
ای آموزش آموزشی تدوین پروپوزال طرح توسعهکارگاه 

روش اجرا

هرکس هطالعات ٍ تَسعِ آهَزش



موضوعات

اصَل ًگبسش سٍش اخشای طشح تَسؼِ دس آهَصش•

بشسسی دٍ ًوًَِ سٍش اخشا•

وبس ػولی•



کلیات

  خضئیبت روش بب داسد اهىبى وِ آًدب تب ببیذ هحمك طشح، اخشای سٍش سد•
  .دّذ تَضیح ضَد اًدبم است لشاس وِ سا آًچِ

 خَد دالیلی بِ بٌب هحمك اگش وِ ضَد اسائِ وبهل آًمذس ببیذ لسوت ایي•
  اًدبم وبسی ّوبى بسپبسد، بؼذی ًفش بِ سا آى ٍ وٌذ اخشا سا طشح ًتَاًذ
.است داضتِ لصذ هحمك وِ ضَد



استفاده از الگو یا چارچوب مشخص: نکته

برًاهِ ریسی درسی  •
هذل وشى یب ّبسدى•

ارزشیابی برًاهِ•
یب وشن پبتشیه CIPPهذل •

بررسی آزهَى•
فشهَل ًٍذسٍلَتي •

•...

ًیازّای جاهعِ در ارتباط با هحصَل دٍرُ آهَزشی  1.

چیست؟  

اّذاف آهَزشی کلی ٍ اختصاصی دٍرُ چیست؟ 2.

چِ هحتَایی بایذ ارایِ شَد؟  3.

ایي هحتَا چگًَِ بایذ سازهاًذّی شَد؟  4.

از چِ استراتژی ّای آهَزشی بایذ استفادُ شَد؟ 5.

از چِ رٍش ّای آهَزشی بایذ استفادُ شَد؟  6.

ارزیابی چگًَِ اًجام هی شَد؟  7.

جسییات برًاهِ آهَزشی چگًَِ بِ اطالع رساًذُ هی شَد؟  8.

چِ هحیط آهَزشی هَرد تأکیذ قرار هی گیرد؟  9.

کل فرایٌذ ارایِ برًاهِ آهَزشی چگًَِ ادارُ هی شَد؟ 10.

کلیهشکل ٍ ًیازسٌجی تشخیص 1.

ًیازسٌجی ّذفوٌذ2.

کردى اّذاف کلی ٍ رفتاریتعییي 3.

کردى استراتژی ّای آهَزشیتعییي 4.

برًاهِاجرای 5.

ٍ ارائِ بازخَردارزشیابی 6.



تنوع داده های کمی و کیفی: نکته

آصهَى•

پشسطٌبهِ بستِ پبسخ  •

پشسطٌبهِ ببصپبسخ•

هصبحبِ•

گشٍُ هتوشوض•



اصول نگارش روش اجرا

.ببضذبش اسبس ضَاّذ اسایِ ضذُ دس هشٍس هتَى سٍش اخشا ببیذ •

.ضٌذبب بب سٍش اخشا لببل دستشسی ببیذ طشح اصلی ٍ اختصبصی اّذاف•

:گشدد خَبی هطخصِ بببیذ  اخشا سٍش خضییبت•
.خصَصیبت ضشوت وٌٌذگبى تَضیح دادُ ضَد•

.ضَد هحل اخشای طشح هطخص•

ضَد ببصُ صهبًی اًدبم طشح هطخص•

.اخشا تؼشیف ضًَذبب اّذاف ٍ سٍش  ٌبسبهتّبی اسصضیببی ضبخص •

.بیبى ضَد( هذاخلٍِ بؼذ اص لبل )اًذاصُ گیشی ضبخص ّبی اسصضیببی چگًَگی •

.ضَدآهبسی روش آًبلیضّبی •

(.ًیبص دس صَست)ضَد  پشسطٌبهِ ضویوِ ّبی فشم•

(.دس صَست ًیبص)ضَد  ضویوِآگبّبًِ  سضبیت فشم•

اکثر طرح ّای تَسعِ ای ًیازی بِ هحاسبِ حجن ًوًَِ ٍ ارائِ هعادالت 
.هرتبط با آى ًذارًذ

.اکثر طرح ّای تَسعِ ای ًیازی بِ تکویل جذٍل هتغیرّا ًذارًذ



از نظر انجام  ... بیمارستان ... بررسی فراگیران دوره فلوشیپ 
مستقل جراحی های اصلی مربوطه

،ػول صهبى هذت ّبی ضبخص استخشاج خْت ًگش آیٌذُ تَصیفی هطبلؼِ•
 بش سضتِ ایي اصلی خشاحی اػوبل بشای ،ػَاسض هیضاى ل،ػو هَفمیت هیضاى
  ثبت بْذاضت ٍصاست تبییذ هَسد ... بَسد تبّی تَسط ضذُ تْیِ خذٍل اسبس

.گشدد هی

 الذاهبت بشای گشٍّی صَست بِ خشاحی اػوبل تؼذاد بِ بستِ هطبلؼِ پبیبى دس•
 پش ػول اٍلیي بشای ّوچٌیي [...] ٍ هطىل ،َسطهت ،سبدُ الپبسٍسىَپیه

 اًذاصُ الزوش فَق ّبی آیتن ػول، خَد اختصبصی صَست بِ گشٍُ ّش تؼذاد
  ؽسفب وبس ویفیت ووی همیبس ػٌَاى بِ ٍ ضذ خَاّذ گضاسش ٍ گیشی

.بَد خَاّذ همبیسِ لببل الوللی بیي آهبسّبی بب التحصیالى



انجام  از نظر ... بیمارستان ... فراگیران دوره فلوشیپ بررسی 
مستقل جراحی های اصلی مربوطه

 ّستٌذ ... بیوبسستبى دس تْشاى پضضىی ػلَم داًطگبُ ... فلَضیپ دستیبساى ،هطبلؼِ وٌٌذگبى ضشوت•
.داضت ذٌخَاّ حضَس هطبلؼِ دس بؼذ یىسبل ون دست تب دٍسُ ضشٍع  ًخست هبُ  دس وِ

 دست داضتي بشای ،ضذ خَاٌّذ ٍاسد هطبلؼِ ٍ دٍسُ ایي بِ ... بیوبسستبى دس ًفش 3 سبلی وِ آًدب اص•
.است ضذُ گشفتِ ًظش دس طشح اخشای بشای هبُ 36 صهبى هذت وٌٌذُ ضشوت 9 ون

 ایي اصلی ّبی خشاحی اص فْشستی خشاحی، ّبی تىٌیه دس هْبست تغییشات هیضاى اسصیببی بشای•
 بَسد تبّی تَسط ضذُ تْیِ خذٍل دس وِ ضًَذ هی گشفتِ ًظش دس [...] پشٍسیدش چْبس ضبهل سضتِ
  .(1 پیَست)است ضذُ روش بْذاضت ٍصاست تبییذ هَسد

 2 پیَست طبك ػَاسض بشٍص هیضاى ٍ لػو هَفمیت هیضاى،ػول صهبى هذت ّبی ضبخص سپس•
 .گشدد هی ثبت ػول ّش بشای

.ضذ ذٌخَاّ همبیسِ (3 پیَست) الوللی بیي آهبسّبی بب آهذُ دست بِ ّبی دادُ ًْبیت دس•



به  ... صبحگاهی در سایت گروه آموزشی گسارش های انتشار خالصه 
دستیارانمنظور ارتقاء یادگیری 

 .ضَد هی بشگضاس هبِّ 4 دٍسُ دٍ دس طشح•

 ًىبت اص ایخالصِ صبحگبّی، گضاسش ّش اص پس ػلوی ّیئت اػضبء اص یىی اٍل هبِّ 4 دٍسُ دس•
  آى هطبلب آى، دلت هَسد دس گشٍُ ػلوی ّیئت اػضبء سبیش تبئیذ اص پس ًوبیذ،هی تْیِ آى آهَصضی
 اص وِ دادُ لشاس آصهًَی هٌبغ ػٌَاى بِ آى خالصِ هشبَطِ، تبسیخ صبحگبّی گضاسش خالصِ بؼٌَاى

  هیىٌذ بشگضاس صبحگبّی گضاسضْبی هطبلب هَسد دس سصیذًتْب اص آصهًَی ،هبُ 4 دٍسُ ایي پبیبى دس آى
 .هیببضذ طشح اٍلیِ اسصیببی آصهَى، ایي .وٌذ هطخص سا صبحگبّی گضاسش هطبلب فشاگیشی هیضاى تب

 ٍلی ضذُ تْیِ صبحگبّی گضاسش ّش اص ایخالصِ هبُ ّش پبیبى اص پس ّن دٍم هبِّ 4 دٍسُ دس•
  هٌببغ اص یىی بؼٌَاى سصیذًتْب اختیبس دس گشٍُ سبیت دس سا ضذُ تْیِ صبحگبّی گضاسش خالصِ ایي

 گشفتِ سصیذًتْب ّوبى اص ( ًْبیی اسصیببی) آصهًَی دٍم هبِّ 4 دٍسُ پبیبى دس .هیگیشد لشاس آصهَى
  هٌتطش سبیت طشیك اص هطبلب وِ دٍم دٍسُ دس صبحگبّی گضاسش هطبلب فشاگیشی هیضاى تب هیطَد

.هیگشدد همبیسِ ًْبیی ٍ اٍلیِ اسصیببی ًتبیح سپس .ضَد هطخص هیگشدد



به  ... انتشار خالصه گسارشهای صبحگاهی در سایت گروه آموزشی 
منظور ارتقاء یادگیری دستیاران

 .... بیوبسستبى ... ّبی سصیذًت ولیِ ضشوت بب 94 سبل دس هبِّ 4 دٍسُ یه دس طشح•
 .ضَد هی اًدبم

  صبحگبّی، گضاسش ببس ّش اص پس ػلوی ّیئت اػضبء اص یىی ابتذا دٍسُ ایي دس•
  ّیئت اػضبء سبیش تبئیذ اص پس ٍ ًوبیذهی تْیِ آى آهَصضی ًىبت اص ایخالصِ
  سبیت دس (هشبَطِ تبسیخ روش بب) صبحگبّی گضاسش ًىبت ػٌَاى بِ گشٍُ، ػلوی
  اص بؼذ حذاوثش صبحگبّی ّبی گضاسش اًتطبس .دّذ هی لشاس دستیبساى اختیبس دس گشٍُ

.ضَد اًدبم ببیذ خلسِ بشگضاسی اص ّفتِ 2

  صبحگبّی گضاسش ًىبت اًتطبس» تبثیش هَسد دس ای پشسطٌبهِ هبِّ، 4 دٍسُ پبیبى دس•
 گیشد هی لشاس دستیبساى اختیبس دس دستیبسی آهَصش بش «گشٍُ سبیت طشیك اص
 .(پیَست)



کار عملی

ایّبی تَسؼِپیص ًَیس سٍش اخشا دس طشحتذٍیي ٍ اسائِ •


