برنامه عملیاتی واحدتوانمندسازی اساتید در سال 1397
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1397
بررسی اهداف در برنامه تحول آموزش و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بررسی اهداف کالن دانشگاه در سال 1397

تلفیق اهداف کالن دانشگاه و برنامه تحول و تدوین چارچوب برنامه عملیاتی

ارائه چارچوب برنامه عملیاتی سال 1397به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهت بررسی و تصویب

اجرا و پایش منظم برنامه

ارائه بازخورد

ارزشیابی پایان سال

3

مقدمه
از جمله اهداف مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگااهها ،تگدوین برنامگههایی بگرای حفگو و ارتقگا
توانایی های آموزشی اساتید دانشااهها میباشد .واحد توانمندسازی اعضای هیات علمگی مگدیریت مطالعگات و
توسعه آموزش پزشکی دانشااه در راستای شرح وظایف مراکز توسگعه دانشگااهها و بگا توجگه بگه دسگتورالعمل
اجرایگی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأتت علمأی موسسگات آموزشگی و
پژوهشی ،متولی برگزاری دوره های عمومی(مهارتی) توانمندسازی اساتید می باشد .این دوره ها شامل  5عنوان:
ضوابط و مقررات دانشگاهی ،روشها و فنون تدریس ،روش و مدیریت تحقیق ،ارزیابی فعالیت
های آموزش و پژوهشی و مأدیریت اطالعأات علمأی و منأابك الکيرونیکأی اسأت .دوره هگای
توانمندسازی بر اساس نیازسنجی آموزشی که با روشهای مختلف و به صورت مداوم از دانشکده هگا و اعضگای
هیأت علمی انجام می شود طراحی و اجرا می گردد.
برنامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی در سه سأط بگا نظگر کارشناسگی جمعگی از متخصصگان در مگدیریت
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی طراحی و تدوین گردیده است .نظگر بگه تالگوست سگری در حگوزه آمگوزش
پزشکی ،برنامه کارگاههای آموزشی در هر سطح قابل انعطاف می باشد و بر حسب نیاز و شرایط ،بازناری می-
شود.
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وضعیت موجود
سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

تعداد شرکت کنندگان در کارگاههای توانمندسازی

296

374

759

1088

1812

1122

474

1720

تعداد کارگاههای برگزار شده در پنج حیطه توانمندسازی اساتید

27

47

42

61

81

59

60

82

تعداد کارگاههای آموزشی برگزار شده در حیطه روش تدریس

4

4

4

9

11

14

18

32

تعداد کارگاههای آموزشی برگزار شده در حیطه روش تحقیق

11

21

15

18

31

16

18

20

تعداد کل کارگاههای آموزشی برگزار شده در حیطه مدیریت منابع علمی

10

18

21

16

25

19

14

21

تعداد کل کارگاههای آموزشی برگزار شده در حیطه روشهای ارزشیابی

2

2

1

12

8

7

5

2

تعداد کل کارگاههای آموزشی برگزار شده در حیطه آشنایی با قوانین و مقررات

-

2

1

6

6

3

1

1

آمارتوانمندسازی اساتید

6

5

اهداف
اهداف کلی

 .1ارتقا کمی و کیفی کارگاههای توانمندسازی اساتید
 .2افزایش مشارکت اساتید در اجرا و شرکت در کارگاههای توانمندسازی اساتید
 .3طراحی سایت توانمندسازی به منظور افزایش کارآیی فعالیتهای اجرایی کارگاهها
 .4ارزشیابی کارگاهها  5ماه بعد از کارگاه به منظور بررسی میزان اثربخشی کارگاهها بر عملکرد اساتید (حداقل
 5کارگاه)
اهداف اخيصاصی

 .1برنامه ریزی  6ماهه در راستای افزایش تنوع کارگاههای توانمندسازی
 .2امکان سنجی طراحی دوره های منجر به گواهینامه برای اساتید
 .3برنامه ریزی برای کارگاههای اخالق حرفه ای و اخالق در پژوهش
 .4برنامه ریزی حداقل  2کارگاه آنالین تا پایان سال1397
 .5طراحی دوره آنالین آموزش بالینی برای اساتید بالینی
 .6برنامه ریزی در راستای توزی کارگاهها در سطح دانشکده و بیمارستان های آموزشی
 .7تشویق اساتید به مشارکت در اجرای کارگاه ها
 .8سیاستاذاری در راستای تشویق اساتید به شرکت فعال درکارگاه ها
 .9تاللیل نیازهای مورد انتظار از سایت توانمندسازی
 .10تأکید بر قابلیتهای مورد انتظار از قبیل پروفایل شخصی هر استاد به نالوی که نشان دهنده سابقه شگرکت وی در
کارگاهها باشد
 .11تعریف درگاه پرداخت اینترنتی

جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد
هدف کلی :ارتقای کمی و کیفی کارگاه های توانمندسازی اساتید

هدف اخيصاصی :برنامه ریزی  6ماهه در راستای افزایش تنوع کارگاههای توانمندسازی
امکان سنجی طراحی دوره های منجر به گواهینامه برای اساتید
برنامه ریزی برای کارگاههای اخالق حرفه ای و اخالق در پژوهش
برنامه ریزی حداقل  2کارگاه آنالین تا پایان سال1397
طراحی دوره آنالین آموزش بالینی برای اساتید بالینی
شرح فعالیت

ردیف

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

روش اجرا

نحوه پایش

شاخص پایش یا
ارزشیابی

نیازسنجی بگرای کارگاههگای مگورد
1

نیگگاز سگگال  97از طریگگق مکاتبگگه بگگا

مسئول وحد

اسگگگگفند  1397و

گروههگگگای آموزشگگگی و از طریگگگق

توانمندسازی

خرداد 1397

مرداد 1397

مکاتبه با دانشکده
ها

لیست نیازها

لیست نیازها

سایت
مسوول واحد
2

برنامه ریزی  6ماهه کارگاهها

توانمند سازی و
کارشناس مربوطه

بر اساس
اسگگگگگفند 1396و اسگگگگگفند 1396و
شهریور 1397

شهریور 1397

نیازسنجی و

اعالم برنامه در

هماهنای با اساتید

سایت

مشاهده سایت

هر کارگاه
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هدف اخيصاصی :برنامه ریزی  6ماهه در راستای افزایش تنوع کارگاههای توانمندسازی
امکان سنجی طراحی دوره های منجر به گواهینامه برای اساتید
برنامه ریزی برای کارگاههای اخالق حرفه ای و اخالق در پژوهش
برنامه ریزی حداقل  2کارگاه آنالین تا پایان سال1397
طراحی دوره آنالین آموزش بالینی برای اساتید بالینی
ردیف

3

شرح فعالیت

مسئول اجرا

تهیگگه پگگیش نگگویه پیشگگنهادی بگگرای

مسوول واحد

دوره های منجر به گواهینامه

توانمند سازی

زمان شروع

زمان پایان

روش اجرا

نحوه پایش

اردیبهشت 1397

شاخص پایش یا
ارزشیابی

پیش نویه

برگگگزاری جلسگگه بگگا معاونگگت آموزشگگی

4

دانشااه و مسوول امور هیات علمی و دبیر

مسوول واحد

جذب برای امکگان سگنجی طراحگی دوره

توانمند سازی

اردیبهشت  1397جلسه دو ساعته

جلسه تبادل نظر

تدوین

مشاهده

صورتجلسه

صورتجلسه

های منجر به گواهینامه برای اساتید

صورتجلسه

برگزاری جلسه بگرای برنامگه ریگزی
5

کارگگگاه هگگای اخگگالق حرفگگه ای و

کارشناس مربوطه

اخالق در پژوهش
6

اطگگالع رسگگانی مناسگگب و برگگگزاری
کارگاههای برنامه ریزی شده

اسفند و شگهریور تگگگاریج اجگگگرای هماهنای با اساتید
1397

جلسه

فروردین 97

اسفند 1397

و برگزاری جلسه

واعالم تاریج
کارگاه در برنامه
شش ماهه

کارشناس توانمندسازی و
اساتید مربوطه

مشاهده
صورتجلسه و
مشاهده سایت
لیست شرکت کنندگان
و ارزشیابی کارگاه

8

هدف اخيصاصی :برنامه ریزی  6ماهه در راستای افزایش تنوع کارگاههای توانمندسازی
امکان سنجی طراحی دوره های منجر به گواهینامه برای اساتید
برنامه ریزی برای کارگاههای اخالق حرفه ای و اخالق در پژوهش
برنامه ریزی حداقل  2کارگاه آنالین تا پایان سال1397
طراحی دوره آنالین آموزش بالینی برای اساتید بالینی
شرح فعالیت

ردیف

برگزاری جلسه برای برنامگه ریگزی
7

حداقل  2کارگگاه آنالیگن تگا پایگان
سال1397

8

9

طراحی دوره آنالین آموزش بالینی
برای اساتید بالینی
پیایری تعریف برنامه هگای آنالیگن
توانمندسازی از طریق موبایل

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

روش اجرا

نحوه پایش

شاخص پایش یا
ارزشیابی

مسوول واحد
توانمند سازی و

آذر 1397

مسوول آموزش

تگگگاریج اجگگگرای
جلسه

برگزاری جلسه

صورتجلسه

مشاهده
صورتجلسه

مجازی
مسوول آموزش
مجازی و مسوول

تیر 1397

اسفند 1397

آموزش بالین
مسوول آموزش
مجازی و مسوول
آموزش بالین

تیر 1397

اسفند 1397

طراحی تالت وب
دوره
طراحی اپ
موبایل

ارائه دوره

مشاهده دوره
طراحی شده

ارائه اپ موبایل
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هدف کلی :افزایش مشارکت اساتید در اجرا و شرکت در کارگاههای توانمندسازی

هدف اخيصاصی :برنامه ریزی در راستای توزی کارگاهها در سطح دانشکده و بیمارستان های آموزشی
تشویق اساتید به مشارکت در اجرای کارگاه ها
سیاستاذاری در راستای تشویق اساتید به شرکت فعال درکارگاه ها
ردیف

1

2

شرح فعالیت

استعالم از طریق  EDOدانشکده ها
و بیمارستانها

مسئول اجرا

کارشناس مربوطه

برنامگگگه ریگگگزی بگگگرای برگگگگزاری

مسوول واحد

کارگاههگگا حسگگب نیگگاز در سگگطح

توانمند سازی و

دانشکده ها و بیمارستان ها

کارشناس مربوطه

زمان شروع

فروردین ماه
1397
شهریور و اسفند
1397

زمان پایان

اردیبهشت1397

اسفندّ1397

روش اجرا

نحوه پایش

ارسال نامه از

تاریج ارسال نامه

مشاهده نامه های

طریق کارتابل

ها و پاسج ها

ارسالی و پاسج

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه در

تعداد کارگاههای

دانشکده و بیمارستان

برگزار شده در

برحسب پاسج

دانشکده ها و

استعالمات

بیمارستانها

در دانشکده و
بیمارستان

برگزاری جلسه با EDOهای دانشکده هگا

3

در راسگگگتای جلگگگب همکگگگاری اسگگگاتید

مسوول واحد

فروردین ماه

ارسال نامه از

تاریج ارسال نامه

درمشگگارکت تگگدریه و شگگرکت فعگگال در

توانمند سازی

1397

طریق کارتابل

ها و پاسج ها

کارگاهها

پیایگگگری الزامگگگی بگگگودن  4سگگگاعت
4

کارگاه توانمندسازی در ترفی پایگه
اساتید

دکتر صبری /دکتر
یمانی

فروردین 97

شهریور 1397

شاخص پایش یا
ارزشیابی

مشاهده نامه های
ارسالی و پاسج و
صورتجلسات
فرمهای ترفی پایه
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هدف کلی :طراحی سایت توانمندسازی به منظور افزایش کارآیی فعالیيهای اجرایی کارگاهها

هدف اخيصاصی :تاللیل نیازهای مورد انتظار از سایت توانمندسازی
تأکید بر قابلیتهای مورد انتظار از قبیل پروفایل شخصی هر استاد به نالوی که نشان دهنده سابقه شرکت وی در کارگاهها باشد
تعریف درگاه پرداخت اینترنتی
ردیف

شرح فعالیت

1

تعیین نیاز های سایت توانمندسازی

2

طراحی درگاه پرداخت اینترنتی

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

مسوول واحد
توانمند سازی و

اردیبهشت 1396

خرداد1397

کارشناس مربوطه

طراحگگگی فایگگگل اکسگگگل اسگگگاتید و
3

وروداطالعات مربوط به شرکت در
کارگاه ها از سال 1395

4

مسوول آموزش
مجازی
کارشناس وکمک
کارشناس مربوطه

معرفگگی سگگایت و قابلیتهگگای آن بگگه

مسئول واحد

اساتید دانشکده ها

توانمندسازی

روش اجرا

تهیه لیست مورد
نیاز سایت

نحوه پایش

لیست مورد نیاز

شاخص پایش یا
ارزشیابی

مشاهده لیست
مورد نیاز سایت
مشاهده سایت راه

طراحی سایت

خرداد ماه 1397

طراحی سایت

اندازی شده و
ارزشیابی آن

خرداد 1397

فروردین 1397

ادامه دار

خرداد 1397

تهیه فایل اکسل

مکاتبه و معرفی در
شروع کارگاهها

تهیه فایل اکسل

مشاهده فایل
اکسل

مکاتبات
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