داوطگبٌ علًم پسضکی مبزوذران
معبيوت آمًزضی
مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش علًم پسضکی
جذيل امتیبزات پیطىُبدی داوص پژيَی ثىذ  1-6آئیه وبمٍ ارتقبء اعضبء َیئت علمی
وبم ي وبم خبوًادگی عضً َیبت علمی:
بند

 1-6الف

داوطکذٌ :پسضکی
محتوا

تذيیه ثروبمٍ ریسی آمًزضی کطًری یک رضتٍ تحصیلی
ثبزوگری ثروبمٍ آمًزضی یک رضتٍ تحصیلی
تذيیه استبوذارد َبی یک رضتٍ تحصیلی
ثروبمٍ ریسی راَجردی یک رضتٍ تحصیلی
مطبرکت فعبل در طراحی ثروبمٍ تحًل ي وًسبزی وظبم آمًزش علًم پسضکی
مطبرکت فعبل در طراحی ثروبمٍ َبی ملی ثٍ مىظًر ارتقبء جبیگبٌ اخالق ي معىًیت
در علًم پسضکی
جمع:

1-6-1

ارائٍ ي اجرای طرح ديرٌ:
ارائٍ ي اجرای طرح درس(: )Lesson Plan
ارائٍ ي اجرای طرح ديرٌ َبی جذیذ:
سخىراوی در آمًزش مذايم( 122سبعت)
جمع:

1-6-2

طراحی  ،بازنگری و اجرای طرح دوره های جدید
طرح ديرٌ مکتًة ي پیبدٌ سبزی آن

جمع:
1-6-3

طراحی و اجرای برنامه آموزشی یک رشته جدید و مقطع جدید

تبریخ تکمیل:
حداکثر

امتیازکسب

امتیاز

امتیاز

شده

نهایی

جمع:
1-6-4

بازنگری برنامه آموزشی یک رشته تحصیلی در سطح دانشگاه

جمع:

1-6-5

اجرای روش های نوین آموزشی

تذریس تئًری(ريش تذریس جذیذ )640(skill labسبعت
تذریس ثبلیىی
جمع:

1-6-6

طراحی ،اجرای روش نوین ارزیابی فراگیران
الگ ثًک (  3مًرد ثب  25درصذ مطبرکت )
پًرتفًلیً( کبر پًضٍ تذریس)
 )24( OSCEسًال استبوذارد
 360 ،Mini CEX ،DOPSدرجٍ
ثجت الکتريویک اعمبل جراحی
سبیر:
ارزشیابی و ارتقاء کیفیت آزمونها:
 203 : MCQسوال
 2گواهی طراحی سوال
ضرکت فعبل در کمیتٍ َبی تحلیل آزمًن
مطبرکت فعبل در مذیریت اجرای آزمًن osce
طراحی و اجرای روش های نوین ارزشیابی اساتید

یابی و برنامه ریسی برای ارتقای
طراحی و اجرای روش های ارزش
کیفیت دوره ها و گروه ها  ،مراکس و موسسات آموزشی :
ارزیبثی دريوی:
تُیٍ ثروبمٍ راَجردی گريٌ
ارزیبثی ثیريوی
ارزیبثی ي ارتقبء ضیًٌ مطبيرٌ تحصیلی داوطجًیبن
جمع

ثىذ سبیر
مًارد

سایر موارد

ضرکت در کبرگبٌ َبی آمًزضی :
ارائٍ خالصٍ مقبالت آمًزضی
ارائٍ مقبالت کبمل آمًزضی در مجلٍ علمی پژيَطی
دریبفت جًایس آمًزضی داوطگبَی
دریبفت جًایس آمًزضی کطًری
دریبفت جًایس آمًزضی ثیه المللی
جمع:
دايری خالصٍ مقبالت
مطبرکت فعبل در کمیتٍ َبی علمی ي اجرایی داوطگبَی ي کطًر ی جطىًارٌ
تُیٍ مطبلت ثرای کتبثچٍ ثعىًان وًیسىذٌ در محًرَبی تخصصی
ثرگساری ي اجرای پبول َبی تخصصی َر پبول تخصصی

جمع:

جمع کل امتیبزات
دکتر محمذ آَىجبن
مذیر مدفتر مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش پسضکی

