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بسوه تعبلی

بزنبهه جبهع توانونذسبسی اعضبی هیئت علوی هزکش هطبلعبت و توسعه آهوسش علوم پشضکی
دانطگبه علوم پشضکی ضهیذصذوقی یشد
تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیئت ػّٕی ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٚظبیف اػبػی ٔشاوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ دس ػّ ْٛپضؿىی اػت وٝ
٘مؾ حیبتی دس استمبی آٔٛصؽ  ٚتٛػؼٛ٘ ٝآٚسی ٞبی آٔٛصؿی داسد .سؿذ تغییشات دس ػیؼتٓ ٞبی ػّ ْٛپضؿىی ِ ٚض ْٚتٛػؼٝ
تٛإ٘ٙذی ٞبی اػضبی ٞیئت ػّٕی دس ث ٝوبسٌیشی اػتشاتظیٟبی ٘ٛیٗ  ٚپبػخٍٛیی ث٘ ٝیبصٞبی ػیؼتٓ آٔٛصؿی ٔٛجت ؿذٜ
اػت ،إٞیت ثش٘بٔٞ ٝبی تٛإ٘ٙذػبصی دس ٔشاوض ٔغبِؼبت تٛػؼ ٝدا٘ـٍبٞ ٜبی ػّ ْٛپضؿىی ثیؾ اص پیؾ ٔٛسد تٛج ٝلشاس
ٌیشد .ث ٝعٛس وّی ثش٘بٔ ٝتٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیئت ػّٕی ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛص ؽ ػّ ْٛپضؿىی دا٘ـٍب ٜؿٟیذ صذٚلی
یضد ثشاػبع ػیبػتٟبی ثبالدػتی ،اٞذاف ٔشوض ٘ ٚتبیج ٘یبصػٙجی ٞبی ا٘جبْ ؿذ ٜدس پٙج عجم ٝعشاحی ؿذ ٜو ٝؿبُٔ "دٚسٜ
ٞبی آٔٛصؿی پبی" ،"ٝدٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی وٛتبٔ ٜذت" " ٚدٚس ٜتٛإ٘ٙذػبصی دا٘ؾ پظٞٚی آٔٛصؿی ثشاػبع سٚیىشد ٔجتٙی ثش
پشٚط" ،"ٜوبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی" " ٚوّیٙیه ٞبی ٔـبٚس ٜای آٔٛصؿی" اػت.
ایٗ ثش٘بٔٔ ٝتٙبػت ثب اٞذاف ثش٘بٔ ٝساٞجشدی ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی دا٘ـٍب ٚ ٜػیبػتٟبی ثبالدػتی ٔٛسد
ثبصٍ٘شی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
ريضمىذی تذيیه بروبمٍ َبی تًاومىذسبزی ي ببزوگری مستمر آن
٘ی بصػٙجی ث ٝصٛست ٔذ ٚ ٖٚػبال٘ ٝدس ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی دا٘ـٍب ٚ ٜدفبتش تٛػؼ ٝآٔٛصؽ دا٘ـىذٜ
ٞبی ٔتجٛع ا٘جبْ ٔی ٌیشد.
هنببع نیبسسنجیٙٔ :بثغ ٘یبصػٙجی ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی ثبؿذ:


٘تبیج اسصؿیبثی اػضبی ٞیئت ػّٕی (ؿبُٔ ٘ظشخٛاٞی اص فشاٌیشاٖ ٔ ٚذیشاٖ ػیؼتٓ آٔٛصؿی)



٘ظشػٙجی اص ٔذیشاٖ آٔٛصؿی دس ػغح دا٘ـىذٞ ٜب ٌ ٚشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی



ػیبػت ٞب  ٚاػٙبد ثبالدػتی



٘ظشخٛاٞی اص اػضبی ٞیئت ػّٕی

روش هبی جوع آوری داده :ثٙٔ ٝظٛس جٕغ آٚسی دادٞ ٜب اص سٚؽ ٞبی ٔتٛٙػی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد و ٝؿبُٔ جٕغ آٚسی
اعالػبت ثشاػبع ٔؼتٙذات اسصؿیبثی اػضبی ٞیئت ػّٕی ٔجتٙی ثش فشْ ٞبی ٘ظشخٛاٞی اِىتش٘ٚیىی  ٚدسخٛاػت ٌضاسؽ اص
وٕیتٞ ٝبی ٔٙتخت اسصؿیبثی اػضبی ٞیئت ػّٕی دس دا٘ـىذٞ ٜب  ٚثشسػی ٔؼتٙذات آٔٛصؿی اػضبی ٞیئت ػّٕی اػت( .ثب
تٛج ٝث ٝایٙى ٝدس دا٘ـٍب ٜاسصؿیبثی ویفیت ػّٕىشد اػضبی ٞیئت ػّٕی ؿبُٔ ٔؼت ٙذات آٔٛصؿی ٘ ٚظشخٛاٞی ریٙفؼبٖ
ٔختّف ث ٝصٛست اِىتش٘ٚیىی دس ػبٔبٍ٘٘ ٝبٟٔ ٜش (٘شْ افضاس ٌؼتشد ٜاػضبی ٞیئت ػّٕی ٔذیشیت ٞذفٕٙذ  ٚساٞجشدی) ا٘جبْ
ٔی ٌیشدِ .زا ٌضاسؽ ٔذ ٖٚاخز  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ثشاػبع ٘تبیج حبصّ ٝدس ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی دا٘ـٍبٜ
ا٘جبْ ٔی ٌیشد).
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ديرٌ َبی مُبرتُبی آمًزضی پبیٍ (ديرٌ َبی مقذمبتی در حًزٌ آمًزش پسضکی)
دٚسٞ ٜبی ٟٔبستٟبی آٔٛصؿی پبی ٝثب ٞذف سؿذ ٟٔبستٟبی اػضبی ٞیئت ػّٕی ث ٝػٛٙاٖ یه ٔؼّٓ دس ػیؼتٓ آٔٛصؽ ػّْٛ
پضؿىی عشاحی ٔی ٌشدد .ایٗ دٚس ٜفشصتی ثشای آؿٙبیی ثب ٘مـٟبٚ ،ظبیف ،لٛا٘یٗ آٔٛصؿی ٟٔ ٚبستٟبی پبیٔ ٝؼّٕی فشأ ٓٞی
وٙذ .ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ثشای اػبتیذ جذیذاِٛسٚد (اػبتیذی و ٝدس  2ػبَ ا َٚخذٔت دس دا٘ـٍبٞ ٜؼتٙذ) ،دٚس ٜآٔٛصؿی ثشای
اػبتیذ جذیذاالػتخذاْ (ٔٙغجك ثب آییٗ ٘بٔ ٝاثالغی ٚصاست ثب ؿٕبس٘ ٜبٔ/500 /3589 ٝد ٔٛسخ  ٚ ) 1399 /7 /29دٚسٟٔ ٜبستٟبی
پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ ٔمذٔبتی اص ٕٟٔتشیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی دس ایٗ حٛص ٜاػت.
 دوره آضنبیی بب نقص هعلوی در سیستن هبی آهوسش علوم پشضکی :ایٗ دٚسٚ ٜیظ ٜاػضبی ٞیئت ػّٕی جذیذاِٛسٚد
و ٝتٛػظ حٛص ٜأٛس ٞیئت ػّٕی ٔؼشفی ٔی ٌشدد ،عشاحی ؿذ ٜاػت و ٝدس آٖ لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات آٔٛصؿی ،آییٗ ٘بٔٞ ٝبی
استمبی ٔشتج ٚ ٝتشفیغ پبی ،ٝاص َٛاخالق حشف ٝای ،اِضأبت عشاحی  ٚاجشای فشایٙذٞبی آٔٛصؿی ٔٛسد ثحث لشاس ٔی ٌیشد.
 دوره توانونذسبسی الشاهی ویژ ه اعضبی هیئت علوی جذیذاالستخذام :دس ساػتبی پیبد ٜػبصی ؿی٘ ٜٛبٔ ٝاجشایی
تٛإ٘ٙذػبصی آٔٛصؿی اػضبی ٞیئت ػّٕی جذیذاِٛسٚد دا٘ـٍب/ٜدا٘ـىذٜٞبی ػّ ْٛپضؿىی وـٛس( ،اثالغی اص ٚصاست
ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی ث ٝؿٕبس٘ ٜبٔ٘ ٝبٔ/500 /3589 ٝد ٔٛسخ  ) 1399 /7 /29دٚس " ٜتٛإ٘ٙذػبصی ٚیظ ٜاػضبی
ٞیئت ػّٕی جذیذاالػتخذاْ" ث ٝصٛست دٚس 40 ٜػبػت ٝعشاحی  ٚاجشا ٔی ٌشدد (پیٛػت ؿٕبس.) 1 ٜ
ایٗ دٚس ٜثشاػبع ؿی٘ ٜٛبٔٞ ٝبی ٔزوٛس  ،ثب ٔحٛسیت ٘مـٟب  ٚتٛإ٘ٙذی ٞبی ٔٛسد ا٘تظبس اػضبی ٞیئت ػّٕی ؿبُٔ
ٔتؼٟذ/حشف ٝای ،ثش٘بٔ ٝسیض ،تؼٟیٍّش ،ثشلشاسوٙٙذ ٜاستجبط ،اداس ٜوٙٙذ ٜوالع ،اسصیبة ،تأٔیٗ وٙٙذٙٔ ٜبثغ آٔٛصؿی عشاحی
ؿذ ٚ ٜاجشا ٔی ٌشدد.
ٔٛضٛػبت ٔٛسد ثحث ؿبُٔ تؼٟذ حشف ٝای دس آٔٛصؽ پضؿىی ،عشاحی آٔٛصؿی ،اِضأبت عشاحی آٔٛصؽ ٔجبصی ،ػخٙشا٘ی
تؼبّٔی ،سٚؽ ٞبی یبددٞی  -یبدٌیشی ،سٚؽ ٞبی تؼبّٔی دس آٔٛصؽ ٔجبصی ،ا٘تظبسات دا٘ـٍب ٜاص اػضبی ٞیئت ػّٕی
ثشاػبع آییٗ ٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ،دا٘ؾ پظٞٚی آٔٛصؿیٟٔ ،بستٟبی استجبط ٔؤثشٔ ،ذیشیت دا٘ـجٛیبٖ ٔـىُ صأ ،ذیشیت
والع دس ٔٛلؼیت ٞبی دؿٛاس٘ ،ظبْ اسصیبثی فشاٌیش ،سٚؽ ٞبی اسصیبثی ؿٙبختی ،سٚؽ ٞبی اسصیبثی حٛص ٜسفتبسی ٍ٘-شؿی،
سٚؽ ٞبی اسصیبثی دس آٔٛصؽ ٔجبصی ،اػت.
دس ایٗ دٚس ٜاسائ ٝتىبِیف ٔجتٙی ثش ثبصا٘ذیـی اِضأی اػت .ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ثش حؼت ٘یبص ؿشوت وٙٙذٌبٖ ،اػٙبد ثبالدػتی
 ٚػیبػتٟبی دا٘ـٍبٞ ٜش د ٚػبَ یىجبس ثبصٍ٘شی ٔی ؿٛد.
 دوره الشاهی روش پژوهص در آهوسش هقذهبتی  :ثب ٞذف آؿٙبیی اػضبی ٞیئت ػّٕی ثب اصٔ َٛمذٔبتی سٚؽ تحمیك
ؿبُٔ ا٘ٛاع ٔغبِؼبت ،سٚؽ ٞبی ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی ،تؼییٗ حجٓ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛتجضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜب دس حٛص ٜآٔٛصؽ پضؿىی
عشاحی ؿذ ٜاػت.
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ديرٌ َبی آمًزضی تخصصی کًتبٌ مذت
ٞذف اص دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی وٛتبٔ ٜذت ،ایجبد فشصتی ثشای آٔٛصؽ تخصصی دس حٛص ٜآٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی دس ثش٘بٔٞ ٝبی
تٛإ٘ٙذػبصی اػت .ایٗ دٚسٞ ٜب ث ٝصٛست جّؼبت ٔٙظٓ ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف تؼییٗ ؿذٞ ٜش دٚس ٜعشاحی ٔی ٌشدد .دٚسٜ
ٞبی وٛتبٔ ٜذت تخصصی دس حیغٞ ٝبی ٔختّف ٔب٘ٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؿی ،اسصؿیبثی ،یبددٞی -یبدٌیشی ِ ٚیذسؿیپ
آٔٛصؿی ،آٔٛصؽ ثبِیٙی ،آٔٛصؽ ٔجبصی  ٚسٚؽ پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ عشاحی ؿذ ٜاػت .ػٙبٚیٗ دٚسٞ ٜبی ٔزوٛس ث ٝؿشح ریُ
اػت:
 طزاحی آهوسضی/بزنبهه ریشی درسی  :دس ایٗ دٚس ٜفشایٙذ تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝدسػی  ٚعشاحی آٔٛصؿی ٔٛسد ثحث لشاس
ٔیٌیشد.
 ارسضیببی آهوسضی :دس ایٗ دٚس ٜػیؼتٓ اسصؿیبثی دس ػٔ ٝحٛس اسصؿیبثی دٚس ٚ ٜثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی  ٚاسصؿیبثی ٞیئت
ػّٕی ٔذ٘ظش لشاس ٔی ٌیشد  .دس حٛص ٜاسصؿیبثی دٚس ٜآٔٛصؿی فشآیٙذٞبی  ٚاثضاسٞبی آٖ  ٚدس حٛص ٜاسصؿیبثی اػضبی
ٞیئت ػّٕی ،اثؼبد ثش٘بٔ ٝاسصؿیبثی اػضبی ٞیئت ػّٕی  ٚسٚؿٟبی آٖ ثحث خٛاٞذ ؿذ.
 ارسیببی فزاگیز :دس ایٗ دٚسٛٔ ٜضٛػبت ٔشتجظ ثب ٘ظبْ جبٔغ اسصیبثی فشاٌیش  ٚسٚؽ ٞبی ٔختّف اسصیبثی ٔٛسد ثحث لشاس
ٔی ٌیشد.
 یبددهی -یبدگیزی  :ایٗ دٚس ٜثب ٞذف تٛػؼ ٝسٚیىشد یبدٌیشی فؼبَ دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٔی ٌیشد.
 هذیزیت تغییز در سیستن آهوسضی :دس ایٗ دٚس ٜػٙبصش سٞجشی دس ٔحیظ ٞبی آٔٛصؿی ثب تأویذ ثش ِیذسؿیپ تغییش
ٔذ٘ظش لشاس ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
 آهوسش ببلینی  :دس ایٗ دٚس ٜسٚؿٟب  ٚسٚیىشدٞبی آٔٛصؽ دس ٔحیظ ٞبی ثبِیٙی ؿبُٔ سا٘ذٞبی ثبِیٙی ،آٔٛصؽ
دسٔبٍ٘بٞی ،آٔٛصؽ دس ٔحیظ ٞبی اٚسطا٘غ ٛٔ ..ٚسد ثحث لشاس ٔی ٌیشد.
 آهوسش هجبسی :دس ایٗ دٚس ٜاثؼبد آٔٛصؽ ٔجبصی تشویجی اص جّٕٚ ٝیظٌیٟبی  ،e-teacherفشایٙذ تِٛیذ ٔحتٛای
اِىتش٘ٚیىی ،اثضاسٞبی وبسثشدی دس آٔٛصؽ ٔجبصی  ٚتشویجی ) ،(Blended learningاِضأبت عشاحی آٔٛصؽ ٔجبصی ٚ
ا٘ٛاع سٚؿٟبی اسصیبثی دس آٔٛصؽ ٔجبصی ٔٛسد ثحث لشاس ٔی ٌیشد.
 روش هبی پژوهص در آهوسش  :دس ایٗ دٚسٔ ،ٜتذِٛٚطی پظٞٚؾ دس فیّذ آٔٛصؽ پضؿىی ٔٛسد ثحث لشاس ٔی ٌیشد.
ٔجبحث ؿبُٔ عشاحی ػٛأَ ،تذ وٕیٔ ،تذویفی  ... ٚخٛاٞذ ثٛد.
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ديرٌ َبی تًاومىذسبزی داوص پصيَی آمًزضی براسبض ريیکرد مبتىی بر پريشٌ
دٚس ٜآٔٛصؿی ٔجتٙی ثش پشٚط ٜثب ٞذف تٛػؼ ٝفؼبِیتٟبی دا٘ؾ پظٞٚب٘ ٚ ٝتٛػؼ ٝفشدی  ٚحشف ٝای اػضبی ٞیئت ػّٕی تذٚیٗ
ؿذ ٜاػتٙٔ .ظٛس اص دٚسٔ ٜجتٙی ثش پشٚط ،ٜعشاحی  ٚتذٚیٗ دٚس ٜػبختبسٔٙذ ٞ ٚذایت ؿذ ٜثب ٞذف تٛػؼ ٝفؼبِیتٟبی ٘ٛآٚسا٘ ٝدس
دا٘ـٍب ٜاػت .دس ایٗ دٚس ٜفؼبِیتٟبی دا٘ؾ پظٞٚی دس حٛصٞ ٜبی ٔختّف ؿبُٔ تذٚیٗ  ٚثبصٍ٘شی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی،
اسصؿیبثی ،فشایٙذٞبی یبددٞی  -یبدٌیشیٔ ،ـبسوت دس عشاحی  ٚتِٛیذ ٔحصٛالت آٔٛصؿیٔ ،ذیشیت  ٚسٞجشی  ٚیبدٌیشی
اِىتش٘ٚیه ٔٛسد ثحث لشاس ٔی ٌیشد .ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٔزوٛس ٔٙجش ث ٝتٛػؼ ٝفشدی  ٚحشف ٝای اػضبی ٞیئت ػّٕی ثٝ
ٔٙظٛس عشاحی  ٚاجشای فشایٙذٞبی ٘ٛآٚسا٘ ،ٝاصالح  ٚاستمبی فشایٙذٞبی آٔٛصؿی ٔٛجٛد ،استمبء عشحٞبی تٛػؼ ٝی آٔٛصؽ ٚ
پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ خٛاٞذ ؿذ (پیٛػت ؿٕبس.) 2 ٜ
کبرگبٌ َبی تًاومىذسبزی اعضبی َیئت علمی در حیطٍ آمًزش پسضکی
وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی دس ٔحٛسٞبی ٔختّف حیغ ٝآٔٛصؽ پضؿىی ؿبُٔ ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی ،اسصؿیبثی ثش٘بٔ ٚ ٝدٚس ٜآٔٛصؿی،
اسصؿیبثی اػضبی ٞیئت ػّٕی ،اسصیبثی فشاٌیشاٖ ،سٚؽ ٞبی یبددٞی -یبدٌیشیِ ،یذسؿیپ آٔٛصؿی ،سٚؿٟبی پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ،
دا٘ؾ پظٞٚی آٔٛصؿی/جـٛٙاس ٜؿٟیذ ٔغٟشی ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚاجشا ٔی ٌشدد.
کلیىیک َبی مطبيرٌ ای آمًزضی
جّؼبت ٔـبٚسٌ ٜشٞٚی  ٚفشدی دس حٛصٞ ٜبی ٔشتجظ ثب آٔٛصؽ پضؿىی عشاحی ؿذ ٜاػت و ٝفشصت ٔٙبػجی سا ثٙٔ ٝظٛس
ٞذایت ایذٞ ٜبی آٔٛصؿی اػبتیذ ،استمبی ویفیت فشایٙذٞبی آٔٛصؿی  ٚپیـجشد اٞذاف دا٘ؾ پظٞٚی آٔٛصؿی دس دا٘ـٍب ٜفشآٞ
ٔی وٙذ.
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پیًست ضمبرٌ :2

علم
ربانهم دوره الزامیتوانمندسازی آموزشی اعضای هیئت ی
دااگشنه علوم زپشکیشهید صدوقی زید

مقذمٍ
تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیئت ػّٕی ث ٝػٛٙاٖ یىی ٚظبیف اػبػی ٔشاوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ دس ػّ ْٛپضؿىی اػت و٘ ٝمؾ
حیبتی دس استمبی آٔٛصؽ  ٚتٛػؼٛ٘ ٝآٚسی ٞبی آٔٛصؿی داسد .ثش٘بٔٞٝبی تٛإ٘ٙذػبصی ث ٝػٛٙاٖ اثضاسی ثشای ثٟجٛد اثشثخـی
آٔٛصؽ اص عشیك تٛج ٝث٘ ٝیبص فشدی اػضبی ٞیئت ػّٕی  ٚػیبػتٞبی ػبصٔب٘ی ثٙٔ ٝظٛس استمبی تؼبِی دا٘ـٍبٞی ٔؼشفیؿذٜ
اػت.
پیش ٚاثالؽ دٚسٞ ٜبی تٛإ٘ٙذػبصی آٔٛصؿی اِضأی ثشای اػضبی ٞیئت ػّٕی (ؿٕبس/500 /6514 ٜد ٔٛسخ ٚ ) 1397 /12 /19ؿیٜٛ
٘بٔ ٝاجشایی آٖ (٘بٔ/500 /1792 ٝد ٔٛسخ ٔ ٚ ) 1398 /4 /3ؼیبسٞبی ویفیت دٚس ٜاِضأی تٛإ٘ٙذػبصی آٔٛصؿی اػضابی ٞیئات
ػّٕی جذیذاِٛسٚد (٘بٔ/500 /3589 ٝد ٔٛسخ  ) 1399 /7 /29و ٝتٛػظ ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔاٛصؽ ػّا ْٛپضؿاىی ٚصاست
ثٟذاؿت ،د سٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی اثالؽ ؿذ ٜاػت .ثش٘بٔ ٝدٚس ٜاِضأی تٛإ٘ٙذػبصی آٔٛصؿی ثشای اػضبی ٞیئت ػّٕی تٛػاظ
ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی دا٘ـٍب ٜثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٜاػت.

سبختبر ي تطکیالت:
ٔتِٛی ثش٘بٔ ٝتٛإ٘ٙذػبصی دس دا٘ـٍبٔ ،ٜشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی ثب ٕٞىبسی ٔؼب٘ٚت آٔٛصؿی اػتٚ .احاذ
تٛإ٘ٙذػبصی ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی دا٘ـٍبٛٔ ٜظف ثا ٝثش٘بٔا ٝسیاضی ،اجاشا  ٚاسصؿایبثی ثش٘بٔاٞ ٝابی
تٛإ٘ٙذػبصی اػت.

 )1اَذاف کلی ديرٌ
 )1اػضبی ٞیئت ػّٕی ٘مؾ خٛد سا ث ٝػٛٙاٖ یه ٔؼّٓ دا٘ـٍب 1 ٜدس ثذٚ ٚسٚد ثـٙبػٙذ.
 )2تٛإ٘ٙذیٟبی ضشٚسی ثشای ایفبی ٘مـٟبی ٔؼّٓ دس ػیؼتٓ آٔٛصؿی سا ٘ـبٖ دٙٞذ.
ٟٔ )3بستٟبی ضشٚسی ثشای وؼت تٛإ٘ٙذی ٞبی ثیـتش دس عٔ َٛذت فؼبِیت ث ٝػٛٙاٖ ػضاٞ ٛیئات ػّٕای دا٘ـاٍب ٜسا
٘ـبٖ دٙٞذ.

Faculty member as a teacher
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 )2ضرکت کىىذگبن
 - 1اػضبی ٞیئت ػّٕی آٔٛصؿی جذیذاِٛسٚد اػٓ اص پیٕب٘ی ،لشاسدادیٔ ،تؼٟذیٗ خذٔت  ٚػشثبص ٞیئت ػّٕی دس د ٚػبَ
ا َٚفؼبِیت ث ٝػٛٙاٖ ػضٞ ٛیئت ػّٕی
 - 2اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔتمبضی استمبی ٔشتجٝ
تجصش : 1 ٜثش عجك ؿی٘ ٜٛبٔ ٝاجشایی اثالغی ،داس٘ذٌبٖ ٌٛاٞیٙبٟٔٔ ٝبستی ػغح یه پٛدٔب٘ی آٔٛصؽ پضؿىی(حضٛسی ٚ
ٔجبصی)  ٚثبالتش اص آٖ ٘یبصی ثٌ ٝزسا٘ذٖ دٚس ٜآٔٛصؿی فٛق ٘ذاس٘ذ.

 )3تًاومىذیَب ي اَذاف ديرٌ
ا٘تظبس ٔی سٚد ؿشوت وٙٙذ ٜدٚس ٜدس پبیبٖ ث ٝتٛإ٘ٙذیٞبی جذ 1 َٚدػت پیذا وٙذ.
جذيل  - 1وقص ي تًاومىذی َبی مًرد اوتظبر اعضبی َیئت علمی در پبیبن ديرٌ تًاومىذسبزی
وقطُب

اَذاف آمًزضی

تًاومىذی َب

 ثش اػبع ٘مـٟبی یه ٔؼّٓ دس ػیؼتٓ آٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی ثش اػبع ٔذَ خٛد سا ث ٝػٛٙاٖ یه ٔؼّٓدا٘ـٍب ٜثـٙبػذ.

ٞبسدٖ ثبصا٘ذیـی وٙذ.
 ثش ٚظبیف ٔٛسد ا٘تظبس اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس دا٘ـٍبٞ ٜبی ػّ ْٛپضؿىیثبصا٘ذیـی وٙذ.

حرفه
ای/متعهذ

2

 ثتٛا٘ذ ثش اػتمبدات  ٚاسصؽ ٞبیخٛد دس حیغ ٝآٔٛصؽ ثبصا٘ذیـی
وٙذ.
٘ -ؼجت ث٘ ٝمؾ اٍِ ٛثٛدٖ خٛد

 -ثش سفتبس حشف ٝای ٔؼّٓ دس ػیؼتٓ آٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی ثبصا٘ذیـی وٙذ.

آٌب ٜثبؿذ.
 سٚیىشد ػّٕی ث ٝآٔٛصؽ داؿتٝثبؿذ.

برنامه ریس

3

 ٟٔبستٟبی الصْ ثشای سػبیت اص َٛػّٕی دس فشایٙذ آٔٛصؿی سا تٛضیح دٞذ. -فشآیٙذ دا٘ؾ پظٞٚی آٔٛصؿی ٔ ٚؼیبسٞبی آٖ سا تٛضیح دٞذ.

 ثتٛا٘ذ جّؼبت آٔٛصؿی سا ثشاػبع اص٘ ٚ َٛظشیٞ ٝبی یبدٌیشی
عشاحی وٙذ.

 -عشح دسع/دٚس ٜآٔٛصؿی سا ثش اػبع اص َٛعشاحی آٔٛصؿی تذٚیٗ وٙذ.

Professional
Planner
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2
3

تسهیلگر/
سخنران

4

 ثتٛا٘ذ دا٘ـجٛیبٖ سا دس فشآیٙذیبددٞی  -یبدٌیشی دسٌیش وٙذ.

 اص َٛػخٙشا٘ی تؼبّٔی سا ثىبسٌیشد. سٚؿٟبی فؼبَ یبدٌیشی دس ٌشٞ ٜٚبی وٛچه سا ٔتٙبػت ثب اٞذاف تـخیصدٞذ.

 ثتٛا٘ذ ث ٝدا٘ـجٛیبٖ اٍ٘یض ٜثذٞذ  - ٚثتٛا٘ذ سٚؽ آٔٛصؿی ٔتٙبػت (ػتی ًٙیبدٌیشی دس ٌشٞ ٜٚبی وٛچه ٚیبدٌیشی تشویجی  ٚسٚؿٟبی ٔؼئّٔ ٝحٛس  ٚآٔٛصؽ ػّٕی) ثب اٞذاف آٔٛصؿی سا
ٔـبسوتـبٖ سا جّت وٙذ.
عشاحی وٙذ.

برقرارکننذه
ارتباط

5

اداره کننذه
کالس

6

ارزیاب

 -ثتٛا٘ذ ثب دا٘ـجٛیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ

ٟٔ -بستٟبی استجبط ٔٛثش ثب دا٘ـج ٛسا تحّیُ وٙذ.

استجبط صحیح ثشلشاس وٙذ.

ٟٔ -بستٟبی وبستیٕی ٕٞ ٚىبسی سا تٛضیح دٞذ.

 ثتٛا٘ذ جّؼبت آٔٛصؿی سا دسؿشایظ ٔختّف ٔب٘ٙذ والع ٞبی
ثضسي  ٚوٛچه یب دا٘ـجٛیبٖ

 اصٔ َٛذیشیت والع دسع دس ٔٛلؼیتٟبی دؿٛاس سا دس ػٙبسیٞٛبی فشضیثىبسٌیشد.

ٔـىُ داس ٔذیشیت وٙذ.
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 ثتٛا٘ذ دا٘ـجٛیبٖ سا ثش اػبعاص َٛصحیح اسصیبثی وٙذ.

 تٙبػت ا٘ٛاع آصٔٞ ٖٛب سا ثش اػبع ٞشْ ٔیّش تحّیُ وٙذ. ثّٛپشیٙت آصٔ ٖٛسا ثش اػبع اٞذاف آٔٛصؿی دس حیغٞ ٝبی ٔختّف(ؿٙبختی ،ػبعفی  ٚسٚا٘ی -حشوتی) تذٚیٗ وٙذ.
 آصٟٔ٘ٛبی چٙذٌضی ٝٙای ٔجتٙی ثش اص َٛسا عشاحی وٙذ. -آصٔ ٖٛػّٕی ٔٙبػجی سا عشاحی وٙذ.

تأمین کننذه

 -ثتٛا٘ذ ٔٙبثغ آٔٛصؿی ٔٙبػت ثشای

 -سإٙٞبی یبدٌیشی ( ) Study Guideثشای یه دٚس ٜآٔٛصؿی سا تذٚیٗ وٙذ.

منابع

یبدٌیشی ٔؤثش فشاٌیشاٖ سا تٟیٚ ٝ

ٙٔ -بثغ آٔٛصؿی ٔىتٛة  ٚاِىتش٘ٚیىی ٔتٙبػت سا ثشای یبدٌیشی ثٟتش فشاٌیشاٖ

تذٚیٗ وٙذ.

تذٚیٗ وٙذ.

آموزشی
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Facilitator/Lecturer
Communicator

4
5
6

Class manager
Assessor
8
Resource provider
7

7

جذيل  - 2مًضًعبت آمًزضی ديرٌ تًاومىذسبزی
وقطُب

حرفه ای/متعهذ

مًضًعبت آمًزضی

 ٘مـٟبی یه ٔؼّٓ دس ػیؼتٓ آٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی ثش اػبع ٔذَ ٞبسدٖ ا٘تظبسات دا٘ـٍب ٜاص اػضبی ٞیئت ػّٕی ثشاػبع آییٗ ٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی -سفتبس حشف ٝای ٔؼّٓ دس ػیؼتٓ آٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی

 دا٘ؾ پظٞٚی آٔٛصؿی :اص ٚ َٛفشآیٙذ آنبرنامه ریس
تسهیلگر/سخنران

 اص َٛعشاحی آٔٛصؿی /اص َٛتذٚیٗ عشح دٚسٜ ػخٙشا٘ی تؼبّٔی اص ٚ َٛسٚؿٟبی فؼبَ یبدٌیشی دس ٌشٞ ٜٚبی وٛچه اص ٚ َٛسٚؿٟبی ٔؼئّٔ ٝحٛس (یبدٌیشی ٔجتٙی ثش ٔؼئّ ،ٝیبدٌیشی ٔجتٙی ثش ٔٛسد ،یبدٌیشی ٔجتٙی ثش تیٓ) -یبدٌیشی تشویجی

برقرارکننذه ارتباط
اداره کننذه کالس

 سٚؿٟبی آٔٛصؽ دس ٔحیظ ٞبی ػّٕی ٟٔبستٟبی استجبط ٔٛثش ثب دا٘ـجٛ ٟٔبستٟبی وبستیٕی ٕٞ ٚىبسی ٔذیشیت والع دسع دس ٔٛلؼیتٟبی دؿٛاس ٔذیشیت دا٘ـجٛیبٖ ٔـىُ صا٘ -ظبْ اسصیبثی فشاٌیش

ارزیاب

 عشاحی ثّٛپشیٙت آصٖٔٛ عشاحی آصٟٔ٘ٛبی وتجی عشاحی آصٟٔ٘ٛبی اػتذالِی عشاحی آصٟٔ٘ٛبی ٔحیظ ؿجی ٝػبصی ؿذٜ عشاحی آصٔ ٖٛػّٕی -چٍٍ٘ٛی اسائ ٝثبصخٛسد ػبص٘ذ ٚ ٜثبصا٘ذیـی

تأمین کننذه منابع
آموزشی

 چٍٍ٘ٛی تذٚیٗ سإٙٞبی یبدٌیشی -چٍٍ٘ٛی تِٛیذ ٔحتٛای اِىتش٘ٚیىی ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس تخصصی
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 )4ديرٌ آمًزضی
 )1دٚس ٜآٔٛصؿی الصْ اػت دس جٟت تحمك تٛإ٘ٙذیٞبی ٔٛسد ٘ظش دس اػضبی ٞیئت ػّٕی جذیذاِٛسٚد ثش٘بٔٝسیضی  ٚاجشا
ٌشدد.
 )2ع َٛدٚس ٜتٛإ٘ٙذػبصی آٔٛصؿی  32- 45ػبػت عشاحی ؿذ ٜاػت.
 )3دٚس ٜتٛإ٘ٙذػبصی آٔٛصؿی ث ٝصٛست حضٛسی ،تشویجی (ٔجبصی  ٚحضٛسی) یب ٔجبصی ثشٌضاسٔی ٌشدد.
 )4دٚس ٜتٛإ٘ٙذػبصی آٔٛصؿی ث ٝؿىُ دٚس ٜسػٕی ،ػبختبسٔٙذ  ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی یبدٌیشی فؼبَ ثشٌضاس ٔی ؿاٛد.
دس ایٗ جّؼبت اص سٚؿٟبی فؼبَ دس ٌشٞ ٜٚبی وٛچه ٔ ٚؼئّٔ ٝحٛس اػتفبدٔ ٜی ؿٛدٕٞ .چٙایٗ تىابِیف ٔجتٙای ثاش
ثبصا٘ذیـی دس پبیبٖ جّؼب ت آٔٛصؿی الصْ اػت تٛػظ ؿشوت وٙٙذٌبٖ اسائٌ ٝشدد.

 )5مذرسبن ديرٌ
الصْ اػت ٔذسػبٖ اص تٛإ٘ٙذیٞبی ػٕٔٛی الصْ ثشای ثشٌضاسی دٚس ٜآٔٛصؿی  ٚتٛإ٘ٙذیٞبی اختصبصی ٔشثٛط ث ٝحٛصٜ
تذسیغ ثشخٛسداس ثبؿٙذ .داسا ثٛدٖ ٔذسن دوتشای تخصصی دس سؿت ٝآٔٛصؽ پضؿىی  ٚیب تجشث ٝثشٌضاسی حذالُ  5دٚس/ٜ
وبسٌبٞ ٜبی تٛإ٘ٙذػبصی دس ٔٛضٛع ٔٛسد ٘ظش اص ؿشایظ الصْ ثشای تذسیغ اػت.

 )6زیرسبختَبی مًرد ویبز
الصْ اػت أىب٘بت  ٚصیشػبخت ٞبی ٔٛسد٘یبص ثشای ثشٌضاسی ٔغّٛة دٚس ٜثش اػبع ثش٘بٔ ٝتذٚیٗ ؿذ ،ٜتأٔیٗ ؿٛدٔ .شواض
ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی دا٘ـٍبٔ ٚ ٜؼب٘ٚت آٔٛصؿیٔ ،تِٛی اجشای دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی ٔ ٚتضإٗ ایجابد
صیشػبختٟبی الصْ ثشای ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی ٔزوٛس اػت.

 )7ارزضیببی
 - 7- 1ارزیببی ضرکت کىىذگبن
اسصؿیبثی ؿشوت وٙٙذٌبٖ ث ٝصٛست اسصیبثی ٔیضاٖ ٔٛفمیت ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس وؼت تٛإ٘ٙذیٞبی تؼشیف ؿذ ٚ ٜاسایٝ
ثبصخٛسد ث ٝا یـبٖ اص عشیك تىبِیف ٔجتٙی ثش ثبصا٘ذیـی ا٘جبْ ٔی ؿٛد .صذٚس ٌٛاٞی ؿشوت دس دٚسٛٙٔ ٜط ث ٝؿشوت دس
جّؼبت آٔٛصؿی  ٚاسائ ٝتىبِیف تٛػظ ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس پبیبٖ دٚس ٜاػت.

 - 7- 2ارزضیببی مذرسبن
اسصؿیبثی ٔذسػبٖ دٚس ٜآٔٛصؿی اص عشیك فشْ سضبیت ػٙجی اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ صٛست ٌشفت ٚ ٝثابصخٛسد ٔٙبػات ثاش
اػبع ٘تبیج ایٗ اسصؿیبثی ثٔ ٝذسػبٖ دادٔ ٜی ؿٛد.
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 - 7- 3ارزضیببی ديرٌ
 )1اسصؿیبثی دٚس ٜآٔٛصؿی حذالُ اص ٘ظش ٔیضاٖ اجشای ثش٘بٔ ٝتؼییٗ ؿذ٘ ٚ ٜیض ٔیضاٖ سضبیت ؿشوت وٙٙاذٌبٖ اص دٚسٜ
ی ثشٌضاس ؿذ ،ٜا٘جبْ ٔی ؿٛد.
 )2ثش اػبع ثبصخٛسدٞبی حبصُ اص اسصؿیبثی دٚس ،ٜالذأبت اصالحی ثشای استمبی ویفیت دٚس ٜا٘جبْ ٔ ٚؼتٙذ ٔی ٌشدد.
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پیًست ضمبرٌ :3

ربانهم دوره دا نشوری آموزش زپشکی
ثش اػبع آییٗ ٘بٔ ٝاستمبی اػضبی ٞیبت ػّٕی ،یىی اص ٘مؾ ٞبی اػضبی ٞیبت ػّٕای تحماك فؼبِیتٟابی دا٘ـاٛسا٘ ٚ ٝدا٘اؾ
پظٞٚی دس ػیؼتٓ ٞبی آٔٛصؿی تؼشیف ؿذ ٜاػت .دس ایٗ ساػتب دٚس ٜدا٘ـٛسی پضؿىی ثب ٞذف تٛػؼ ٝفشایٙذٞبی آٔٛصؿای دس
دا٘ـىذٞ ٜبی ٔختّف ػّ ْٛپضؿىی دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی ؿٟیذ صذٚلی یضد  ٚتٛػؼ ٝفشدی  ٚحشف ٝای اػضبی ٞیابت ػّٕای
دا٘ـٍب ٜتذٚیٗ ؿذ ٜاػتٙٔ .ظٛس اص دٚس ٜدا٘ـٛسی ،عشاحی  ٚتذٚیٗ دٚس ٜػبختبسٔٙذ ٞ ٚذایت ؿذ ٜثب ٞذف ایجبد فشایٙذ ٞبی
آٔٛصؿی ٘ٛآٚسا٘ ٝدس دا٘ـٍب ٜاػت .عی ایٗ دٚس ٜاػضبی ٞیبت ػّٕی ث ب ؿشوت دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٔٛججبت تٛػؼ ٝفشدی ٚ
حشف ٝای خٛد سا ثشای عشاحی  ٚاجشای فشایٙذٞبی ٘ٛآٚسا٘ ،ٝاصالح  ٚاستمبی فشایٙذٞبی ٔٛجٛد ،استمبء وٕای  ٚویفای عاشحٞابی
تٛػؼ ٝای آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ ٞبی آٔٛصؿی فشا ٓٞخٛاٙٞذ وشد .ثش اػبع آییٗ ٘بٔ ٝاستمبی اػضبی ٞیبت ػّٕی ،فؼبِیتٟبی دا٘ؾ
پظٞٚی دس حٛصٞ ٜبی ٔختّف ؿبُٔ تذٚیٗ  ٚثبصٍ٘شی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ،اسصؿیبثی ،فشایٙذٞبی یبددٞی -یابدٌیشیٔ ،ـابسوت
دس عشاحی  ٚتِٛیذ ٔحصٛالت آٔٛصؿیٔ ،ذیشیت  ٚسٞجشی  ٚیبدٌیشی اِىتش٘ٚیه تؼییٗ ؿذ ٜاػت .عشاحای دٚسٞ ٜابی دا٘اؾ
پظٞٚی ٔی تٛا٘ذ ث ٝتحمك اٞذاف ػب ِی تٛػؼ ٝآٔٛصؽ دس دا٘ـٍب ٜوٕه ؿبیب٘ی وٙذ .دٚس ٜدا٘ـٛسی آٔٛصؽ پضؿىی ،یه دٚسٜ
ٔیبٖ ٔذت تخصصی دس صٔی ٝٙپظٞٚؾ دس آٔٛصؽ یب تٛػؼ ٝآٔٛصؿی اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝتٛػؼ ٝآٔاٛصؽ دس دا٘ـاٍبٚ ٜ
تشثیت  ٚاستمبء اػضبی ٞیبت ػّٕی تٛإ٘ٙذ ٌشدد .دس ریُ اجضای ثش٘بٔ ٝپیـٟٙبدی دٚسٞ ٜبی دا٘ؾ پظٞٚی آٔذ ٜاػت.
توانونذی هبی هورد انتظبر دوره دانطوری:
اص فشاٌیشاٖ ایٗ ثش٘بٔ ٝا٘تظبس ٔی سٚد:
 تٛا٘بیی تـخیص ٔـىالت آٔٛصؿی دس دا٘ـىذ ٜخٛد سا داؿت ٝثبؿٙذ.
 تٛا٘بیی عشاحی  ٚاجشای فشایٙذٞبی ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝیب اصالح  ٚاستمبی فشایٙاذٞبی ٔٛجاٛد دس حیغاٞ ٝابی ٔختّاف
آٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی سا داؿت ٝثبؿذ.
 تٛا٘بیی استمبی وٕی  ٚویفی فشایٙذٞبی آٔٛصؿی ،عشح ٞبی تٛػؼ ٝای  ٚپظٞٚـای دس حاٛص ٜآٔاٛصؽ سا داؿاتٝ
ثبؿذ.
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اهذاف دوره دانطوری آهوسش پشضکی*:
ا٘تظبس ٔی سٚد دس پبیبٖ دٚس ٜفشاٌیشاٖ ثتٛا٘ٙذ:
 دس ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی  ٚیب ثبصٍ٘شی دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی ٔـبسوت وٙذ.
 سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ اسصؿیبثی دا٘ـج ٛسا دس ثخؾ ػّ ْٛپبی ٚ ٝػّ ْٛثبِیٙی عشاحی ٚاجشا وٙذ.
 سٚؽ ٞبی اسصؿیبثی اػضبی ٞیبت ػّٕی سا عشاحی  ٚاجشا وٙذ.
 اسصؿیبثی دٚسٞ ٜبی ٔختّف آٔٛصؿی (ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ،اػتجبسثخـی آٔٛصؿی) سا عشاحی  ٚاجشا وٙذ.
 سٚؿٟبی ٘ٛیٗ ت ذسیغ سا عشاحی  ٚیب اجشا وٙذ.
ٔ حصٛالت آٔٛصؿی عشاحی  ٚتِٛیذ وٙذ.
 دس عشاحی  ٚػٕیبتی وشدٖ فشایٙذ ٞبی ٔ ٚمشاست  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی استمب دٙٞذ ٜی فشایٙذٞبی آٔٛصؿی ٔـبسوت
وٙذ.
 ػیؼتٓ آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه ثشای یه دٚس ٜآٔٛصؿی سا عشاحی وٙذ.
 ثب اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه دٚس ٜآٔٛصؿی ثب ویفیتی سا اسائ ٝوٙذ.
(*اػضبی ٞیبت ػّٕی ٔی تٛا٘ٙذ ثٙب ثش حؼت ػاللٙٔ ٝذی یب ٘یبص ػیؼتٓ یه یب چٙذ یه اص حیغٞ ٝابی فاٛق اِازوش سا
ا٘تخبة ٕ٘بیذ).
هحتوای بزنبهه دانطوری آهوسش پشضکی:
 تذٚیٗ ،اجشا ٌ ٚضاسؽ ٘ٛیؼی یه عشح تٛػؼ ٝآٔٛصؽ یب پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ
 تذ ٚیٗ  ٚثبصٍ٘شی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی
 اسصؿیبثی
 فشایٙذٞبی یبددٞی -یبدٌیشی
ٔ ـبسوت دس عشاحی  ٚتِٛیذ ٔحصٛالت آٔٛصؿی
ٔ ذیشیت  ٚسٞجشی
 یبدٌیشی اِىتش٘ٚیه
 ػبیش ٔٛاسد ثش حؼت ٘یبص  ٚػالل ٝؿشوت وٙٙذٌبٖ
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راهبزدهبی آهوسضی:
ثش٘بٔ ٝػٕذتب ٔجتٙی ثش آٔٛصؽ فشاٌیش ٔ -حٛسٔ ،جتٙی ثش ٔؼئّ ،ٝادغبْ یبفت( ٝادغبْ ػٕٛدی  ٚافمای)ٔ ،جتٙای ثاش جبٔؼا،ٝ
اِىتی ٚ ٛػیؼتٕبتیه ٔی ثبؿذ.
روش هبی آهوسضی دوره دانطوری:
دس ایٗ دٚس ٜسٚؿٟبی آٔٛصؿی ٔتٛٙع ٔی تٛا٘ذ اػتفبد ٜؿٛد و ٝؿابُٔ ػاخٙشا٘ی تؼابّٔی ،ثحاث دس ٌشٟٞٚابی وٛچاه،
وبستیٕی  ٚفؼبِیت ػّٕی ،ػٕیٙبس آٔٛصؿی ،پشٚط ،ٜجّؼبت ٔـبٚس ٜای ،طٚس٘بَ والةٔ ،غبِؼ ٝا٘فشادی ،جّؼبت ثحث ٔجتٙی
ثش ٌبیذالیٗ  Book review ٚاػت.
حوبیت هبی در نظزگزفته ضذه بزای ضزکت کننذگبى:
 اخز ٌٛاٞی دا٘ـٛسی دس آٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی
 اػتفبد ٜاص جّؼبت ٔـبٚس ٜای دس ع َٛدٚسٜ
 اػتفبد ٜاص ٔـبٚس ٜتخصصی ٔشوض ٔغبِؼبِت  ٚتٛػؼ ٝدا٘ـٍب ٜجٟت تجذیُ ث ٝفشایٙذ دا٘ؾ پظٞٚی
 فشاٌیشی ػٕیك ٔجبحث ٔشثٛط ث ٝدا٘ـٛسی آٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی
ارسضیببی بزنبهه دانطوری:
اسصؿیبثی دس ع َٛدٚس ٜثب اص دیذٌبٔ ٜذسػیٗ  ٚفشاٌیشاٖ ٔ ٚذیش ثش٘بٔ ٝدا٘ـٛسی ثصٛست وٕای  ٚویفای اػات .ثشسػای
ویفیت فشایٙذٞبی آٔٛصؿی ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝیب اصالح فشایٙذ ٞبی آٔٛصؿی دس اسصؿیبثی دٚس ٜدا٘ـٛسی ٔاذ٘ظش اػاتٕٞ .چٙایٗ
ثشسػی تذا ْٚاجشای پشٚطٞ ٜبی دا٘ـٛسی دس دا٘ـىذٔ ٜشثٛعٛٔ ٚ ٝاسد پزیشؽ ؿذ ٜدس جـٛٙاس ٜؿٟیذ ٔغٟشی ث ٝصاٛست
ػبِیب٘ ٝدس اسصؿیبثی ٟ٘بیی ٔذ ٘ظش ٔی ثبؿذٕٞ .چٙیٗ اسصیبثی ٔذسػیٗ دس دٚس ٜثش اػبع ٘ظشات فشاٌیاشاٖ ٔ ٚاذیش دٚسٜ
ا٘جبْ خٛاٞذ ؿذ.
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ضزایط اخذ گواهینبهه عببرتنذ اس:
 حضٛس فؼبَ دس جّؼبت آٔٛصؿی ( ِض ْٚؿشوت دس ٘صف ث ٝػال ٜٚیه جّؼ ٝاص وُ جّؼبت تـىیُ ؿذ)ٜ
 ا٘جبْ تىبِیف ٔحِٝٛ
 عشاحی ،اجشا  ٚاسصؿیب ثی پشٚط ٜتٛػؼ ٝای یب پظٞٚـی ٔشثٛعٝ
 اسائٔ ٝمبِ ٝپشٚط ٜتٛػؼ ٝای یب پظٞٚـی خٛد دس حذالُ یىی اص وٍٙشٞ ٜبی آٔٛصؽ پضؿىی ٔٙغما ٝای ثصاٛست
ػخٙشا٘ی وٛتب ٜیب پٛػتش یب ػبثٕیت پشٚط ٜتٛػؼ ٝای یب پظٞٚـی دس جـٛٙاس ٜؿٟیذ ٔغٟشی
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