزارش شامل نام مدرس:  نکته

 . شودنمی 

 گران گواهیهو مشاهدکنندگان در برنامه  شرکتای  بر  های دریافتیبر اساس گزارشمرکز مطالعات    صدور گواهی: .ج

  کند. صادر می

سنجی فرم نظرود  شدرخواست می  کننده در برنامهشرکت  هریک از اعضای هیات علمیاز  :  نظرسنجیتکمیل فرم   .ح

 .  (12 )پیوست ارائه دهند برنامهنظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این  مربوطه را تکمیل نمایند و 

 .جام شودنادانشگاه های پیمایشی نالین و از طریق سامانه پژوهش آشود تا نظرسنجی به صورت : تالش می نکته

شود، که توسط مرکز مطالعات برگزار می  4سه گروه متمرکز در جل هر شش ماه یک بار    :گراننظرخواهی از مشاهده .خ

 شود.آوری میگران جمعنظرات گروه مشاهده

 
4Focus group 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 )سخنرانی(  مشاهده آموزش همتایانبازخورد فرم 

 :تاریخ :گرنام مشاهده    :نام استاد

 هریک از موارد زیر ذکر نمایید. خصوصدر را  ت خودمشاهدالطفاً  

 مقدمه سخنرانی )تبیین اهداف و اهمیت جلسه، جلب توجه دانشجویان( 

محتوا، کاربردی بودن مطالب، استفاده از  منطقی  چیدمان و توالی  مورد اصلی به صورت شفاف و سازمان یافته،    5تا    3ارائه  بدنه سخنرانی )

متنوع  فاده  است،  سازیخالصه  و  مثال و  مطالبموثر  همه  پوشش  زمان،  مدیریت  آموزشی  وسایل کمک  کردن از  تعاملی  فنون  از  استفاده   ،

 ( سخنرانی

 ، روشن کردن مسیر یادگیری و مطالعه آتی(ای از مطالب مهمگیری )ارائه خالصهنتیجه

تباط غیرکالمی مناسب از جمله تماس چشمی، جلب ظاهر مناسب، ار  رسا،  ی و جذاب، صدا  وایش  انیبمحیط یادگیری )عالقه به موضوع،  

 مشارکت فعال دانشجویان، احترام نسبت به دانشجویان، فراهم کردن فرصت پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای دانشجویان( 

 

 

 پیشنهادات  نقاط قوت 

 

 
 

 

 1پیوست 

فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث نزد 

 .ماندباقی می  محرمانه گراستاد و مشاهده
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 (فعالروش های یادگیری )  مشاهده آموزش همتایانورد بازخفرم 
ایر موارد مشابه است که  کالس درس وارونه و سبتنی بر مورد، یادگیری مبتنی بر تیم، جلسات یادگیری فعال مانند یادگیری م

 می تواند به صورت حضوری یا در بستر مجازی اجرا شود.

 تاریخ: :گرنام مشاهده  نام استاد:  

 
 هریک از موارد زیر ذکر نمایید.خصوص در خود را لطفاً مشاهدات  

دن به  گوش داایجاد انگیزه در دانشجویان برای مشارکت، و مشارکت،   نظر توانایی ایجاد فرصت برای بحث و تبادلمحیط یادگیری )، ت

 ( نسبت به دانشجویان دانشجویان، احترام

 ( اجرای صحیح گام های روش مورد استفاده مدیریت زمان،سازماندهی جلسه )تبیین اهداف و اهمیت جلسه، ، 

،  تمرین و بحثدادن به دانشجویان برای  فرصت    سازی،تاکید بر مطالب مهم و کاربردی، ، خالصهارتقاء درک و یادگیری دانشجویان )

 (تشویق برای مطالعه و یادگیری بعدی

بازخورد مثبت، ارائه توضیح در مورد درستی یا  ارائه  بازخورد موثر،  ارائه  ،  درست در زمان مناسبسواالت  پرسیدن  )بازخورد  ارزیابی و  

 نادرستی مطلب دانشجو، ارائه پیشنهاد و برنامه برای بهبود(

 پیشنهادات  نقاط قوت 

 

 
 

فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث نزد 

 .ماندباقی می  محرمانه گراستاد و مشاهده

 

 2پیوست 
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 م پزشکی تهران دانشگاه علو

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 )کالس عملی(  مشاهده آموزش همتایانبازخورد فرم 

 تاریخ: :گرنام مشاهده  نام استاد:  

 
 یک از موارد زیر ذکر نمایید.  هرخصوص در را لطفاً مشاهدات خود  

 ، احترام نسبت به دانشجویان( مشارکت  ه اظهارنظر ومحیط یادگیری )عالقه به موضوع، تشویق دانشجویان ب

شفاف  توجه به سطح دانشجویان، مدیریت زمان،  ،  آماده بودن وسایل و تجهیزات از قبل، تبیین اهداف و اهمیت جلسهسازماندهی جلسه )

 ( دستورالعمل و مراحل کار عملی کردن

تمرین فعال به صورت انفرادی یا ادن به دانشجویان برای فرصت د ،نشان دادن مراحل مهم و کلیدیارتقاء درک و یادگیری دانشجویان )

 (دسترس بودن برای پاسخگویی و کمک  در، نظارت بر عملکرد دانشجویان ،گروهی

سواالت به جا برای ارزیابی وضعیت دانشجویان، ارائه بازخورد موثر، ارائه بازخورد مثبت، ارائه توضیح در ارزیابی و بازخورد )پرسیدن 

 یا نادرستی عملکرد دانشجو، ارائه پیشنهاد و برنامه برای بهبود( مورد درستی

 پیشنهادات  نقاط قوت 

  

فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث نزد 

 .ماندباقی می  محرمانه گراستاد و مشاهده

 

 3پیوست 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 )بالینی(  مشاهده آموزش همتایانبازخورد فرم 

 تاریخ: :گرنام مشاهده  نام استاد:  

 یک از موارد زیر ذکر نمایید. در خصوص هررا  لطفاً مشاهدات خود 

نشجو به ارائه و مشارکت، در نظر گرفتن راحتی دانشجو، عدم قطع مکرر ، تشویق دااشتیاق به آموزشعالقه به کار بالینی، محیط یادگیری ) 

 ( ، احترام نسبت به دانشجویانسخنان دانشجو

 (مدیریت زمان، فراگیران حاضربه سطح توجه تبیین اهداف و اهمیت موضوع، ) جلسه سازماندهی

 ( عملکرد دانشجواز دانشجو و مشاهده مستقیم  درخواست انجام شرح حال، معاینه و پروسیجر) مهارت بالینیآموزش 

 

 

ارائه   مناسب،  درمانی بیمار از دانشجو، پرسیدن سواالت -های افتراقی و برنامه تشخیصیاستدالل و قضاوت بالینی )درخواست تشخیص آموزش  

 ( کلی، استفاده از وسایل کمک آموزشی مرور مفاهیم و اصولاستدالل در صورت تغییر دادن برنامه دانشجو، 

فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث نزد 

 .ماندباقی می  محرمانه گراستاد و مشاهده

 

 4پیوست 
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، تشویق  برای بهبود  و برنامه  )بازخورد موثر، بازخورد مثبت، ارائه توضیح در مورد درستی یا نادرستی عملکرد دانشجو، ارائه پیشنهاد  بازخورد

 (عدیری بیگو یادبرای مطالعه 

 پیشنهادات  نقاط قوت 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 )اتاق عمل(  مشاهده آموزش همتایانبازخورد فرم 

 تاریخ: :گرنام مشاهده  نام استاد:  

 یک از موارد زیر ذکر نمایید. لطفاً مشاهدات خود را در خصوص هر 

 عالقه به کار بالینی، اشتیاق به آموزش، تشویق دانشجو به پرسش، احترام نسبت به دانشجویان( محیط یادگیری ) 

 ، مدیریت زمان(آنهاتوجه به سطح بندی فراگیران با اولویت، کارسازماندهی جلسه )تبیین اهداف  

 وسایل موردنیاز( نی یبآموزش مهارت بالینی )ایجاد فرصت برای مشارکت فراگیر، درخواست از دانشجو برای پیش

 

 

فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث نزد 

 .ماندباقی می  محرمانه رگاستاد و مشاهده

 

 5پیوست 
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بالینی ) صورت    ارائه استدالل در،  مناسب  پرسیدن سواالتمرور مفاهیم و اصول کلی و تبیین مراحل کلیدی کار،  آموزش استدالل و قضاوت 

 ( تغییر دادن برنامه دانشجو 

 ( عملکرد و، ارائه پیشنهاد و برنامه برای بهبود بازخورد )بازخورد موثر، بازخورد مثبت، ارائه توضیح در مورد درستی یا نادرستی عملکرد دانشج

 پیشنهادات  نقاط قوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش
فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث نزد 

 .ماندباقی می  محرمانه گراستاد و مشاهده
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فرم بازخورد مشاهده آموزش   همتایان )آموزش مجازی/ترکیبی(

 تاریخ: :گرنام مشاهده  نام استاد:  

 
 هریک از موارد زیر ذکر نمایید.خصوص خود را در شاهدات لطفاً م 

شامل )ذکر اهداف و انتظارات، نحوه ارزشیابی، همپوشانی اهداف و منابع، پوشش نکات مهم با   دوره  تیریمد)ی کالس مجاز تیریمد

 (یکیالکترون یها  بحثتناقضات و تعارضات در  تیریمداجرای تکلیف یا آزمون یا فوروم(، 

 

 

 

 یطراح یبرا یاصول حرفه ا تیرعا، محتوا با اهداف تناسب ، رانیفراگ  ازیمحتوا با ن تناسب ،به روز یعلم یارائه محتوا)محتوا    تیفیک

، یریادگی یمحتوا متناسب با سبکها ارائه، نینو یها یاز تکنولوژ یریگ بهره، یحجم محتوا بر اساس واحد درس  تناسب ، یآموزش

 ( (یحاظ فن)از ل تیفیبا ک یدرس یمحتوا

 

 

 

به   قی تشو، با محتوا ریتعامل فراگ جادی ا، رانیو نظارت فراگ کنترل، به هنگام بازخورد ارائه، مناسب بازخوردارائه )تعامالت سازماندهی 

 (فیلمناسب جهت انجام تکا یبازه زمان  تیرعا، محتوا در زمان مناسب ارائه، جذاب یبحث و گفتگوها  جادیا، گریبا همد رانیتعامل فراگ

 

 

 

جذاب و خالقانه،  اطالع رسانی در مورد نتایج   فیتکال هیبه ارا  بیو ترغ قیتشو، انیعلت عدم مشارکت دانشجو  یریگیپ)   زهیانگ  تیریمد

جهت   قیو تشو   ییراهنما،  آزاد نظرات  انیب  یبرا  یطیمح  جادیاتکالیف و معرفی دانشجوی برتر برای ایجاد انگیزه در دیگر دانشجویان  

 ( و مشترک یگروههای کار انجام 

 

 

 

 (  مشاوره  guideline  هیارا، یمالقات حضور یراهنما)ی بانیخدمات پشت

 پیشنهادات  نقاط قوت 
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 به نام خدا  

 
گاه علوم زپشكي تهران  دانش

 معاونت آموزشي 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 

 

 کارگاه یک روزه 

 ش همتایانمشاهده آموز
 

 7پیوست 
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 کارگاه  معرفی

این    فرایند اجرای  سپس  .شد  خواهد  یمعرف« و اهداف آن  مشاهده آموزش همتایان به صورت مختصر برنامه »  کارگاه،  نیا  در

نهایت،    گرفت  خواهد  قرار  بحث  موردبرنامه   ارائه    فرم های طراحی شده   از  استفاده   نحوه   کنندگان  شرکتو در  به منظور  را 

 .کرد خواهندوص شیوه تدیس به صورت عملی تمرین بازخورد در خص

 

 کارگاه  برگزاری از هدف

 :دوره این گذراندن از پس کنندگان شرکت رودمی  انتظار

 را درک کنند.  مشاهده آموزش همتایاناهمیت و اهداف برنامه  •

 مسلط باشند.  همتایان آموزشبر مراحل مختلف اجرای برنامه مشاهده  •

 ده، بازخورد موثر در خصوص شیوه تدریس به مدرسان ارائه کنند. به کمک فرم های طراحی ش •

 

 موضوع   ساعت   ردیف  

 پخش آیات قرآن، افتتاحیه و معارفه  دقیقه   10  .1

 برنامه ماه: فلسفه، اهداف، چشم انداز و فرایند اجرا  دقیقه   30  .2

 پرسش و پاسخ   دقیقه   10  .3

 مشاهده در جلسات مختلف: تفاوت ها و شباهت ها  دقیقه   15  .4

 پرسش و پاسخ   دقیقه   10  .5

 اصول رازداری و تعهد حرفه ای در برنامه ماه     دقیقه   30  .6

 اصول ارائه بازخورد  دقیقه   30  .7

 تمرین عملی مشاهده همتا   دقیقه   30  .8

 جمع بندی   دقیقه   15  .9
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 تهران  یدانشگاه علوم پزشک

 ی آموزش معاونت

 مطالعات و توسعه آموزش مرکز

 

 مشاهده آموزش همتایان  برنامه

 گران مشاهده  یراهنما

 مقدمه

از   های علوم پزشکی توانمند نمودن اعضای هیات علمی به منظور ایفای نقش معلمی ایشان است.یکی از وظایف دانشگاه 

راستا طی سال  هاییفعالیت این  در  پهای  که  علوم  دانشگاه  در  گرفته میاخیر  کار  به  تهران  دوره شودزشکی  برگزاری  های ، 

اعضای   تواند در آشناییمیها  چند برگزاری این دورههای متنوع است. هر  هیات علمی در قالب دورهتوانمندسازی اعضای  

افراد در    و توانمندی در آن موثر باشد، ولی شواهد موجود از آموزش و توانمندسازی این  ای تدریسههیات علمی با مهارت 

ها و تجربیات خود اعضای هیات علمی است. به های موفق و موثر استفاده از ظرفیتاز راهکند. یکی  سطح فردی حمایت می

ای همکاران خود شوند. امروزه موجب رشد و ارتقای حرفه توانند  این معنا که مدرسان با تجربه و موفق در امر تدریس می

برنامه   به عنوان  مشاهده آموزش همتایان از اجزای  توانمندسازییکی  ارزشیابی اعضای هیات علمی در دانشگاه   های  های یا 

 .گیردمورد استفاده قرار میدنیا مختلف 

همتایان مشاهده   مشاهده متبحر    همکار  کیاز حضور  است  عبارت    5آموزش  و  علمی  هیات  آموزشی یک عضو  محیط    در 

ازنده برای و س  6، امکان ارائه بازخورد تکوینیآموزش همتایانمشاهده  .  اسبهمراه با ارائه بازخورد من  وی  ی عملکرد آموزش

و تامل در فرایندهای    7گیری بازاندیشیآورد و شکلیات علمی را فراهم میه در عضو  های تدریس  رشد و توسعه توانمندی

 . کندتسهیل میتدریس را 

 برنامهاهداف 

به صورت شفاف به منظور استقرار و عملیاتی شدن آن در سطح  زش همتایانمشاهده آموهدف این برنامه، تعیین نحوه اجرای 

 دانشگاه به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی در امر تدریس است. 

 از دیدگاه همکاران   تدریسنقاط ضعف و قوت  آگاهی از •

 
5Peer Observation of Teaching (POT) 
6Formative  
7Reflection 

 8پیوست 
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 تدریس برای بهبود فرآیند  اعضای هیات علمیدر  هایجاد انگیز •

 به دنبال دریافت بازخورد  عضای هیات علمیا ارتقای توانمندی تدریس •

 های آموزش و سنجش شیوهدر خصوص  سایر اعضای هیات علمیاستفاده از تجربیات  فرصتی برای  •

 برنامه هایویژگی

دفاتر توسعه آموزش   آموزش همتایان، واحد توانمندسازی مرکز مطالعات دانشگاه با کمکمشاهده  متولی استقرار برنامه   •

 . تاس هادانشکده 

 . شودیانجام م  اجباریبه صورت  1399از سال   مشاهده آموزش همتایاندر برنامه شرکت  •

رشته   تواند خارج ازگیرد که میگر بر اساس نظر خود هیات علمی و از میان فهرست موجود صورت میانتخاب مشاهده  •

 ی یا دانشکده محل کار وی باشد. تخصص

قبلی  مشاهده  • هماهنگی  با  جلسگر  خود حضور  یزشآمو  هدر  اساس    یابدمی  همکار  بر  ارائه   یمشخص  فرمو  برای  که 

 ار یدر اختبه صورت مکتوب و شفاهی  را    سیتدر  تی مشاهدات خود در مورد وضع  جهینتبازخورد تدوین شده است،  

 . دهدیقرار م یو

 برای مشاهده جلسات آموزش مجازی   •

 د استفاده کنید: برای مشاهده جلسات آموزش مجازی از دو رویکرد می توانی •

پنل تدریس همکار خود تعریف می شییود و بییر  در "با هماهنگی قبلی و با رضایت مدرس درس"الف. مشاهده گر  

اساس فرم مشخص که برای ارئه بازخورد تدوین شده است، نتیجه مشاهدات خود را در مورد وضعیت تییدریس بییه صییورت 

تواند از چندجلسییه تییا تمییام   یکند م  یکه همکار پنل را مشاهده م  ینمدت زمامکتوب و شفاهی  در اختیار وی قرار می دهد

  . گردد فیترم تعر

ب. در یک جلسه حضوری/ وبیناری مدرس یا مدرسانی که تدریس مجازی داشته اند فرایند تدریس را روی سامانه 

 -ن و تمامی فعالیتهای یییاددهینمایش دهند در این جلسه بخشهای مختلف درس/ محتواها/ منابع/ تکالیف و نحوه بازخورد آ

 شود.شود در نهایت ارزیابی کمی و کیفی از طریق چک لیست انجام مییادگیری نشان داده می

ی که محیط   .شودمنظور از جلسه آموزشی، جلسه ای است که با اطالع قبلی فراگیران طی حداقل یک ساعت برگزار می •

قرار می مشاهده  مورد  تدریس  آن  میدر  محیطتوانگیرد  انواع  آموزشی  د  های   کالس درسشامل  های  انواع روش  )با 

در گروه کوچک،   لی، تسهآموزش شامل سخنرانی، یادگیری مبتنی بر تیم، کالس وارونه، یادگیری مبتنی بر مساله و ...(

 ، آموزش مجازی و ... باشد یآموزش درمانگاه ،ینیآموزش در اتاق عمل، راند بالآموزش در آزمایشگاه، 
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نتااس • از  اجباری  سازندهبه صورت    این روش جیتفاده  بود.   و  بیان دیگرخواهد  )نظ  یهایری گ میتصم  یبرا  به   ریمرتبط 

ه  یارتقا  ای عیترف وو  (  یعلم  أتیمرتبه  بود  خواهد  گیری  تصمیم  مبنای  بازخورد  دریافت  و  برنامه  در  شرکت  صرفا 

عضو هیات علمی در جلسات فوق در ترفیع یا ارتقای   محتوای ارزشیابی انجام شده و قضاوت همتا در مورد عملکرد

   نخواهد داشت.وی تاثیری 

 

ماند و تحویل دفتر توسعه آموزش یا مرکز نزد ایشان باقی می گر  فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث بین استاد و مشاهده  •

 شود.  مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه نمی

 عوامل انگیزشی شرکت در برنامه 

شود  توسط مرکز مطالعات گواهی صادر میعضای هیات علمی که کالس درسشان مورد مشاهده قرار گرفته است،  ابرای   •

 شود: و امتیازات زیر در نظر گرفته می

o سیستم شعاعدر  های مشابهتعیین امتیاز قابل مقایسه با فعالیت 

o فعالیتم عنوان  به  علمیحاسبه  ارتقای  در  امتیاز  دارای  توانمندسازی  اساس  های  جامع   2بند    بر  برنامه 

 امتیاز در کل(  10)هر جلسه مشاهده یک امتیاز تا سقف سه امتیاز در سال و توانمندسازی 

o های پایه به صورت متناظرهای آموزشی مهارت سازی با تکلیف کارگاه معادل 

o  محاسبه در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی   

و به منظور جبران مشارکت ایشان موارد زیر در نظر گرفته شود  ی صادر میتوسط مرکز مطالعات گواه  گرانبرای مشاهده  •

 شود:می

o سیستم شعاعدر  های مشابهتعیین امتیاز قابل مقایسه با فعالیت 

o با فعالیتمعادل برنامه    2بند  تبصره سوم  علمی مطابق  مرتبه  در ارتقای    زهای توانمندسازی دارای امتیا  سازی 

 امتیاز بدون سقف و با تایید مرکز مطالعات خواهد بود(.  )اینمندسازی جامع توان 

در ضمن با استقرار برنامه مرکز مطالعات محاسبه در ارتقای مرتبه بر اساس سند جامع توانمندسازی اعضای هیات علمی  •

 نسبت به پیشنهاد سایر موارد تشویقی اقدام خواهد کرد.

 فرایند برنامه

حضوری به یا    ایمیلاز طریق    را تکمیل کرده و  برنامه است، فرم درخواسترکت در  عضو هیات علمی که خواهان ش .1

آموزش توسعه  می  دانشکده/بیمارستان  دفتر  مشاهده ارسال  انتخاب  که  نماید.  است  علمی  هیات  نظر خود  اساس  بر  گر 

 ی وی باشد.  رشته تخصص رج ازتواند خامی

با   .2 هماهنگی  از  مشاهده    شماپس  جلسه  مکان  و  ق )زمان  پطبق  دوم  طرفین    شدهتنظیم  (  10  وستیسمت  اطالع  به  و 

 رسد.می
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کنید و بر سر مسائلی که باید مورد  قبل از جلسه مشاهده، شما با استاد مالقات کرده، در مورد وظایف یکدیگر هماهنگی شود که  توصیه می :  نکته

با استفاده از طرح درس استاد، از قبل مرور کنید که قرار است    بررسی قرار گیرد و همچنین معیارهای ارزشیابی توافق نمایید. همچنین بهتر است

 .سر چه کالسی با چه محتوا و چه اهداف و چه تعداد دانشجویی حاضر شوید

حضور   محیط آموزشدر    جهت بررسی فرآیند تدریس شخصاً  شماشود.  انجام می  حضوریفرایند مشاهده به صورت   .3

در مورد آموزش مجازی فرایند مشاهده به صورت حضور در پنل    د.ی کنیل می فرم از پیش تهیه شده را تکمو    دییابمی

کنید. می  تکمیل  را  شده  تهیه  پیش  از  فرم  و  شوید  می  تعریف  پنل  در  شما  شود.  می  انجام  علمی  هیات  مرکز   عضو 

فرم نمونه  یک  دانشگاه،  آموزش  توسعه  و  همتایانبرای    مطالعات  آموزش  سخنرانی،    مشاهده  تفکیک  های   روش به 

تا  1)پیوست  گذاردمی تدوین کرده است که در اختیار شما و آموزش مجازی جلسه بالینی ،،  کالس عملییادگیری فعال

6)   

  ی در ابتدابهتر است  ممکن است باعث تشویش و اضطراب دانشجویان گردد یا در ذهن آن ها سوال ایجاد کند،    شمااز آنجا که حضور  :  1  نکته

 گیرد. صورت   توسط مدرس  زم به دانشجویانرسانی الجلسه اطالع 

نیز مورد مشاهده قرار دهید. مثالً    دیتوانشود. شما می مشاهده در کالس تنها محدود به فعالیت و رفتار استاد نمی   :2نکته   رفتار دانشجویان را 

العات خوبی در مورد نحوه تدریس در اختیار  اط در فوروم های آنالین شرکت می کنند،  اند یا در کالس مشارکت دارند،  اینکه آنها خسته شده

 . کندکمک می  شماتر اطالعات و ارائه بازخورد به  یادداشت برداشتن در ثبت دقیق گذارد. استاد می

دقت کنید که روش تدریس هر کس متفاوت است پس نباید روش تدریس همکارتان را با خود مقایسه کنید. همچنین نباید در فرایند  :  3نکته  

 دانید که برنامه و روش کار استاد دقیقا چگونه است و چه کارهایی قرار است انجام دهد.  مداخله کند زیرا نمی  تدریس 

در این مرحله، شما  .  دهیدتشکیل  را    بازخورد، جلسه  طی مالقاتی حضوریو    پس از اتمام مشاهداتدر اولین فرصت   .4

 دهید. مدرس قرار داده و به او بازخورد مینتایج مشاهدات خود از جمله فرم تکمیل شده را در اختیار 

می   :1نکته   استاد  توانمندی  ارتقای  باعث  واقعاً  می آنچه  دریافت  که  است  بازخوردهایی  می شود،  بعدا  آن  اساس  بر  و  و  کند  بهتر  دید  تواند 

حتماالً قابل بهبود است، مشخص کنید. از  هایی را که اتری نسبت به کار خودش داشته باشد. ابتدا نقاط قوت را مرور کنید و سپس قسمت عمیق 

 قضاوت، تذکر مستقیم یا ارائه نصیحت پرهیز کنید؛ مگر اینکه به درخواست خود مدرس باشد. 

. فرم تکمیل شده و موارد مورد  خواهد بودفرایند تدریس  در جهت اصالح و بهبود  سازنده و  صرفاً به صورت  مشاهده    جیاستفاده از نتا  :2نکته  

 ماند.باقی می  ستاد و شماا نزدبحث 

است .5 الزم  برنامه،  اجرای  روند  بر  نظارت  و  پایش  منظور  م  به  شده  گزارش  مشاهده  سوم خود  وارد  قسمت  )طبق  را 

 د. یکنارائه آموزش دانشکده/بیمارستان  دفتر توسعهبه   ( 10پیوست 

  شوددر آن ذکر نمی دهجزئیات مشاهاین گزارش شامل نام استاد، تاریخ و نوع جلسه خواهد بود و  :نکته

 کند. صادر می گران گواهیه و مشاهدکنندگان در برنامه شرکتای مرکز مطالعات بر .6

از اعضای هیات علمی شرکتاز   .7 برنامه  هریک  نمایند و سنجی  فرم نظرشود  درخواست میکننده در   مربوطه را تکمیل 

 .نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این برنامه ارائه دهند

متمرکز  .8 گروه  جلسه  در  بار  یک  ماه  شش  هر  می  8همچنین،  برگزار  مطالعات  مرکز  توسط  گروه  شود،  که  نظرات 

 شود.آوری میگران در خصوص نقاط قوت و ضعف برنامه جمعمشاهده 

 

 
8Focus group 
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مندسازی واحد توانهر گونه سوال، ابهام یا مشکلی در مورد فرایند اجرای برنامه دارید، لطفا از طریق تلفن یا ایمیل با 

 درمیان بگذارید.  مرکز مطالعات

edcworkshops@tums.ac.ir 

 88955846و  88955712

 

 

 

 کندگان . تکمیل فرم نظرسنجی توسط شرکت7

 

 ی درخواست و انجام هماهنگی توسط دفتربررس. 2

 گران . نظرخواهی از مشاهده 8

 ارزشیابی 

 ها( گزارش بندیامه )ارائه و جمع. پایش برن 5

 . صدور گواهی توسط مرکز 6

 اجرا 

 . درخواست شرکت در برنامه توسط هیات علمی1

 مشاهده تدریس. 3

 . برگزاری جلسه بعد مشاهده 4
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 تهران  یدانشگاه علوم پزشک

 ی آموزش معاونت

 مطالعات و توسعه آموزش مرکز

 

 مشاهده آموزش همتایان  برنامه

 مدرسان  یراهنما

 مقدمه

از   اعضای هیات علمی به منظور ایفای نقش معلمی ایشان است.  های علوم پزشکی توانمند نمودنیکی از وظایف دانشگاه 

راستا طی سال  هاییفعالیت این  در  گرفته میهای  که  کار  به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  دوره شوداخیر  برگزاری  های ، 

اعضای   د در آشناییتوانمیها  چند برگزاری این دورههای متنوع است. هر  هیات علمی در قالب دورهتوانمندسازی اعضای  

و توانمندی در آن موثر باشد، ولی شواهد موجود از آموزش و توانمندسازی این افراد در    ای تدریسههیات علمی با مهارت 

ها و تجربیات خود اعضای هیات علمی است. به های موفق و موثر استفاده از ظرفیتاز راهکند. یکی  سطح فردی حمایت می

ای همکاران خود شوند. امروزه موجب رشد و ارتقای حرفه توانند  تجربه و موفق در امر تدریس می  این معنا که مدرسان با

برنامه   مشاهده آموزش همتایان از اجزای  توانمندسازیبه عنوان یکی  ارزشیابی اعضای هیات علمی در دانشگاه   های  های یا 

 .گیردمورد استفاده قرار میدنیا مختلف 

همتایان مشاهده   مشاهده متبحر    همکار  کیاز حضور  است  عبارت    9آموزش  و  علمی  هیات  آموزشی یک عضو  محیط    در 

ازنده  و س  10، امکان ارائه بازخورد تکوینیهمتایانمشاهده تدریس توسط  .  همراه با ارائه بازخورد مناسب  وییعملکرد آموزش

توانمندی توسعه  و  رشد  تدریس  برای  عضو  های  می هدر  فراهم  را  علمی  ویات  بازاندیشی شکل   آورد  در    11گیری  تامل  و 

 .  کندتسهیل می فرایندهای تدریس را 

 برنامهاهداف 

به صورت شفاف به منظور استقرار و عملیاتی شدن آن در سطح  مشاهده آموزش همتایانهدف این برنامه، تعیین نحوه اجرای 

 دانشگاه به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی در امر تدریس است. 

 از دیدگاه همکاران   تدریسنقاط ضعف و قوت  زآگاهی ا •

 
9Peer Observation of Teaching (POT) 
10Formative  
11Reflection 

 9پیوست 
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 تدریس برای بهبود فرآیند  اعضای هیات علمیدر  هایجاد انگیز •

 به دنبال دریافت بازخورد  اعضای هیات علمی ارتقای توانمندی تدریس •

 های آموزش و سنجش شیوهدر خصوص  سایر اعضای هیات علمیاستفاده از تجربیات  فرصتی برای  •

 هبرنام هایویژگی

دفاتر توسعه آموزش   آموزش همتایان، واحد توانمندسازی مرکز مطالعات دانشگاه با کمکمشاهده  متولی استقرار برنامه   •

 . است هادانشکده 

 . شودیانجام م  اجباریبه صورت  1399از سال   مشاهده آموزش همتایاندر برنامه شرکت  •

رشته   تواند خارج ازگیرد که میفهرست موجود صورت میگر بر اساس نظر خود هیات علمی و از میان  انتخاب مشاهده  •

 ی یا دانشکده محل کار وی باشد. تخصص

قبلی  مشاهده  • هماهنگی  با  جلسگر  خود حضور  یآموزش  هدر  اساس    یابدمی  همکار  بر  ارائه   یمشخص  فرمو  برای  که 

 ار یدر اختتوب و شفاهی  به صورت مکرا    سیتدر  تی مشاهدات خود در مورد وضع  جهینتبازخورد تدوین شده است،  

 . دهدیقرار م یو

 برای مشاهده جلسات آموزش مجازی از دو رویکرد می توانید استفاده کنید:  •

پنل تدریس همکار خود تعریف می شود و بر اساس فییرم  در "با هماهنگی قبلی و با رضایت مدرس درس"الف. مشاهده گر 

مشاهدات خود را در مورد وضعیت تدریس بییه صییورت مکتییوب و   مشخص که برای ارئه بازخورد تدوین شده است، نتیجه

 فییی تواند از چندجلسه تا تمام تییرم تعر یکند م یکه همکار پنل را مشاهده م  یمدت زمانشفاهی  در اختیار وی قرار می دهد

   .گردد

وی سامانه مدرس یا مدرسانی که تدریس مجازی داشته اند فرایند تدریس را ر وبیناری /در یک جلسه حضوریب. 

 -یتهای یییاددهیو تمامی فعال  آننمایش دهند در این جلسه بخشهای مختلف درس/ محتواها/ منابع/ تکالیف و نحوه بازخورد  

 شود.در نهایت ارزیابی کمی و کیفی از طریق چک لیست انجام می شودمی یادگیری نشان داده

ی که محیط   .شودیران طی حداقل یک ساعت برگزار میمنظور از جلسه آموزشی، جلسه ای است که با اطالع قبلی فراگ •

قرار می مشاهده  مورد  تدریس  آن  میدر  محیطگیرد  انواع  آموزشی  تواند  های   کالس درسشامل  های  انواع روش  )با 

در گروه کوچک،   لی، تسهآموزش شامل سخنرانی، یادگیری مبتنی بر تیم، کالس وارونه، یادگیری مبتنی بر مساله و ...(

 ، آموزش مجازی و ... باشد یآموزش درمانگاه ،ینیآموزش در اتاق عمل، راند بالش در آزمایشگاه، آموز

نتا • از  اجباری  سازندهبه صورت    این روش جیاستفاده  بود.   و  بیان دیگرخواهد  )نظ  یهایری گ میتصم  یبرا  به   ریمرتبط 

ه  یارتقا  ای عیترف ب(  یعلم  أتیمرتبه  دریافت  و  برنامه  در  شرکت  وو  صرفا  بود  خواهد  گیری  تصمیم  مبنای  ازخورد 

محتوای ارزشیابی انجام شده و قضاوت همتا در مورد عملکرد عضو هیات علمی در جلسات فوق در ترفیع یا ارتقای 

   نخواهد داشت.وی تاثیری 



26 

 

 

آموزش یا مرکز   ماند و تحویل دفتر توسعهنزد ایشان باقی می گر  فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث بین استاد و مشاهده  •

 شود.  مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه نمی

 عوامل انگیزشی شرکت در برنامه 

شود  توسط مرکز مطالعات گواهی صادر میاعضای هیات علمی که کالس درسشان مورد مشاهده قرار گرفته است،  برای   •

 شود: و امتیازات زیر در نظر گرفته می

o سیستم شعاعدر  های مشابهتعیین امتیاز قابل مقایسه با فعالیت 

o فعالیتم عنوان  به  علمی  حاسبه  ارتقای  در  امتیاز  دارای  توانمندسازی  اساسهای  جامع   2بند    بر  برنامه 

 امتیاز در کل(  10)هر جلسه مشاهده یک امتیاز تا سقف سه امتیاز در سال و توانمندسازی 

o رت متناظرهای پایه به صوهای آموزشی مهارت سازی با تکلیف کارگاه معادل 

o  محاسبه در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی   

و به منظور جبران مشارکت ایشان موارد زیر در نظر گرفته شود  توسط مرکز مطالعات گواهی صادر می  گرانبرای مشاهده  •

 شود:می

o سیستم شعاعدر  های مشابهتعیین امتیاز قابل مقایسه با فعالیت 

o با فعالیتمعادل برنامه    2بند  تبصره سوم  علمی مطابق  مرتبه  در ارتقای    زسازی دارای امتیاهای توانمند  سازی 

 )این امتیاز بدون سقف و با تایید مرکز مطالعات خواهد بود(. مندسازی جامع توان 

در ضمن با استقرار برنامه مرکز مطالعات محاسبه در ارتقای مرتبه بر اساس سند جامع توانمندسازی اعضای هیات علمی  •

 پیشنهاد سایر موارد تشویقی اقدام خواهد کرد. نسبت به

 فرایند برنامه

هستید،   .1 برنامه  در  شرکت  خواهان  اول  اگر  کنیدقسمت  تکمیل  را  درخواست  را  .  (10)پیوست    فرم  صورت فرم  به 

که   به منظور سهولت کار بهتر استنمایید.  ارسال  آموزش دانشکده/بیمارستان    به دفتر توسعه  ایمیلحضوری یا از طریق  

گران حداکثر دو نفر را توانید از فهرست مشاهده می  خود را برای مشاهده ذکر کنید.  دو تاریخ پیشنهادی کالسحداقل  

مشاهده  دهید.  پیشنهاد  مشاهده  فرایند  بین    گرانبرای  سینا،  از  ابن  آموزشی  در  رتبه  ینحائزمنتخبان جشنواره  برتر  های 

یا اعضای هیات علمی دارای مدرک دکتری تخصصی    موفق و موثرشاخص در تدریس  هیات علمی  یا  ارزشیابی  

 .اندانتخاب و برای شرکت در این برنامه توجیه شده  و آموزش الکترونیک یا ارشد آموزش پزشکی

 .  است  یقابل دسترسنیز مرکز  تیفرم از وب سا  این :1نکته 

 ی شما باشد.رشته تخصص تواند خارج از و می گیرد ود صورت می گر بر اساس نظر خود شما از میان فهرست موجانتخاب مشاهده :2نکته 

و به اطالع   شدهتنظیم  (  10  پیوستقسمت دوم  طبق  )زمان و مکان جلسه مشاهده  گر مربوطه  پس از هماهنگی با مشاهده  .2

 رسد. شما می
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کنید و با در اختیار گذاشتن  یف یکدیگر هماهنگی  مالقات کرده، در مورد وظاگر  قبل از جلسه مشاهده، با استاد مشاهدهشود که  توصیه می :  نکته

 بر سر مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد و همچنین معیارهای ارزشیابی توافق نمایید.    گر،طرح درس خود برای استاد مشاهده 

صورت   .3 به  مشاهده  می  حضوریفرایند  مشاهدهشود.  انجام  شخصاًاستاد  تدریس  فرآیند  بررسی  جهت  یط محدر    گر 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، یک نمونه  کند.  فرم از پیش تهیه شده را تکمیل میو    یابدحضور می  آموزش

همتایانبرای    فرم آموزش  اختیار   مشاهده  در  بالینی  جلسه  و  عملی  کالس  کوچک،  گروه  سخنرانی،  تفکیک  به 

 گذارد.گران میمشاهده 

در  بهتر است  ممکن است باعث تشویش و اضطراب دانشجویان گردد یا در ذهن آن ها سوال ایجاد کند،  گر  از آنجا که حضور مشاهده   :1نکته  

 انجام دهید.  به دانشجویان را رسانی الزم  جلسه اطالع  یابتدا

اند اینکه آنها خسته شده  رفتار دانشجویان، مثالً  تواندگر می شود. مشاهدهمشاهده در کالس تنها محدود به فعالیت و رفتار خود شما نمی   :2نکته  

 یا در کالس مشارکت دارند، را نیز مورد مشاهده قرار دهد. 

فرصت   .4 اولین  مشاهداتدر  اتمام  از  حضوریو    پس  مالقاتی  جلسه  طی  دهید.    بازخورد،  تشکیل  مرحله،  را  این  در 

 دهد. ازخورد می گر نتایج مشاهدات خود از جمله فرم تکمیل شده را در اختیار شما قرار داده و بمشاهده 

تری نسبت  توانید دید بهتر و عمیق شود. بر اساس آن بعدا می شود، بازخوردهایی است که ارائه میآنچه واقعاً باعث ارتقای توانمندی می :  1نکته  

 به کار خود داشته باشد.

فرم  ان از این امر،  نی. برای اطمخواهد بوددریس  فرایند تدر جهت اصالح و بهبود  سازنده و  صرفاً به صورت  مشاهده    جیاستفاده از نتا  :2نکته  

که صرفاً شامل نام استاد، تاریخ و نوع جلسه  گر گزارش خود را  ماند. مشاهده گر باقی می و مشاهده  شما  نزدتکمیل شده و موارد مورد بحث  

کنندگان مرکز مطالعات برای شرکت کند.  ائه می ارآموزش دانشکده/بیمارستان  دفتر توسعه  به  ،  شوددر آن ذکر نمی   جزئیات مشاهدهخواهد بود و  

  . کندصادر می  گران گواهیو مشاهده در برنامه 

برنامه،   .5 اجرای  روند  بر  نظارت  و  پایش  منظور  ممشاهده به  گزارش  شده  گر  مشاهده  را  وارد  سوم )طبق  خود  قسمت 

  .کندارائه می بیمارستان/دفتر توسعه آموزش دانشکده به ( 10 پیوست

در آن ذکر  تدریس و بازخورد    مشاهدهمربوط به  جزئیات  تاریخ و نوع جلسه خواهد بود و  گر،  نام مشاهده،  ین گزارش شامل نام مدرسا:  نکته

 . شودنمی 

صادر   گران گواهیهو مشاهدکنندگان در برنامه  های دریافتی برای شرکتبر اساس گزارشمرکز مطالعات    صدور گواهی: .6

   کند. می

برن  .7 این  آنجا  میاز  اجرا  دانشگاه  در سطح  بار  اولین  برای  کاستیشود،  امه  رفع  در  شما  ارزشمند  آن   هانظرات  بهبود  و 

نظرات و پیشنهادهای    و(  12)پیوست  سنجی مربوطه را تکمیل نمایید  فرم نظرشود  از شما درخواست میتاثیرگذار است.  

 خود را در خصوص این برنامه ارائه دهید. 

 .جام شودنادانشگاه های پیمایشی نالین و از طریق سامانه پژوهش آنظرسنجی به صورت  شود تا: تالش می نکته

متمرکز .8 گروه  جلسه  در  بار  یک  ماه  شش  می  12هر  برگزار  مطالعات  مرکز  توسط  مشاهدهشود،  که  گروه  ن گرانظرات 

 .شودآوری میجمع
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 با ما درمیان بگذارید.تلفن یا ایمیل ، لطفا از طریق هر گونه سوال، ابهام یا مشکلی در مورد فرایند اجرای برنامه دارید

 

 

 

 کندگان . تکمیل فرم نظرسنجی توسط شرکت7

 

 ی درخواست و انجام هماهنگی توسط دفتربررس. 2

 گران ی از مشاهده . نظرخواه8

 ارزشیابی 

 ها( گزارش بندی. پایش برنامه )ارائه و جمع5

 . صدور گواهی توسط مرکز 6

 اجرا 

 . درخواست شرکت در برنامه توسط هیات علمی1

 مشاهده تدریس. 3

 . برگزاری جلسه بعد مشاهده 4
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 برنامه مشاهده آموزش همتایان 

 

 ( )توسط مدرس محترم تکمیل شود و به دفتر توسعه ارسال گرددقسمت اول: فرم درخواست شرکت 

  مشخصات استاد

 آموزشی  گروه    دانشکده     نام خانوادگینام و  

 ایمیل     تلفن      تخصص 

 استاددانشیار                استادیار              مربی           رتبه

 مشخصات جلسه

 غیرهدستیاری       PhD       دکترای عمومی      کارشناسی ارشد    کارشناسی      مقطع

 نام درس    شجویان سال دان      نام رشته 

 مکان برگزاری جلسه 

  غیره ااتاق عمل  بالینی        کالس عملی         گروه کوچک       سخنرانی         نوع جلسه

 )ان( پیشنهادی گرنام مشاهده 

 و ساعت پیشنهادی تاریخ 

 )توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده/بیمارستان تکمیل شود( قسمت دوم: جلسه قطعی 

 ساعت       تاریخ    گرمشاهده نام 

 )توسط مشاهده گر محترم تکمیل شود و به دفتر توسعه عودت داده شود( قسمت سوم: گزارش جلسه 

 تعداد دانشجویان   طول مدت بازخورد   طول مدت مشاهده   طول مدت جلسه

با مسووالن در میان بگذارید، ذکر چنانچه با مشکل اجرایی خاصی در حین برنامه یا قبل از آن مواجه شدید که مایل هستید 

 کنید. 

 

 تاریخ     امضای استاد    گرامضای مشاهده 

 10پیوست 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 مشاهده آموزش همتایان پایش شش ماهه برنامه  فرم

 در دانشکده ...

نام   ردیف

 گرمشاهده 

نام  

 مدرس

گروه  

 آموزشی

تاریخ   مرتبه

 جلسه 

مدت زمان  
 )جلسه/مشاهده/بازخورد( 

نوع  

 جلسه 
)سخنرانی/گروه  

کوچک/کالس 

عملی/بالینی/اتاق  

 عمل( 

تعداد 

 دانشجویان 

مشکل  

 اجرایی 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 معاونت آموزشی 

 عات و توسعه آموزشمرکز مطال

 مشاهده آموزش همتایان نظرسنجی در خصوص برنامه فرم 
 

 :نام دانشکده .1

 : گروهنام  .2

 استاد  دانشیار               استادیار             مربی          رتبه:      .3

  غیرهاتاق عمل        بالینی         کالس عملی       گروه کوچک       سخنرانی     جلسه:    .4

 خیر         بلی      اید؟آیا قبالً در این برنامه شرکت داشته .5

 ر بلی، چند بار؟گا .6

 خیر        بلی    اید؟های توانمندسازی مرکز مطالعات شرکت داشتهآیا قبالً در دوره  .7

 ؟را ذکر کنیددوره و سال نام لطفاً ر بلی، گا .8

 
کامالً   شماره

 مخالفم

نه موافق و   مخالفم

 مخالفمنه 

کامالً  موافقم

 موافقم

      های انجام شده برای تنظیم جلسه مشاهده مناسب بود. هماهنگی  .9

      گر از توانمندی الزم برای این کار برخوردار بود.مشاهده  .10

      های تدریس من موثر بود. بازخوردهای ارائه شده در ارتقاء مهارت  .11

      مناسب بود. فرم استفاده شده برای ارائه بازخورد   .12

      من مجددا در این برنامه شرکت خواهم کرد.   .13

      شرکت کنم. برنامهگر در مایلم که به عنوان مشاهده  .14

 

 خود را ذکر کنید.  نظر کلی، انتقادات و پیشنهاداتلطفا  .15

   

 12پیوست 


