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  :مقدمه  -11

توانمندسازی اعضاء هیأت علمی یکی از ارکان مهم موفقیتت در ارترای    یا Faculty development انجام

آموزشی با مسلماً برنامه . اگر اعضاء هیأت علمی توانمند و غنی ورود نداشته باشد. برنامه آموزشی است

این ضرورت در مورد برنامه های آموزشی نوین که مستلماً از روشتهای نتوین    . موفقیت اررا نخواهد شد

لتاا بته دنبتال تتدوین برنامته      . ی در روند تدوین استفاده می کنند بیشتر احساس می شتود آموزش پزشک

از مجتوز اررایتی برنامته     کست  علوم پایه دوره پزشکی عمومی بته روش ادغتام افقتی و     آموزشی مقطع

کمیسیون معین دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی ، فرآیند توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در سه حیطته  

و آشتنایی بتا روشتهای ارزشتیابی      ریسی با اصالحات و برنامه آموزشی ، آشنایی با روشهای تتد آشنای

آغاز گردید و در طی یکسال مطال  مورد نیاز با برگزاری کارگاههای متعدد و با حضور اساتید توانمند و 

 . بنام در آموزش پزشکی کشور به اعضاء محترم هیأت علمی آموزش داده شد

 

 :و اهداف اختصاصی هدف کلی  -88

 توانمندسازی اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار :هدف کلی 

 : اهداف اختصاصی 

توانمندسازی اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در زمینه اصتالحات و برنامته    -

 نوین آموزشی

 ریسسبزوار در زمینه روشهای تدتوانمندسازی اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  -

  توانمندسازی اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در زمینه روشهای ارزشیابی -
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  روش اجراء  -81

پس از تدوین برنامه آموزشی مقطع علوم پایه به روش ادغام افقی در کمیتته برنامته ریتزی درستی و کست       

آموزش پزشکی عمومی ، فرآیند توانمندسازی اعضتاء هیتأت علمتی در     مجوز اررای آن از دبیرخانه شورای

با توره به رتا  اعضتاء هیتأت    . مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مطرح و مورد تصوی  قرار گرفت دفتر 

علمی ردید طی دو فراخوان و نیز تازه تأسیس بودن دانشکده پزشکی ، در رلساتی بتا نیازستنجی از اعضتاء    

و با حضور مسوولین مقرر گردید که ابتدا آشنایی با روند اصالحات در برنامه آموزشتی   محترم هیأت علمی

 .مقطع علوم پایه دوره پزشکی عمومی دانشگاه سبزوار صورت گیرد یو آشنایی با برنامه آموزش
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 :  چگونگی معرفی نتایج فرآیند -11

در کلیه کارگاهها ، پیش آزمون و پس آزمون از اعضاء محترم هیأت علمتی گرفتته شتد و نتتای  آن در دفتتر      

موزش پزشکی بررسی گردید و در کلیه کارگاهها نتای  پس آزمون بته طتور معنتی داری    ات و توسعه آعمطال

 .بهتر بود و به صورت گزارش تهیه و به معاونت آموزشی دانشگاه تحویل گردید
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