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 :عنوان فرآیند -1

 تهيه نرم افزار طرح درس و طرح دوره دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 :صاحبان فرآیند و همکاران -2

 دکتر گل محمدي –دکتر محمد زاده  –احمدشهير صدر  –ويدا کالهدوز 

 

 دانشكده پزشكي سبزوار:محل اجرای فرآیند -3

 پزشكي سبزواردانشگاه علوم :نام دانشگاه -4

 پزشكيدانشجويان :فرآیندهدف گروه  -5

 روشهاي نوين آموزش: فرایند حيطه -6

 :محور یا محورهای همسو با فرایند -7

  مرجعيت علمي 

 نظريه پردازي در علوم پزشكي 

 (الزامات اسالمي فرهنگي در فرايندهاي آموزشي)معرفت ديني  

  اخالق حرفه اي 

  پيشرفت و عدالت 

  بومي سازي فرايندهاي آموزشي 

  اصالحات و استانداردسازي در آموزش علوم پزشكي 

  رويكردهاي نوين در فرايندهاي آموزشي 

 آموزش علوم پزشكي پاسخگو 

 :(مدت اجرای فرآیند به همراه جدول زمانبندی اجرا)تاریخ اجراء  -8

  8811ماه  بهمن

 

 دانشگاه :اثر گذاریسطح  -9

  :مقدمه -11

کلييد  از طريق ديجيتالي کردن طرح درس ، مي توان امكانات جستجوي مختلفيي را بيراي ييا ييا   يد      

از سيوي ديگير در دنيياي  ياپي     . در متن کامل و يا در فصل و صفحه اي مشخص پيش بي يي کيرد  واژه 

و امكان استفاده از صوت، انيميشن، وييدوو   رنگي يا سياه و سفيد را اضافه کرد يفقط مي توان عكس ها

در . کتاب يا اطالعات تكميلي به م ظور تفهيم هر  ه بهتر مفياهيم وجيود نيدارد   به ع وان بخشي از ... و 
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رويكردي امروزه به ويژه در محيط وب ديده مي شود که از طريق سياتتن نيرم افيزار    حالي که   ين 

در صييورت لييزوم و هم  ييين اييرار دادن آن در محيييط وب  ...صييوت و درس و اضييافه نمييودن  طييرح

 .جذابيت تاصي بوجود مي آيد

 

 

 

 :و اهداف اختصاصيكلي هدف  -11

 دسترسي دانشجويان به طرح درس و دوره اساتيد در طول ترم تحصيلي: هدف کلي 

 :اهداف اتتصاصي 

 دستيابي آساندسته بندی و ویرایش ظاهری طرح درس ها جهت  -

 امکان جستجو در نرم افزار به منظور استفاده بهينه از زمان -

 اضافه نمودن صوت و تصوير جهت ايجاد انگيزه و عالقه مضاعف در دانشجويان -

 اطالع رساني به موقع و مناسب به دانشجويان -

 

 

 :(A4صفحه  3حداكثر در )روش اجراء  -12

شد و يا نسيخه از نيرم افيزار    فايل اجرايي آن در وب سايت دانشگاه ارار داده پس از تهيه نرم افزار 

 .در اتتيار دانشجويان ارار گرفت

 

 

 :پيامدهای اجرای فرآیند نتایج و -13

 افزايش آگاهي دانشجويان به دروس اراوه شده در کالس

 افزاش عالاه دانشجويان به دروس اراوه شده در کالس

 

 

 :فرایندچگونگي معرفي نتایج  -14

 نظرس جي ازطريق پرسش امه 
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 :نتيجه گيری شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرآیند -15

 دسترسي آسان به طرح درس ها از طريق وب: نقاط اوت 

          عدم آش ايي برتي از دانشجويان با نرم افزار :نقاط ضعف 

 همراه بودن با تك ولوژي روز : فرصت ها 

 

 

 :(پيوست)به فرایند  مربوطههای یه تائيدفهرست  -16

 رياست دانشكده پزشكيتأييديه 

 

 

 

برای قرار گرفتن فرآیندهای ارسالي در سایت جشنواره ارسال موافقتت صتاحبان آنهتا بته دبيرخانته      

 .جشنواره الزم است


