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  مقدمه

از  هاي علوم پزشكي توانمند نمودن اعضاي هيات علمي به منظور ايفاي نقش معلمي ايشان است.يكي از وظايف دانشگاه
هاي برگزاري دوره ،شوداخير در دانشگاه علوم پزشكي تهران به كار گرفته ميهاي سالاين راستا طي كه در  هاييفعاليت
اعضاي  تواند در آشناييميها چند برگزاري اين دورههاي متنوع است. هر ت علمي در قالب دورههياسازي اعضاي توانمند

سازي اين افراد در شواهد موجود از آموزش و توانمند و توانمندي در آن موثر باشد، ولي اي تدريسههيات علمي با مهارت
ها و تجربيات خود اعضاي هيات علمي است. به ظرفيت هاي موفق و موثر استفاده ازاز راهكند. يكي سطح فردي حمايت مي

اي همكاران خود شوند. امروزه موجب رشد و ارتقاي حرفهتوانند اين معنا كه مدرسان با تجربه و موفق در امر تدريس مي
ر اعضاي هيات علمي د يا ارزشيابي هاي توانمندسازيبرنامهبه عنوان يكي از اجزاي توسط همگنان مشاهده تدريس 

  .گيردمورد استفاده قرار ميدنيا مختلف هاي دانشگاه

يك عضو هيات علمي و  محيط آموزشيدر متبحر  همكار كياز حضور است عبارت  ١مشاهده تدريس توسط همگنان
مشاهده تدريس توسط همگنان، امكان ارائه بازخورد بنابراين . همراه با ارائه بازخورد مناسب وي يعملكرد آموزش مشاهده

گيري آورد و شكليات علمي را فراهم ميهاي تدريس در عضو هازنده براي رشد و توسعه توانمنديو س ٢وينيتك
   .كندو تامل در فرايندهاي تدريس را تسهيل مي ٣بازانديشي

به صورت شفاف به منظور استقرار و عملياتي شدن آن توسط همگنان مشاهده تدريس  ، تعيين نحوه اجرايبرنامهاين هدف 
  است. سازي اعضاي هيات علمي در امر تدريس به منظور توانمنددر سطح دانشگاه 

 برنامه اهداف

 از ديدگاه همكاران  تدريسنقاط ضعف و قوت  آگاهي از •

 تدريسبراي بهبود فرآيند  اعضاي هيات علميدر  هايجاد انگيز •

 به دنبال دريافت بازخورد اعضاي هيات علمي ارتقاي توانمندي تدريس •

  هاي آموزش و سنجششيوهدر خصوص  ساير اعضاي هيات علمياستفاده از تجربيات براي  فرصتي •

  برنامه هايويژگي
دفاتر توسعه  كمكواحد توانمندسازي مركز مطالعات دانشگاه با  ،متولي استقرار برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان •

 . است هاآموزش دانشكده

كه  يعلم اتيه ياز اعضا كي. هر شوديانجام م اختياريبه صورت  ناندر برنامه مشاهده تدريس توسط همگشركت  •
 .شوندمشاهده توسط همگنان توانند وارد برنامه يم ،مند باشندعالقه

رشته  تواند خارج ازمي گيرد كهاز ميان فهرست موجود صورت ميو لمي گر بر اساس نظر خود هيات عانتخاب مشاهده •
 باشد. وييا دانشكده محل كار  يتخصص

                                                            
1Peer Observation of Teaching (POT) 
2Formative  
3Reflection 



2 

 

در  ليكالس درس، تسهشامل هاي آموزشي تواند انواع محيطگيرد ميي كه در آن تدريس مورد مشاهده قرار ميمحيط •
 .باشد و ... يآموزش درمانگاه ،ينيآموزش در اتاق عمل، راند بالآموزش در آزمايشگاه، گروه كوچك، 

اي ارائه كه بر يمشخص فرمو بر اساس  يابديم همكار خود حضور يآموزش هدر جلسبا هماهنگي قبلي  گرمشاهده •
 اريدر اختبه صورت مكتوب و شفاهي را  سيتدر تيمشاهدات خود در مورد وضع جهينت، بازخورد تدوين شده است

 . دهديقرار م يو

 اي عيترف ريمرتبط (نظ يهايريگميتصم يبرا گريد انيخواهد بود. به ب سازندهبه صورت  اين روش جياستفاده از نتا •
بازخورد داده  يعلم أتيبه عضو ه حيصح يمند      ً       و صرفا  با روش رديگي) مورد استفاده قرار نميعلم أتيمرتبه ه يارتقا

 . شوديم

نزد ايشان باقي مي ماند و تحويل دفتر توسعه آموزش يا گر فرم تكميل شده و موارد مورد بحث بين استاد و مشاهده •
 شود. نمي العات و توسعه آموزش دانشگاهمركز مط

 شود: امتيازات زير در نظر گرفته مي وشود توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي كنندگان در برنامهبراي شركت •

o سيستم شعاعدر  هاي مشابهتعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت 

o جامع  مهبرنا 2بند  بر اساسدر ارتقاي علمي  زهاي توانمندسازي داراي امتياحاسبه به عنوان فعاليتم
 )امتياز در كل 10و  (هر جلسه مشاهده يك امتياز تا سقف سه امتياز در سالتوانمندسازي 

o هاي پايه به صورت متناظر ي آموزشي مهارتهاتكليف كارگاه سازي بامعادل 

ر گرفته موارد زير در نظو به منظور جبران مشاركت ايشان شود توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي گرانمشاهده براي •
 شود:مي

o سيستم شعاعدر  هاي مشابهتعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت 

o برنامه  2بند تبصره سوم علمي مطابق مرتبه در ارتقاي  زهاي توانمندسازي داراي امتيا سازي با فعاليتمعادل
 مندسازي جامع توان

  
  
  
  
  
  
  
  

 اجرا

  . درخواست شركت در برنامه توسط هيات علمي6

 دفتري درخواست و انجام هماهنگي توسطبررس.7

مشاهده تدريس.8

 . برگزاري جلسه بعد مشاهده9

 طراحي

 هاي مشاهدهفرم. تدوين 1

 گرانفهرست مشاهده. تهيه 2
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 پايش برنامه.. 10

 توسط مركز . صدور گواهي11

 رساني به اعضاي هيات علمي. اطالع5

 كندگان . تكميل فرم نظرسنجي توسط شركت12

 گران . نظرخواهي از مشاهده13
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  طراحي برنامه

به براي مشاهده تدريس توسط همگنان  نمونه فرم سعه آموزش دانشگاه،مركز مطالعات و تو: هاي مشاهدهتدوين فرم .1
 قرار گيردگران در اختيار مشاهده تاكند ميتهيه  و اتاق عمل جلسه باليني گروه كوچك،  كالس عملي،، سخنراني تفكيك

 . )5تا  1(پيوست 

هاي شود كه فرمي داشته باشد، اين اختيار به دفاتر توسعه داده ميهاي متفاوتنياز به فرمخود هر دانشكده بر حسب شرايط ويژه  چنانچه: نكته
 مركز مطالعات ارائه دهند.مورد نظر خود را تدوين كرده و براي تاييد به 

 اتيه ياز اعضا ي، فهرستدفتر توسعه آموزش دانشكده شنهاديبه پ دانشكده سهيرئ اتيه: گرانتهيه فهرست مشاهده .2
شاخص  يعلم اتيه ياعضا اي يابيبرتر در ارزش يهارتبه نيحائز نا،يابن س يجشنواره آموزش منتخبان نيرا از ب يعلم

، به مركز مطالعات و براي مشاركت در اين برنامه ايشان اخذ موافقتكند و پس از تهيه مي موفق و موثر سيدر تدر
و از بين ايشان براي شركت در د گردفهرست پيشنهادي بررسي ) تا 6(پيوست  كنديم يتوسعه آموزش دانشگاه معرف

  .به عمل آيد دعوتدوره توجيهي 

 اتيه ياعضا تعدادگران هر دانشكده متناسب با مشاهده يبيتعداد تقربه منظور جلوگيري از تحميل كار زياد به اعضاي هيات علمي، : 1 نكته
دانشكده پزشكي علوم پايه ، نفر 4 و مامايي ، دانشكده پرستاريفرن 8دانشكده بهداشت:  :شودمي هيارا به شرح زير هابه دانشكدهمربوطه  يعلم
، نفر 8، دانشكده دندانپزشكي نفر 5، دانشكده داروسازي نفر 2، توانبخشي نفر 2، دانشكده پيراپزشكي نفر 55 دانشكده پزشكيباليني ، نفر 10

  نفر. 2ي نوين دانشكده فناوري هاو ، نفر 2، دانشكده علوم تغديه نفر 2دانشكده طب سنتي 

ه فرد يا افرادي در آموزشي دانشكد يهاگروههر يك از از حتي االمكان اي انتخاب شوند كه به گونه گرانمشاهدهشود توصيه مي :2نكته 
د گروه خو يعلم اتيه ياعضابين امكان انتخاب از  ،ليدر صورت تما ،شوندگانمشاهده يبرا تا مجموعه مشاهده گران حضور داشته باشند

  وجود داشته باشد.

با  اعضاي هيات علمي منتخب آشناسازيكارگاه  ،و توسعه آموزش دانشگاهمركز مطالعات  :گرانمشاهده آشناسازي .3
نقش و  گران با اهداف و روند انجام طرحطي اين كارگاه، مشاهده .)7 (برنامه كارگاه پيوست نمايدبرگزار مي برنامه را
كه در روند اجراي برنامه به كار گرفته  يبا محتواي فرمايشان ، همچنينشوند. آشنا مي در برنامه مذكورگران مشاهده

گيرد يگران قرار ممشاهدهدر اختيار يك نسخه راهنما  عالوه بر كارگاه، شوند.و نحوه استفاده از آن آشنا ميشود مي
 ).8 (پيوست

 نالينآكارگاه به صورت امكان برگزاري شود تا مركز مطالعات تالش ميي واحد توانمندسازسازي در هاي مجازيهماهنگ با فعاليتنكته: 
 فراهم گردد.

مند به شركت القهكه عاعضاي هيات علمي پيشنهادي براي آن دسته از  آشناسازيپس از جلسه  گران:انتصاب مشاهده .4
ه اين ترتيب، شود. بامضا ميط مربورييس دانشكده توسط حكم به مدت دو سال  هستند،گر به عنوان مشاهدهدر برنامه 

 .گرددمشخص ميهر دانشكده گران فهرست نهايي مشاهده

نحوه و  گرانفهرست مشاهده، اهداف و روند انجام برنامهشامل فراخوان برنامه  :اعضاي هيات علميبه رساني اطالع .5
 اعضاي هيات علمياطالع به  لعاتمركز مطادفاتر توسعه و توسط در آغاز برنامه و به فواصل مناسب  شركت در برنامه

 ).9 گيرد (پيوستيقرار م اعضاي هيات علميدر اختيار  ي شركت در برنامهيك نسخه راهنما .رسدمي

 اجراي برنامه
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قسمت اول عضو هيات علمي كه خواهان شركت در برنامه است، فرم درخواست (: درخواست شركت در برنامه .6
الزم است  به منظور سهولت كارنمايد. ارسال مي توسعه آموزش دانشكده مربوطدفتر ) را تكميل كرده و به 10 پيوست

تواند از كند و همچنين در صورت تمايل ميخود را براي مشاهده ذكر  دو تاريخ پيشنهادي كالسحداقل وي  كه
 نفر را براي فرايند مشاهده پيشنهاد دهد. حداكثر دوگران فهرست مشاهده

و همچنين امكان ثبت درخواست به صورت غيرحضوري از طريق  خواهد بودمركز قابل دسترسي دفاتر و سايت وب زافرم درخواست : 1نكته 
   پذير است.امكان ايميل

 وي باشد. يرشته تخصص تواند خارج ازگر بر اساس نظر خود هيات علمي ميانتخاب مشاهده: 2نكته 

داكثر طي حگر مربوطه پس از هماهنگي با مشاهده دانشكدهدفتر توسعه آموزش : و انجام هماهنگي بررسي درخواست .7
اين ترتيب زمان و مكان جلسه مشاهده تنظيم به  .دهدميدرخواست پاسخ  به )10 پيوستقسمت دوم طبق ( يك هفته

 رسد.شده و به اطالع طرفين مي
كنند و بر سر كرده، در مورد وظايف يكديگر هماهنگي  گر با يكديگر مالقاتاستاد و مشاهدهقبل از جلسه مشاهده، شود كه توصيه مي :نكته

 با استفاده از طرح درس استاد گرمسائلي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد و همچنين معيارهاي ارزشيابي توافق نمايند. همچنين بهتر است مشاهده
 انشجويي برود.از قبل مرور كند كه قرار است سر چه كالسي با چه محتوا و چه اهداف و چه تعداد د

گر جهت بررسي فرآيند تدريس استاد مشاهدهشود. انجام مي حضوريفرايند مشاهده به صورت : مشاهده تدريس .8
  .)5تا  1(پيوست هاي  كندرا تكميل مياز پيش تهيه شده فرم و  يابدحضور مي محيط آموزشدر      ًشخصا 

رساني الزم به دانشجويان جلسه اطالع يدر ابتدابهتر است ، دانشجويان گردد هنيابهام ذگر ممكن است باعث از آنجا كه حضور مشاهده: 1نكته 
  گيرد.صورت توسط مدرس كالس 

           ًر دهد. مثال رفتار دانشجويان را نيز مورد مشاهده قرا تواندميگر شود. مشاهدهدود به فعاليت و رفتار استاد نميمشاهده در كالس تنها مح: 2نكته 
يادداشت برداشتن در ثبت گذارد. ر اختيار استاد مياند يا در كالس مشاركت دارند، اطالعات خوبي در مورد نحوه تدريس دهاينكه آنها خسته شد

  كند.گر كمك ميتر اطالعات و ارائه بازخورد به مشاهدهدقيق
مقايسه  تدريس همكارش را با خودروش پس نبايد  د كه روش تدريس هر كس متفاوت استگر بايد متوجه اين موضوع باشمشاهده :3نكته 
داند كه برنامه و روش كار استاد دقيقا چگونه است و چه كارهايي قرار است انجام زيرا نمي ايند تدريس مداخله كندنبايد در فرهمچنين كند. 
  دهد. 

تشكيل  بازخوردجلسه  ،طي مالقاتي حضوري و پس از اتمام مشاهدات: در اولين فرصت مشاهده بعد برگزاري جلسه .9
و به او قرار داده مدرس را در اختيار از جمله فرم تكميل شده گر نتايج مشاهدات خود در اين مرحله، مشاهدهشود. مي

 .دهدبازخورد مي

 تواند ديد بهتر وكند و بر اساس آن بعدا ميشود، بازخوردهايي است كه دريافت مي          ً                              آنچه واقعا  باعث ارتقاي توانمندي استاد مي :1نكته 
                 ً                      هايي را كه احتماال  قابل بهبود است، مشخص گر ابتدا بايد نقاط قوت را مرور كند و قسمتتري نسبت به كار خودش داشته باشد. مشاهدهعميق

 كند. بايد از قضاوت، تذكر مستقيم يا ارائه نصيحت پرهيز كند؛ مگر اينكه به درخواست خود مدرس باشد.

 يبرا مشاهدات نيا جينتا .خواهد بودفرايند تدريس در جهت اصالح و بهبود سازنده و    ً         رفا  به صورت ص مشاهده جياستفاده از نتا: 2 نكته
فرم تكميل شده و موارد . براي اطمنيان از اين امر، رديگي) مورد استفاده قرار نميعلم أتيمرتبه ه يارتقا اي عيترف ريمرتبط (نظ يهايريگميتصم

 ماند.محرمانه باقي ميگر مورد بحث بين استاد و مشاهده

  برنامه ارزشيابي
وارد مشاهده شده گر گزارش ممشاهده ي برنامه،به منظور پايش و نظارت بر روند اجرا :گرارائه گزارش توسط مشاهده .10

از شده آوري جمعي هاگزارش .كندارائه مي دفتر توسعه آموزش دانشكده به) 10 پيوستقسمت سوم (طبق خود را 
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به مركز مطالعات ان پايش شش ماهه وتحت عن 11 شماره و طبق فرمت پيوست بنديجمعشش ماه  هرگران مشاهده
  .شودمي ارسال
در آن ذكر تدريس و بازخورد  مشاهدهمربوط به جزئيات تاريخ و نوع جلسه خواهد بود و گر، نام مشاهده، اين گزارش شامل نام مدرس: نكته
  .شودنمي

صادر  گران گواهيهو مشاهدكنندگان در برنامه شركتاي بر هاي دريافتير اساس گزارشبمركز مطالعات  صدور گواهي: .11
  . )12 (پيوست كندمي

سنجي فرم نظرشود درخواست مي كننده در برنامهشركت هريك از اعضاي هيات علمياز : نظرسنجيتكميل فرم  .12
 . )13 (پيوست ارائه دهند برنامهين نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوص ا مربوطه را تكميل نمايند و 

 .جام شودنادانشگاه هاي پيمايشي نالين و از طريق سامانه پژوهشآشود تا نظرسنجي به صورت : تالش مينكته

شود، كه توسط مركز مطالعات برگزار مي ٤در جلسه گروه متمركزهر شش ماه يك بار  :گراننظرخواهي از مشاهده .13
  شود.آوري ميعگران جمنظرات گروه مشاهده

                                                            
4Focus group 
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  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  معاونت آموزشي
  مركز مطالعات و توسعه آموزش

  

  (سخنراني) مشاهده تدريس توسط همگنانبازخورد فرم 
  :تاريخ  :گرنام مشاهده   :نام استاد

  هريك از موارد زير ذكر نماييد. خصوصدر را  مشاهدات خود    ً لطفا   
  )، توجه به سطح دانشجويانو اهميت جلسه، جلب توجه دانشجويان مقدمه سخنراني (تبيين اهداف

محتوا، كاربردي بودن مطالب، استفاده از منطقي چيدمان و توالي مورد اصلي به صورت شفاف و سازمان يافته،  5تا  3ارائه بدنه سخنراني (
  )پوشش همه مطالب از وسايل كمك آموزشي مديريت زمان،موثر و متنوع استفاده ، سازيخالصه و مثال

 ، روشن كردن مسير يادگيري و مطالعه آتي)اي از مطالب مهمگيري (ارائه خالصهنتيجه

ظاهر مناسب، ارتباط غيركالمي مناسب از جمله تماس چشمي، جلب  رسا، يو جذاب، صدا وايش انيبمحيط يادگيري (عالقه به موضوع، 
  يان، فراهم كردن فرصت پرسش و پاسخ و اظهارنظر براي دانشجويان)مشاركت فعال دانشجويان، احترام نسبت به دانشجو

  
  

  پيشنهادات  نقاط قوت

    

  

 1ست پيو

 محرمانه
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  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  معاونت آموزشي

  مركز مطالعات و توسعه آموزش

  (گروه كوچك) مشاهده تدريس توسط همگنانبازخورد فرم 
	  تاريخ:  :گرنام مشاهده  نام استاد:  	

  هريك از موارد زير ذكر نماييد.خصوص در خود را دات     ً     لطفا  مشاه 
  )نسبت به دانشجويان گوش دادن به دانشجويان، احترامو مشاركت،  محيط يادگيري (عالقه به موضوع، تشويق دانشجويان به اظهارنظر

  )البمديريت زمان، پوشش همه مطسازماندهي جلسه (تبيين اهداف و اهميت جلسه، توجه به سطح دانشجويان، 

دادن فرصت  سازي،تاكيد بر مطالب مهم و كاربردي، استفاده از مثال و وسايل كمك آموزشي، خالصهارتقاء درك و يادگيري دانشجويان (
  )تشويق براي مطالعه و يادگيري بعدي، تمرين و بحثبه دانشجويان براي 

بازخورد مثبت، ارائه توضيح در ارائه بازخورد موثر، ارائه ، ياندانشجو وضعيت سواالت به جا براي ارزيابيپرسيدن (بازخورد ارزيابي و 
  مورد درستي يا نادرستي مطلب دانشجو، ارائه پيشنهاد و برنامه براي بهبود)

  پيشنهادات  نقاط قوت
  

  
  

  

  

 محرمانه

 2پيوست 
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  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  معاونت آموزشي

  مركز مطالعات و توسعه آموزش

  (كالس عملي) ط همگنانمشاهده تدريس توسبازخورد فرم 
	  تاريخ:  :گرنام مشاهده  نام استاد:  	

  يك از موارد زير ذكر نماييد. هرخصوص در را     ً             لطفا  مشاهدات خود  
  ، احترام نسبت به دانشجويان)ه اظهارنظر و مشاركتمحيط يادگيري (عالقه به موضوع، تشويق دانشجويان ب

شفاف توجه به سطح دانشجويان، مديريت زمان، ، از قبل، تبيين اهداف و اهميت جلسهآماده بودن وسايل و تجهيزات سازماندهي جلسه (
  )دستورالعمل و مراحل كار عملي كردن

تمرين فعال به صورت انفرادي يا فرصت دادن به دانشجويان براي  ،نشان دادن مراحل مهم و كليديارتقاء درك و يادگيري دانشجويان (
  )دسترس بودن براي پاسخگويي و كمك در، جوياننظارت بر عملكرد دانش ،گروهي

سواالت به جا براي ارزيابي وضعيت دانشجويان، ارائه بازخورد موثر، ارائه بازخورد مثبت، ارائه توضيح در ارزيابي و بازخورد (پرسيدن 
  مورد درستي يا نادرستي عملكرد دانشجو، ارائه پيشنهاد و برنامه براي بهبود)

  اتپيشنهاد  نقاط قوت
  
  

  
  

  

 

 محرمانه

 3پيوست 
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  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  معاونت آموزشي

  مركز مطالعات و توسعه آموزش

  (باليني) مشاهده تدريس توسط همگنانبازخورد فرم 
  تاريخ:  :گرنام مشاهده  نام استاد: 

  يك از موارد زير ذكر نماييد. در خصوص هررا     ً             لطفا  مشاهدات خود  
نشجو به ارائه و مشاركت، در نظر گرفتن راحتي دانشجو، عدم قطع مكرر ، تشويق دااشتياق به آموزشي، عالقه به كار بالينمحيط يادگيري (
  )، احترام نسبت به دانشجويانسخنان دانشجو

  )مديريت زمان، فراگيران حاضرتوجه به سطح تبيين اهداف و اهميت موضوع، ( جلسه سازماندهي

  )عملكرد دانشجواز دانشجو و مشاهده مستقيم  ال، معاينه و پروسيجردرخواست انجام شرح ح( مهارت بالينيآموزش 
  
  

ارائه  مناسب، درماني بيمار از دانشجو، پرسيدن سواالت- هاي افتراقي و برنامه تشخيصياستدالل و قضاوت باليني (درخواست تشخيصآموزش 
  )تفاده از وسايل كمك آموزشيكلي، اس مرور مفاهيم و اصولاستدالل در صورت تغيير دادن برنامه دانشجو، 

، تشويق براي بهبود و برنامه (بازخورد موثر، بازخورد مثبت، ارائه توضيح در مورد درستي يا نادرستي عملكرد دانشجو، ارائه پيشنهاد بازخورد
  )ري بعدييگو يادبراي مطالعه 

  پيشنهادات  نقاط قوت

  
  
  

  

 محرمانه

 4پيوست 
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  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  معاونت آموزشي
  مركز مطالعات و توسعه آموزش

  (اتاق عمل) مشاهده تدريس توسط همگنانبازخورد فرم 
  تاريخ:  :گرنام مشاهده  نام استاد: 

  يك از موارد زير ذكر نماييد.     ً                          لطفا  مشاهدات خود را در خصوص هر 
  به دانشجويان) محيط يادگيري (عالقه به كار باليني، اشتياق به آموزش، تشويق دانشجو به پرسش، احترام نسبت

  ، مديريت زمان)آنهاتوجه به سطح بندي فراگيران با اولويت، كارسازماندهي جلسه (تبيين اهداف 

  وسايل موردنياز)ني يبآموزش مهارت باليني (ايجاد فرصت براي مشاركت فراگير، درخواست از دانشجو براي پيش
  
  

صورت  ارائه استدالل در، مناسب پرسيدن سواالتكلي و تبيين مراحل كليدي كار، مرور مفاهيم و اصول آموزش استدالل و قضاوت باليني (
  )تغيير دادن برنامه دانشجو

  )عملكرد بازخورد (بازخورد موثر، بازخورد مثبت، ارائه توضيح در مورد درستي يا نادرستي عملكرد دانشجو، ارائه پيشنهاد و برنامه براي بهبود

  پيشنهادات  نقاط قوت

  
  
  

  

 محرمانه

 5پيوست 
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  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  معاونت آموزشي

  مركز مطالعات و توسعه آموزش

  
  فهرست اعضاي هيات علمي پيشنهادي دانشكده .... 

  گربه منظور  مشاركت در برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان به عنوان مشاهده

  
  ميلتلفن و آدرس اي  دليل معرفي گروه آموزشي مرتبه نام و نام خانوادگي  رديف

       

  

  

       

  

  

 

 6پيوست 
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  به نام خدا 
  

ان ی  وم زپش ه ع   دا
ی وز   عاو آ

ی وم زپش وزش ع ه آ و عات و  طا    
  
  

 كارگاه يك روزه

  مشاهده تدريس توسط همگنان
  

 
  

  كارگاه  معرفي
 فرايند اجراي سپس .شد خواهد يمعرفو اهداف آن » مشاهده تدريس توسط همگنان«ورت مختصر برنامه به ص كارگاه، نيا در

را به منظور ارائه  فرم هاي طراحي شده از استفاده نحوه كنندگان شركتو در نهايت،  گرفت خواهد قرار بحث مورداين برنامه 
  .كرد خواهندبازخورد در خصوص شيوه تديس به صورت عملي تمرين 

  
 كارگاه برگزاري از هدف
  :دوره اين گذراندن از پس كنندگان شركت رودمي انتظار

  اهميت و اهداف برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان را درك كنند. •
  بر مراحل مختلف اجراي برنامه مشاهده توسط همگنان مسلط باشند. •
 درسان ارائه كنند.به كمك فرم هاي طراحي شده، بازخورد موثر در خصوص شيوه تدريس به م •

  
  مكان

  
  زمان

  
 كارگاه برنامه

  برگزاركننده موضوع  ساعت
  دكتر عظيم ميرزازاده افتتاحيه  و معارفه 8:15تا8:00 دقيقه 15
  دكتر نيكو نيك نفس  معرفي برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان 8:45تا8:15 دقيقه 30
 انكنندگشركت پرسش و پاسخ 9:15تا8:45 دقيقه 30
  دكتر سارا مرتاض هجري فرايند اجراي برنامه 9:45تا9:15 دقيقه 30
  دكتر عظيم ميرزازاده ارائه بازخورد موثر 10:15تا9:45 دقيقه 30
  كنندگانشركت تمرين عملي مشاهده توسط همگنان 10:45تا10:15 دقيقه 30
  رزازادهدكتر عظيم مي بندي و ارزشيابيجمع 11:00تا10:45 دقيقه 15

  

 7پيوست 
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  تهران يدانشگاه علوم پزشك

  يآموزش معاونت
  مطالعات و توسعه آموزش مركز

  

  توسط همگنان سيمشاهده تدر برنامه
  گرانمشاهده يراهنما

  مقدمه
از  هاي علوم پزشكي توانمند نمودن اعضاي هيات علمي به منظور ايفاي نقش معلمي ايشان است.يكي از وظايف دانشگاه

هاي ، برگزاري دورهشوداخير در دانشگاه علوم پزشكي تهران به كار گرفته ميهاي كه در اين راستا طي سال يهايفعاليت
اعضاي  تواند در آشناييميها چند برگزاري اين دورههاي متنوع است. هر هيات علمي در قالب دورهتوانمندسازي اعضاي 
ثر باشد، ولي شواهد موجود از آموزش و توانمندسازي اين افراد در و توانمندي در آن مو اي تدريسههيات علمي با مهارت

ها و تجربيات خود اعضاي هيات علمي است. به هاي موفق و موثر استفاده از ظرفيتاز راهكند. يكي سطح فردي حمايت مي
اران خود شوند. امروزه اي همكموجب رشد و ارتقاي حرفهتوانند اين معنا كه مدرسان با تجربه و موفق در امر تدريس مي

يا ارزشيابي اعضاي هيات علمي در  هاي توانمندسازيتوسط همگنان به عنوان يكي از اجزاي برنامهمشاهده تدريس 
  .گيردمورد استفاده قرار ميدنيا مختلف هاي دانشگاه

ت علمي و در محيط آموزشي يك عضو هيامتبحر  همكار كياز حضور است عبارت ٥مشاهده تدريس توسط همگنان
و  ٦، امكان ارائه بازخورد تكوينيهمگنانمشاهده تدريس توسط . همراه با ارائه بازخورد مناسب وييعملكرد آموزش مشاهده

و تامل در  ٧گيري بازانديشيآورد و شكليات علمي را فراهم ميهدر عضو هاي تدريس ازنده براي رشد و توسعه توانمنديس
  . ندكتسهيل ميفرايندهاي تدريس را 

  برنامهاهداف 
توسط همگنان به صورت شفاف به منظور استقرار و عملياتي شدن آن مشاهده تدريس هدف اين برنامه، تعيين نحوه اجراي 

 در سطح دانشگاه به منظور توانمندسازي اعضاي هيات علمي در امر تدريس است.

 از ديدگاه همكاران  تدريسنقاط ضعف و قوت  آگاهي از •

                                                            
5Peer Observation of Teaching (POT) 
6Formative  
7Reflection 

 8پيوست 
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 تدريسبراي بهبود فرآيند  اعضاي هيات علمير د هايجاد انگيز •

 به دنبال دريافت بازخورد اعضاي هيات علمي ارتقاي توانمندي تدريس •

  هاي آموزش و سنجششيوهدر خصوص  ساير اعضاي هيات علمياستفاده از تجربيات فرصتي براي  •

  برنامه هايويژگي
دفاتر توسعه  انمندسازي مركز مطالعات دانشگاه با كمكمتولي استقرار برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان، واحد تو •

 . است هاآموزش دانشكده

كه  يعلم اتيه ياز اعضا كي. هر شوديانجام م اختياريبه صورت  در برنامه مشاهده تدريس توسط همگنانشركت  •
 .شوندمشاهده توسط همگنان توانند وارد برنامه يم ،مند باشندعالقه

در  ليكالس درس، تسهشامل هاي آموزشي تواند انواع محيطگيرد ميمورد مشاهده قرار ميي كه در آن تدريس محيط •
 .و ... باشد يآموزش درمانگاه ،ينيآموزش در اتاق عمل، راند بالآموزش در آزمايشگاه، گروه كوچك، 

 اي عيترف ريرتبط (نظم يهايريگميتصم يبرا گريد انيخواهد بود. به ب سازندهبه صورت  اين روش جياستفاده از نتا •
بازخورد داده  يعلم أتيبه عضو ه حيصح يمند      ً       و صرفا  با روش رديگي) مورد استفاده قرار نميعلم أتيمرتبه ه يارتقا

 . شوديم

نزد ايشان باقي مي ماند و تحويل دفتر توسعه آموزش يا گر فرم تكميل شده و موارد مورد بحث بين استاد و مشاهده •
 شود. سعه آموزش دانشگاه نميمركز مطالعات و تو

 شود: امتيازات زير در نظر گرفته مي وشود توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي كنندگان در برنامهبراي شركت •

o سيستم شعاعدر  هاي مشابهتعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت 

o جامع  مهبرنا 2بند  بر اساسدر ارتقاي علمي  زهاي توانمندسازي داراي امتياحاسبه به عنوان فعاليتم
 )امتياز در كل 10و  (هر جلسه مشاهده يك امتياز تا سقف سه امتياز در سالتوانمندسازي 

o هاي پايه به صورت متناظر ي آموزشي مهارتهاتكليف كارگاه سازي بامعادل 

ر گرفته موارد زير در نظو به منظور جبران مشاركت ايشان شود توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي گرانمشاهده براي •
 شود:مي

o سيستم شعاعدر  هاي مشابهتعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت 

o برنامه  2بند تبصره سوم علمي مطابق مرتبه در ارتقاي  زهاي توانمندسازي داراي امتيا سازي با فعاليتمعادل
  مندسازي جامع توان

  رايند برنامهف
حضوري به دفتر يا  ايميلاز طريق  را تكميل كرده و ركت در برنامه است، فرم درخواستعضو هيات علمي كه خواهان ش

ي رشته تخصص رج ازتواند خاگر بر اساس نظر خود هيات علمي است كه ميانتخاب مشاهدهنمايد. توسعه آموزش ارسال مي
  رسد.و به اطالع طرفين مي شدهزمان و مكان جلسه مشاهده تنظيم گر مربوطه وي باشد. پس از هماهنگي با مشاهده
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كنيد و بر سر مسائلي يكديگر هماهنگي قبل از جلسه مشاهده، شما با استاد مالقات كرده، در مورد وظايف شود كه توصيه مي
با استفاده از طرح درس استاد، كه بايد مورد بررسي قرار گيرد و همچنين معيارهاي ارزشيابي توافق نماييد. همچنين بهتر است 

  از قبل مرور كنيد كه قرار است سر چه كالسي با چه محتوا و چه اهداف و چه تعداد دانشجويي حاضر شويد.
 دييابحضور مي محيط آموزشدر                             ًجهت بررسي فرآيند تدريس شخصا  شماشود. انجام مي حضوريهده به صورت فرايند مشا

براي مشاهده تدريس  د. مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، يك نمونه فرميكنفرم از پيش تهيه شده را تكميل ميو 
 گذاردمي لسه باليني تدوين كرده است كه در اختيار شماتوسط همگنان به تفكيك سخنراني، گروه كوچك،  كالس عملي و ج

  . )5تا  1(پيوست 
بهتر است ممكن است باعث تشويش و اضطراب دانشجويان گردد يا در ذهن آن ها سوال ايجاد كند،  شمااز آنجا كه حضور 

  گيرد.صورت  توسط مدرس رساني الزم به دانشجويانجلسه اطالع يدر ابتدا
رفتار دانشجويان را نيز مورد مشاهده قرار  ديتوانشود. شما ميتنها محدود به فعاليت و رفتار استاد نميمشاهده در كالس 

اند يا در كالس مشاركت دارند، اطالعات خوبي در مورد نحوه تدريس در اختيار استاد          ً                    دهيد. مثال  اينكه آنها خسته شده
  كند.كمك مي شماو ارائه بازخورد به تر اطالعات يادداشت برداشتن در ثبت دقيقگذارد. مي

دقت كنيد كه روش تدريس هر كس متفاوت است پس نبايد روش تدريس همكارتان را با خود مقايسه كنيد. همچنين نبايد 
دانيد كه برنامه و روش كار استاد دقيقا چگونه است و چه كارهايي قرار است انجام در فرايند تدريس مداخله كند زيرا نمي

  دهد. 
در اين مرحله، شما نتايج . دهيدتشكيل را  بازخورد، جلسه طي مالقاتي حضوريو  پس از اتمام مشاهداتدر اولين فرصت 

  دهيد. مشاهدات خود از جمله فرم تكميل شده را در اختيار مدرس قرار داده و به او بازخورد مي
تواند ديد بهتر كند و بر اساس آن بعدا ميكه دريافت مي شود، بازخوردهايي است          ً                              آنچه واقعا  باعث ارتقاي توانمندي استاد مي

                 ً            هايي را كه احتماال  قابل بهبود تري نسبت به كار خودش داشته باشد. ابتدا نقاط قوت را مرور كنيد و سپس قسمتو عميق
  رس باشد.است، مشخص كنيد. از قضاوت، تذكر مستقيم يا ارائه نصيحت پرهيز كنيد؛ مگر اينكه به درخواست خود مد

. فرم تكميل شده و خواهد بودفرايند تدريس در جهت اصالح و بهبود سازنده و     ً         صرفا  به صورت مشاهده  جياستفاده از نتا
 ماند.محرمانه باقي مي موارد مورد بحث بين استاد و شما

اين د. يكنارائه  دفتر توسعهخود را به وارد مشاهده شده گزارش م به منظور پايش و نظارت بر روند اجراي برنامه، الزم است
 .)10(قسمت سوم پيوست  شوددر آن ذكر نمي جزئيات مشاهدهگزارش شامل نام استاد، تاريخ و نوع جلسه خواهد بود و 

  كند. صادر مي گران گواهيهو مشاهدكنندگان در برنامه شركتاي مركز مطالعات بر
در گران نظرات گروه مشاهدهشود، وسط مركز مطالعات برگزار ميكه ت ٨هر شش ماه يك بار در جلسه گروه متمركزهمچنين، 

  شود.آوري ميجمعخصوص نقاط قوت و ضعف برنامه 
  هر گونه سوال، ابهام يا مشكلي در مورد فرايند اجراي برنامه داريد، لطفا از طريق تلفن يا ايميل با ما درميان بگذاريد. 

  

                                                            
8Focus group 
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  تهران يدانشگاه علوم پزشك

  يوزشآم معاونت
  مطالعات و توسعه آموزش مركز

  

  توسط همگنان سيمشاهده تدر برنامه
  مدرسان يراهنما

  مقدمه
از  هاي علوم پزشكي توانمند نمودن اعضاي هيات علمي به منظور ايفاي نقش معلمي ايشان است.يكي از وظايف دانشگاه

هاي ، برگزاري دورهشودي تهران به كار گرفته مياخير در دانشگاه علوم پزشكهاي كه در اين راستا طي سال هاييفعاليت
اعضاي  تواند در آشناييميها چند برگزاري اين دورههاي متنوع است. هر هيات علمي در قالب دورهتوانمندسازي اعضاي 
راد در و توانمندي در آن موثر باشد، ولي شواهد موجود از آموزش و توانمندسازي اين اف اي تدريسههيات علمي با مهارت

ها و تجربيات خود اعضاي هيات علمي است. به هاي موفق و موثر استفاده از ظرفيتاز راهكند. يكي سطح فردي حمايت مي
اي همكاران خود شوند. امروزه موجب رشد و ارتقاي حرفهتوانند اين معنا كه مدرسان با تجربه و موفق در امر تدريس مي

يا ارزشيابي اعضاي هيات علمي در  هاي توانمندسازين يكي از اجزاي برنامهتوسط همگنان به عنوامشاهده تدريس 
  .گيردمورد استفاده قرار ميدنيا مختلف هاي دانشگاه

در محيط آموزشي يك عضو هيات علمي و متبحر  همكار كياز حضور است عبارت ٩مشاهده تدريس توسط همگنان
و  ١٠، امكان ارائه بازخورد تكوينيهمگنانمشاهده تدريس توسط . مناسب همراه با ارائه بازخورد وييعملكرد آموزش مشاهده

و تامل  ١١گيري بازانديشيآورد و شكليات علمي را فراهم ميهدر عضو هاي تدريس ازنده براي رشد و توسعه توانمنديس
  . كندتسهيل ميدر فرايندهاي تدريس را 

  برنامهاهداف 
توسط همگنان به صورت شفاف به منظور استقرار و عملياتي شدن آن هده تدريس مشاهدف اين برنامه، تعيين نحوه اجراي 

 در سطح دانشگاه به منظور توانمندسازي اعضاي هيات علمي در امر تدريس است.

 از ديدگاه همكاران  تدريسنقاط ضعف و قوت  آگاهي از •

                                                            
9Peer Observation of Teaching (POT) 
10Formative  
11Reflection 

 9پيوست 
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 تدريسبراي بهبود فرآيند  اعضاي هيات علميدر  هايجاد انگيز •

 به دنبال دريافت بازخورد اعضاي هيات علمي ندي تدريسارتقاي توانم •

  هاي آموزش و سنجششيوهدر خصوص  ساير اعضاي هيات علمياستفاده از تجربيات فرصتي براي  •

  برنامه هايويژگي
دفاتر توسعه  متولي استقرار برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان، واحد توانمندسازي مركز مطالعات دانشگاه با كمك •

 . است هاش دانشكدهآموز

كه  يعلم اتيه ياز اعضا كي. هر شوديانجام م اختياريبه صورت  در برنامه مشاهده تدريس توسط همگنانشركت  •
 .شوندمشاهده توسط همگنان توانند وارد برنامه يم ،مند باشندعالقه

در  ليكالس درس، تسهشامل ي هاي آموزشتواند انواع محيطگيرد ميي كه در آن تدريس مورد مشاهده قرار ميمحيط •
 .و ... باشد يآموزش درمانگاه ،ينيآموزش در اتاق عمل، راند بالآموزش در آزمايشگاه، گروه كوچك، 

 اي عيترف ريمرتبط (نظ يهايريگميتصم يبرا گريد انيخواهد بود. به ب سازندهبه صورت  اين روش جياستفاده از نتا •
بازخورد داده  يعلم أتيبه عضو ه حيصح يمند      ً       و صرفا  با روش رديگيده قرار نم) مورد استفايعلم أتيمرتبه ه يارتقا

 . شوديم

نزد ايشان باقي مي ماند و تحويل دفتر توسعه آموزش يا گر فرم تكميل شده و موارد مورد بحث بين استاد و مشاهده •
 شود. مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه نمي

 شود: امتيازات زير در نظر گرفته مي وشود توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي كنندگان در برنامهبراي شركت •

o سيستم شعاعدر  هاي مشابهتعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت 

o جامع  مهبرنا 2بند  بر اساسدر ارتقاي علمي  زهاي توانمندسازي داراي امتياحاسبه به عنوان فعاليتم
 )امتياز در كل 10و  (هر جلسه مشاهده يك امتياز تا سقف سه امتياز در سالتوانمندسازي 

o هاي پايه به صورت متناظر ي آموزشي مهارتهاتكليف كارگاه سازي بامعادل 

ر گرفته موارد زير در نظو به منظور جبران مشاركت ايشان شود توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي گرانمشاهده براي •
 شود:مي

o سيستم شعاعدر  هاي مشابهتعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت 

o برنامه  2بند تبصره سوم علمي مطابق مرتبه در ارتقاي  زهاي توانمندسازي داراي امتيا سازي با فعاليتمعادل
 مندسازيجامع توان

  فرايند برنامه
مركز  تيفرم از وب سا . اين)10(پيوست  فرم درخواست را تكميل كنيدقسمت اول اگر خواهان شركت در برنامه هستيد، 

خود را براي مشاهده ذكر كنيد.  دو تاريخ پيشنهادي كالسحداقل به منظور سهولت كار بهتر است كه . است يقابل دسترسنيز 
ي شما رشته تخصص تواند خارج ازو ميگيرد گر بر اساس نظر خود شما از ميان فهرست موجود صورت ميانتخاب مشاهده
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منتخبان از بين  گرانگران حداكثر دو نفر را براي فرايند مشاهده پيشنهاد دهيد. مشاهدهتوانيد از فهرست مشاهدهميباشد. 
انتخاب و  شاخص در تدريس موفق و موثرهيات علمي يا هاي برتر در ارزشيابي رتبه ينحائزآموزشي ابن سينا، جشنواره 

نماييد. پس از ارسال  به دفتر توسعه ايميلبه صورت حضوري يا از طريق . فرم را اندبراي شركت در اين برنامه توجيه شده
  رسد.و به اطالع شما مي شدهشاهده تنظيم زمان و مكان جلسه مگر مربوطه هماهنگي با مشاهده

با در كنيد و مالقات كرده، در مورد وظايف يكديگر هماهنگي گر قبل از جلسه مشاهده، با استاد مشاهدهشود كه توصيه مي
ي بر سر مسائلي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد و همچنين معيارها گر،اختيار گذاشتن طرح درس خود براي استاد مشاهده
گر جهت بررسي فرآيند تدريس استاد مشاهدهشود. انجام مي حضوريارزشيابي توافق نماييد. فرايند مشاهده به صورت 

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، كند. فرم از پيش تهيه شده را تكميل ميو  يابدحضور مي محيط آموزشدر      ًشخصا 
ن به تفكيك سخنراني، گروه كوچك، كالس عملي و جلسه باليني در اختيار براي مشاهده تدريس توسط همگنا يك نمونه فرم

  گذارد.گران ميمشاهده
بهتر گر ممكن است باعث تشويش و اضطراب دانشجويان گردد يا در ذهن آن ها سوال ايجاد كند، از آنجا كه حضور مشاهده

. مشاهده در كالس تنها محدود به فعاليت و رفتار خود انجام دهيدبه دانشجويان را رساني الزم جلسه اطالع يدر ابتدااست 
اند يا در كالس مشاركت دارند، را نيز مورد                     ً                    رفتار دانشجويان، مثال  اينكه آنها خسته شده تواندگر ميشود. مشاهدهشما نمي

  مشاهده قرار دهد. 

گر در اين مرحله، مشاهده. دهيدكيل تش را بازخورد، جلسه طي مالقاتي حضوريو  پس از اتمام مشاهداتدر اولين فرصت 
               ً             دهد. آنچه واقعا  باعث ارتقاي نتايج مشاهدات خود از جمله فرم تكميل شده را در اختيار شما قرار داده و بازخورد مي

تري نسبت به كار خود توانيد ديد بهتر و عميقشود. بر اساس آن بعدا ميشود، بازخوردهايي است كه ارائه ميتوانمندي مي
  اشته باشد.د

. براي اطمنيان از اين خواهد بودفرايند تدريس در جهت اصالح و بهبود سازنده و     ً         صرفا  به صورت مشاهده  جياستفاده از نتا
       ً كه صرفا  گر گزارش خود را ماند. مشاهدهگر محرمانه باقي ميفرم تكميل شده و موارد مورد بحث بين استاد و مشاهدهامر، 

مركز كند. ارائه مي دفتر توسعهبه ، شوددر آن ذكر نمي جزئيات مشاهدهو نوع جلسه خواهد بود و  شامل نام استاد، تاريخ
  كند. صادر مي گران گواهيو مشاهدهكنندگان در برنامه مطالعات براي شركت

و بهبود آن تاثيرگذار  هانظرات ارزشمند شما در رفع كاستيشود، از آنجا اين برنامه براي اولين بار در سطح دانشگاه اجرا مي
و  نظرات و پيشنهادهاي خود را در ) 13(پيوست سنجي مربوطه را تكميل نماييد فرم نظرشود از شما درخواست مياست. 

  خصوص اين برنامه ارائه دهيد. 
  ميان بگذاريد. با ما درتلفن يا ايميل هر گونه سوال، ابهام يا مشكلي در مورد فرايند اجراي برنامه داريد، لطفا از طريق 
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  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  معاونت آموزشي
  مركز مطالعات و توسعه آموزش

  درخواست شركت در برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان فرمقسمت اول: 
  مشخصات استاد

  :آموزشي گروه  دانشكده:    نام و نام خانوادگي:

  ايميل:  تلفن:  تخصص:

    استاددانشيار                اديار              استمربي          رتبه:    

  مشخصات جلسه

  غيرهدستياري       PhD       دكتراي عمومي      كارشناسي ارشد    كارشناسي    مقطع:  

  نام درس:  سال دانشجويان:  نام رشته:

      مكان برگزاري جلسه: 

  غيرهباليني        عملي          كالسگروه كوچك       سخنراني     نوع:    

  (ان) پيشنهادي: گرنام مشاهده

  و ساعت پيشنهادي: تاريخ

  تكميل شود) دفتر توسعه آموزش دانشكده(توسط جلسه قطعي قسمت دوم: 
  ساعت:  تاريخ:  :گرنام مشاهده

  (توسط مشاهده گر محترم تكميل شود)گزارش جلسه قسمت سوم: 

  تعداد دانشجويان:  طول مدت بازخورد:  دت مشاهده: طول م  طول مدت جلسه:
چنانچه با مشكل اجرايي خاصي در حين برنامه يا قبل از آن مواجه شديد كه مايل هستيد با مسووالن در ميان بگذاريد، ذكر 

  كنيد.
  

  تاريخ:  امضاي استاد:  :گرامضاي مشاهده
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  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  معاونت آموزشي
  عات و توسعه آموزشمركز مطال

  

  پايش شش ماهه برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان فرم
  در دانشكده ...

نام  رديف
مشاهده
  گر

نام 
  مدرس

گروه 
  آموزشي

تاريخ   مرتبه
  جلسه

مدت زمان 
 (جلسه/مشاهده/بازخورد) 

 نوع جلسه
(سخنراني/گروه 
كوچك/كالس 

عملي/باليني/اتاق 
  عمل)

تعداد 
 دانشجويان

مشكل 
  اجرايي
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  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  معاونت آموزشي

  مركز مطالعات و توسعه آموزش

  مشاهده تدريس توسط همگنانگواهي شركت در برنامه 
  

  
  

گر به عنوان مشاهده..................... در تاريخ  ..................... ..........ب آقاي دكتر جناسركار خانم/ شودوسيله گواهي ميبدين 

  اند.همكاري داشته »مشاهده تدريس توسط همگنان«در برنامه .................... جلسه 

  
  
  
  
  

به عنوان استـــــاد ............... ......در تاريخ ............................... ب آقاي دكتر جناسركار خانم/شود بدين وسيله گواهي مي

  اند.شركت داشته »مشاهده تدريس توسط همگنان«در برنامه .................... جلسه 

 12پيوست 



22 

 

 

  
  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  معاونت آموزشي
  مركز مطالعات و توسعه آموزش

  مشاهده تدريس توسط همگناننظرسنجي در خصوص برنامه فرم 
  
  :نام دانشكده .1

  :گروهنام  .2

  استاد دانشيار               استاديار             مربي          رتبه:      .3

    غيرهاتاق عمل        باليني         كالس عملي       گروه كوچك       سخنراني     جلسه:    .4

  خير           بلي      ايد؟       ً                         آيا قبال  در اين برنامه شركت داشته .5

  ر؟ر بلي، چند باگا .6

  خير        بلي    ايد؟هاي توانمندسازي مركز مطالعات شركت داشته       ً        آيا قبال  در دوره .7

  ؟را ذكر كنيددوره و سال نام     ً لطفا  ر بلي، گا .8

  
    ً كامال     شماره

  مخالفم
نه موافق و   مخالفم

  نه مخالفم
    ً كامال    موافقم

  موافقم
            .هاي انجام شده براي تنظيم جلسه مشاهده مناسب بودهماهنگي  .9

           گر از توانمندي الزم براي اين كار برخوردار بود.مشاهده  .10
            هاي تدريس من موثر بود.بازخوردهاي ارائه شده در ارتقاء مهارت  .11
            فرم استفاده شده براي ارائه بازخورد مناسب بود.  .12
            من مجددا در اين برنامه شركت خواهم كرد.  .13
            شركت كنم. برنامهگر در اهدهمايلم كه به عنوان مش  .14

  
  خود را ذكر كنيد. نظر كلي، انتقادات و پيشنهاداتلطفا  .15
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