
  

  بهداشتی درمانی گلستان خدمات و دانشگاه علوم پزشکی

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی              

رشدو بالندگی اساتید دفتر                  

  1393 اول سال هشش ماهعملکرد گزارش            

 

  93درشش ماهه اول  عملکرد*

 12/6/93شکده پیراپزشکی و بهداشت  دان )PBL(کارگاه تحت عنوان اخالق حرفه اي برمبناي حل مسئله  .1

 18/6/93دانشکده دندانپزشکی         )PBL(کارگاه تحت عنوان اخالق حرفه اي برمبناي حل مسئله  .2

  )گروه کودکانآموزش تفسیر و تحلیل کمی آزمون ها در ( جلسه آموزشی تحت عنوان  .3

 –دکتر عموئیان (جلسه آموزشی برنامه ریزي درسی براي اساتید گروه کودکان که قبال شرکت نکرده بودند  .4

 )دکتر گودرزي –دکتر اسماعیلی  –دکتر صفائیان  - دکتر آقاپور –دکتر زائر 

  25/6/93شرکت در کارگاه شیوه هاي نوین ارزشیابی جهت دستیاران جدیدالورود    .5

بالندگی در حیطه برنامه ریزي درسی با تأکید بر طرح دوره و  و هاي انجام شده دفتر رشد فعالیت*

    طرح درس روزانه

برنامه ریزي جهت اساتید از سوي مدیر گروه کودکان جهت تدوین و بازنگري طرح درس و طرح دوره طی  .6

 25/4/93پ گ مورخه /90470/40-5نامه شماره 

ح مدیرگروه و اعضاء جهت تقدم و تأخر دروس تخصصی مطالب جهت تدوین طربرنامه ریزي و نشست با  .7

 دوره

 جلسه  102براي ) واحد نظري 6درس ( تدوین طرح دوره گروه کودکان   .8

شرکت در جلسات طرح درس و طرح دوره اساتید گروه کودکان بطور جداگانه براي هریک از اساتید در  .9

 )صورتجلسه پیوست می باشد( هرجلسه 



ی مشکل آموزشی نمرات  آزمون دانشجویان پزشکی گروه کودکان جهت اعالم نتایج که ارسال نامه به بررس .10

سرپرست مرکز مطاللعات و مدیرگروه جهت بازنگري در اعالم نمرات دانشجویان و گزارشی به مدیرگروه در 

رفع مشکل )) تمام مستندات پیوست می باشد(( خصوص اشکاالت و نقاط ضعف آزمون و پیگیري آنها

 اساتید –آموزشی دانشجویان 

 )دکتر عبداللهی –دکتر صدیقی  –دکترآقائی ( تنظیم و تدوین طرح دوره گروه روماتولوژي با اعضاء تیم گروه  .11

 –جلسه  7دکترآقائی به مدت(تنظیم و تدوین طرح درس روزانه گروه روماتولوژي بااعضاء تیم گروه  .12

 ) جلسه  8دکترصدیقی به مدت

وس مطالب گروه روماتولوژي در خصوص اضافه زمان براي بعضی از دروس به علت اهمیت مطالب بررسی رئ .13

 و اضافه نمودن یک مبحث جدید بعنوان کمردرد  مکانیکال به رئوس مطالب صورتجلسه

جلسه آموزشی جهت بررسی طرح دوره و طرح درس دکتر زارع که در خصوص اهداف نویسی در طرح دوره  .14

  .رفع گردید مشکالتی بوده که

   در خصوص دانشجویان المپیاد حیطه استدالل بالینی*

 متحان المپیاد با گروه کودکان هماهنگی و تنظیم برنامه آمادگی قبل از ا .1

پیگیري جهت خدمت کشیک هاي نامه هاي ارسالی از سوي سرپرست مرکز در مزکز آموزشی  .2

  درمانی کودکان

  مشاوره دانش پژوهی*

 تنظیم پروژه دانش پژوهی آقاي دکتر مهرداد آقائی –مشاوره و بررسی  .1

 )هیئت علمی بیهوشی(تر کاظم نژاد تنظیم پروژه دانش پژوهی آقاي دک –مشاوره و بررسی  .2

 )هیئت علمی بیهوشی(تنظیم پروژه دانش پژوهی آقاي دکتر قورچائی  –مشاوره و بررسی  .3

 وب یزدانیتنظیم پروژه دانش پژوهی آقاي دکتر یعق –مشاوره و بررسی  .4

بسته هاي  ند آموزشی براي ترم جاريمشاوره به گروه هاي آموزشی پیراپزشکی جهت تدوین و طراحی فرآی .5

حیطه هاي یادگیري (بسته آموزشی چگونگی تدوین اهداف آموزشی علی الخصوص رفتاري در-آموزشی

  )نگرشی–مهارتی –شناختی

  

   93هاي برگزار شده درشش ماهه اول  کارگاه*

 29/2/93برنامه ریزي درسی با تاکید بر طرح درس و طرح دوره کارگاه  .1

 20/2/93کارگاه آموزشی آشنایی با سؤاالت آزمون المپیاد استدالل بالینی  .2



 27/2/93انتخاب نماینده گروه در حیطه استدالل بالینی  .3

) نمونه سؤاالت درون دانشگاهی سالهاي قبل(کارگاه آموزشی طراحی سؤاالت استدالل بالینی .4

31/2/93 

 7/3/93کارگاه آموزشی طراحی سؤاالت استدالل بالینی با گروه داخلی  .5

 8/3/93کارگاه آموزشی طراحی سؤاالت استدالل بالینی با گروه زنان  .6

خانم مقدسه ( جلسه آموزشی طراحی سؤاالت استدالل بالینی با نماینده گروه دانشجویان  .7

 10/3/93جهت آموزش سناریو ) جهانشاهی 

آموزشی در جهت ارائه نمونه سؤاالت ، تعداد سؤاالت ، مستندات و بسته هاي جلسه  .8

 11/3/93آموزشی

 7/3/93کارگاه کارگاه ارزیابی درونی .9

 21/5/93کارگاه ارزیابی کمی و کیفی  آزمونهاي چهارگزینه اي .10

 PBL  (12/6/93(کارگاه آموزشی اخالق حرفه اي مبتنی بر حل مسئله  .11

  PBL  (18/6/93(حرفه اي مبتنی بر حل مسئله کارگاه آموزشی اخالق  .12

  


