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 مقدمه

از  ست.یشان اهای علوم پزشکی توانمند نمودن اعضای هیات علمی به منظور ایفای نقش معلمی ایکی از وظایف دانشگاه

های رهبرگزاری دو ،شودر دانشگاه علوم پزشکی تهران به کار گرفته میاخیر دهای سالاین راستا طی که در  هاییفعالیت

عضای ا تواند در آشناییمیها چند برگزاری این دورههای متنوع است. هر هیات علمی در قالب دورهسازی اعضای توانمند

 ن افراد درزی ایساتوانمند شواهد موجود از آموزش و و توانمندی در آن موثر باشد، ولی ای تدریسههیات علمی با مهارت

ست. به علمی ا ها و تجربیات خود اعضای هیاتهای موفق و موثر استفاده از ظرفیتاز راهکند. یکی سطح فردی حمایت می

. امروزه ود شوندای همکاران خموجب رشد و ارتقای حرفهتوانند این معنا که مدرسان با تجربه و موفق در امر تدریس می

های ی در دانشگاهاعضای هیات علم یا ارزشیابی های توانمندسازیبرنامهبه عنوان یکی از اجزای  همتایانآموزش مشاهده 

  .گیردمورد استفاده قرار میدنیا مختلف 

 مشاهدهیک عضو هیات علمی و  محیط آموزشیدر متبحر  همکار کیاز حضور است عبارت  1آموزش همتایانمشاهده 

و  2، امکان ارائه بازخورد تکوینیمشاهده آموزش همتایانبنابراین . ارائه بازخورد مناسب همراه با وی یعملکرد آموزش

و تامل در  3گیری بازاندیشیآورد و شکلیات علمی را فراهم میهای تدریس در عضو هازنده برای رشد و توسعه توانمندیس

 . کندفرایندهای تدریس را تسهیل می

ر سطح دتی شدن آن به صورت شفاف به منظور استقرار و عملیامشاهده آموزش همتایان  ای، تعیین نحوه اجربرنامهاین هدف 

 است. سازی اعضای هیات علمی در امر تدریس به منظور توانمنددانشگاه 

 برنامه اهداف

 از دیدگاه همکاران  تدریسنقاط ضعف و قوت  آگاهی از 

 ریستدبرای بهبود فرآیند  اعضای هیات علمیدر  هایجاد انگیز 

 به دنبال دریافت بازخورد ارتقای توانمندی تدریس اعضای هیات علمی 

  های آموزش و سنجششیوهدر خصوص  سایر اعضای هیات علمیاستفاده از تجربیات فرصتی برای 

 برنامه هایویژگی

  ه آموزش ر توسعفاتد کمکواحد توانمندسازی مرکز مطالعات دانشگاه با  ،مشاهده آموزش همتایانمتولی استقرار برنامه 

 . است هادانشکده

  ست.االزامی  استادیاری به دانشیاری مرتبه از یبرای ارتقا مشاهده آموزش همتایانبرنامه یک در شرکت   

  مولاین بند مش علمی صورت پذیرد.در اولین سال خدمت عضو هیات ،حداقل یکی از جلسات مشاهدهالزم است 

 .کنندمیشروع به فعالیت و بعد از آن  1401ال سمهرماه که از  است علمیاعضای هیات

 رشته  تواند خارج ازمی گیرد کهاز میان فهرست موجود صورت میو لمی عگر بر اساس نظر خود هیاتانتخاب مشاهده

  .وی باشدیا دانشکده محل کار  یتخصص

                                                           
1Peer Observation of Teaching (POT) 
2Formative  
3Reflection 
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  لسات پزشکی در یکی از جموزشا دکتری آکارشناسی ارشد یمدرک علمی دارای از اعضای هیات شودمیپیشنهاد

  .)الزامی نیست( استفاده شودگر به عنوان مشاهدهمشاهده 

  ی خود گر ثابت برای مشاهده جلسات آموزشاز یک مشاهده در سال بار یکتواند حداکثر علمی میعضو هیاتهر

 کند.   ستفادها

 نند. برگزار کبه صورت ضربدری توانند جلسات مشاهده را شونده حداقل تا سه ماه نمیگر و مشاهدهمشاهده 

 استماه در یک سال  3حداقل  به عنوان مشاهده شونده علمیله بین جلسات مشاهده یک عضو هیاتفاص. 

 ارائه  ایکه بر یمشخص فرمو بر اساس  یابدمی همکار خود حضور یآموزش هدر جلسبا هماهنگی قبلی  گرمشاهده

و  وانادر سامانه ت به صورت مکتوبرا  سیتدر تیدر مورد وضع مشاهدات خود جهینت، بازخورد تدوین شده است

 . دهدیقرار م یو اریدر اختشفاهی 

 از دو رویکرد می توانید استفاده کنید:  برای مشاهده جلسات آموزش مجازی 

فارم  شود و بر اسااسپنل تدریس همکار خود تعریف می در "و با رضایت مدرس درس با هماهنگی قبلی"گر مشاهده الف.

و  تدوین شده است، نتیجه مشاهدات خود را در مورد وضعیت تدریس باه صاورت مکتاوب ئه بازخوردامشخص که برای ار

 فیام تارم تعرتواند از چندجلسه تاا تماایکند میکه همکار پنل را مشاهده م یمدت زمان دهددر اختیار وی قرار می شفاهی

 .گردد

مادیریت  درسانی که تدریس مجازی داشته اند فرایند تدریس را روی سامانهمدرس یا م وبیناری /ب. در یک جلسه حضوری

و  آند های مختلاف درس/ محتواهاا/ مناابت/ تکاالیف و نحاوه باازخورنمایش دهند در این جلسه بخشیادگیری الکترونیک 

 شود.ک لیست انجام میدر نهایت ارزیابی کمی و کیفی از طریق چ شودیمیادگیری نشان داده  -های یاددهییتتمامی فعال

 که  محیطی .شودطی حداقل یک ساعت برگزار می اطالع قبلی فراگیرانای است که با ه آموزشی، جلسهمنظور از جلس

های وشر)با انواع  کالس درسشامل های آموزشی تواند انواع محیطگیرد میدر آن تدریس مورد مشاهده قرار می

روه کوچک، گدر  لی، تسهبر تیم، کالس وارونه، یادگیری مبتنی بر مساله و ...(آموزش شامل سخنرانی، یادگیری مبتنی 

 . شدو ... با ، آموزش مجازییآموزش درمانگاه ی،نیآموزش در اتاق عمل، راند بالآموزش در آزمایشگاه، 

 ریمرتبط )نظ یاهیریگمیتصم یبرا به بیان دیگرخواهد بود.  و اجباری سازندهبه صورت  این روش جیاستفاده از نتا 

محتوای  اهد بود وصرفا شرکت در برنامه و دریافت بازخورد مبنای تصمیم گیری خو( یعلم أتیمرتبه ه یارتقا ای تیترف

ی تاثیری تقای وقضاوت همتا در مورد عملکرد عضو هیات علمی در جلسات فوق در ترفیت یا ار ارزشیابی انجام شده و

  نخواهد داشت.

 وسعه آموزش یا مرکز ماند و تحویل دفتر تنزد ایشان باقی میگر ارد مورد بحث بین استاد و مشاهدهفرم تکمیل شده و مو

 شود. العات و توسعه آموزش دانشگاه نمیمط
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 عوامل انگیزشی شرکت در برنامه

  شآموز و توسعه توسط مرکز مطالعاتاعضای هیات علمی که کالس درسشان مورد مشاهده قرار گرفته است، برای 

 شود: امتیازات زیر در نظر گرفته می وشود گواهی صادر می

o سیستم شعاعدر  های مشابهتعیین امتیاز قابل مقایسه با فعالیت 

o جامت  امهبرن 2بند  بر اساسدر ارتقای علمی  زهای توانمندسازی دارای امتیاحاسبه به عنوان فعالیتم

اصله زمانی فبا  در کل امتیاز 10و  امتیاز در سال )هر جلسه مشاهده یک امتیاز تا سقف سهتوانمندسازی 

   .(ماه در یک سال 3حداقل 

o علمی اسبه در ارتقای مرتبه اعضای هیاتمح  

 رد مواایشان  و به منظور جبران مشارکتشود گواهی صادر میو توسعه آموزش توسط مرکز مطالعات  گرانمشاهده برای

 شود:زیر در نظر گرفته می

o  های مشابه در سیستم شعاعقابل مقایسه با فعالیتتعیین امتیاز 

o برنامه  2بند م تبصره سوهای توانمندسازی دارای امتیاز در ارتقای مرتبه علمی مطابق سازی با فعالیتمعادل

  ود(.خواهد ب و توسعه آموزش )این امتیاز بدون سقف و با تایید مرکز مطالعاتمندسازی جامت توان

o بر اساس سند جامت توانمندسازی اعضای هیات علمی به محاسبه در ارتقای مرت 

 رد.کخواهد  نسبت به پیشنهاد سایر موارد تشویقی اقدام و توسعه آموزش در ضمن با استقرار برنامه مرکز مطالعات
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 طراحی برنامه

 فکیکتبه  یانآموزش همتابرای مشاهده  نمونه فرم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه،: های مشاهدهتدوین فرم .1

گران مشاهده در اختیار تاکند میتهیه  ، آموزش مجازیاتاق عمل ،جلسه بالینی کالس عملی، گروه کوچک،، سخنرانی

  (7 تا 1)پیوست  قرار گیرد

های شود که فرمیسعه داده مر به دفاتر توهای متفاوتی داشته باشد، این اختیانیاز به فرمخود هر دانشکده بر حسب شرایط ویژه  چنانچه: نکته

 ارائه دهند.و توسعه آموزش مرکز مطالعات مورد نظر خود را تدوین کرده و برای تایید به 

موزش آدفتر توسعه  های آموزشی وگروه شنهادیبه پ دانشکده سهیرئ اتیه: گرانتهیه فهرست مشاهده .2

 ای و باالتر( 19)نمره  یبایبرتر در ارزش یهارتبه نیحائز ،نیرا از ب یعلم اتیه یاز اعضا ی، فهرستبیمارستان/دانشکده

درک علمی دارای مو اعضای هیات )به انتخاب مدیر گروه( موفق و موثر سیشاخص در تدر یعلم اتیه یاعضا

ی ابر انایش اخذ موافقتکند و پس از تهیه می یا یادگیری الکترونیک کارشناسی ارشد یا دکتری آموزش پزشکی

کز توسط مردی فهرست پیشنهاتا  کندیم یبه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه معرف، مشارکت در این برنامه

م ه طور مستقینیز بتعدادی از افراد  .به عمل آید دعوتو از بین ایشان برای شرکت در دوره توجیهی گردد بررسی 

  .شوندمیانتخاب و توسعه آموزش توسط مرکز مطالعات 

هیات  ایر اعضایسگر مانند دقت، تفکر نقاد و پذیرش کلی فرد از طرف در انتخاب افراد، ویژگی های یک مشاهدهگردد توصیه می :1کته ن

 علمی به عنوان بازخورددهنده مد نظر قرار گیرد.   

به  هاشکدهبه دانربوطه م یعلم اتیه یاعضا ادتعدگران هر دانشکده متناسب با تعداد مشاهدهحداقل ، توزیت متناسب حجم کاربه منظور : 2 نکته

 شود.  گر تعیین مینفر عضو هیات علمی یک مشاهده 10ازای هر 

با  منتخب اعضای هیات علمی آشناسازیکارگاه  ،و توسعه آموزش دانشگاهمرکز مطالعات  :گرانمشاهده آشناسازی .3

 رنامه مذکوربدر گران نقش مشاهدهو  اهداف و روند انجام طرحگران با طی این کارگاه، مشاهده نمایدبرگزار میبرنامه را 

نا ده از آن آشو نحوه استفاشود که در روند اجرای برنامه به کار گرفته می یبا محتوای فرمایشان ، همچنینشوند. آشنا می

رای بگران قبلی شاهدهم الزم استگیرد یگران قرار ممشاهدهدر اختیار عالوه بر کارگاه، یک نسخه راهنما  شوند.می

 ارائه ده وارتقای کیفیت جلسات مشاهجهت مرور مباحث،  مربوطهبازآموزی های در برنامه گریمشاهده تمدید حکم

  شرکت نمایند. بازخورد

محتوای و  گرانهدهدر اختیار مشا ارائه بازخورد های تدریس اثربخش و ابعاد اخالقیمحتوای خودآموز مناسب در رابطه با روش :1نکته 

  گیرد.خودآموز در رابطه با انجام بازاندیشی در اختیار مشاهده شوندگان قرار می

به  کارگاهرگزاری امکان بشود تا تالش میو توسعه آموزش مرکز مطالعات واحد توانمندسازی سازی در های مجازیهماهنگ با فعالیت: 2نکته

 فراهم گردد. نالینآصورت 

ت مند به شرکالقهکه عاعضای هیات علمی پیشنهادی برای آن دسته از  آشناسازیس از جلسه پ گران:انتصاب مشاهده .4

یب، شود. به این ترتامضا میمربوط رییس دانشکده حکم به مدت دو سال توسط  هستند،گر به عنوان مشاهدهدر برنامه 

و توسعه  که توسط مرکز مطالعات گری افرادیحکم مشاهده گردد.مشخص میهر دانشکده گران فهرست نهایی مشاهده

 صادر خواهد شد. و توسعه آموزششوند توسط مدیر مرکز مطالعات انتخاب میآموزش 
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و نحوه  گراندهشامل اهداف و روند انجام برنامه، فهرست مشاهفراخوان برنامه  :اعضای هیات علمیبه رسانی اطالع .5

ع اطالبه  وزشو توسعه آم مرکز مطالعاتدفاتر توسعه و سط تودر آغاز برنامه و به فواصل مناسب  شرکت در برنامه

ت گیرد )پیوسیقرار م اعضای هیات علمیدر اختیار یک نسخه راهنمای شرکت در برنامه  .رسدمی اعضای هیات علمی

9.) 

 اجرای برنامه

ه سامان رد عضو هیات علمی که خواهان شرکت در برنامه است، فرم درخواست  را: درخواست شرکت در برنامه .1

وزش وسعه آمتدفتر به  ،گر در خصوص تاریخ برگزاری کالسهماهنگی با فرد مشاهده از بعد تکمیل کرده و توانا

       (8.)پیوست شماره نمایدارسال می همربوط بیمارستان /دانشکده

 شد.وی با یرشته تخصص تواند خارج ازگر بر اساس نظر خود هیات علمی میانتخاب مشاهده: 1نکته  

بر سر  وکنند ماهنگی هدر مورد وظایف یکدیگر مالقات کرده، گر با یکدیگر استاد و مشاهدهقبل از جلسه مشاهده، شود که توصیه می :2 نکته

 استادس ده از طرح دربا استفا گرمسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد و همچنین معیارهای ارزشیابی توافق نمایند. همچنین بهتر است مشاهده

 از قبل مرور کند که قرار است سر چه کالسی با چه محتوا و چه اهداف و چه تعداد دانشجویی برود.

گر استاد مشاهدهشود. انجام می حضوریبه صورت  در مورد دروس حضوری فرایند مشاهده: مشاهده تدریس .2

ا تکمیل ر بازخورد هیه شدهاز پیش تفرم و  یابدحضور می محیط آموزشدر  جهت بررسی فرآیند تدریس شخصاً

ه جلسات ی مشاهدبرا در سامانه توانا برای مدرس ارسال نماید.تکمیل شده را  همچنین الزم است این فرم .کندمی

 . دو رویکرد می تواند تعریف شودآموزش مجازی 

ود و بر شریس همکار خود تعریف میپنل تد در "با هماهنگی قبلی و با رضایت مدرس درس". مشاهده گر الف

ه بدریس تعیت ئه بازخورد تدوین شده است، نتیجه مشاهدات خود را در مورد وضااساس فرم مشخص که برای ار

کند  یم مشاهده که همکار پنل را یمدت زمان در اختیار وی قرار می دهد و شفاهی در سامانه توانا صورت مکتوب

 .گردد فیتواند از چندجلسه تا تمام ترم تعر یم

ه وی سامانراند فرایند تدریس را داشته تدریس مجازیحضوری/ وبیناری مدرس یا مدرسانی که  جلسه. در یک ب

حوه لیف و نهای مختلف درس/ محتواها/ منابت/ تکانمایش دهند در این جلسه بخشمدیریت یادگیری الکترونیک 

طریق  ارزیابی کمی و کیفی از شود در نهایتادگیری نشان داده میی -های یاددهیبازخورد آن و تمامی فعالیت

  . (7 تا 1)پیوست های  شودانجام میدر سامانه توانا چک لیست 
رسانی الزم به دانشجویان جلسه اطالع یبتدادر ااست الزم ، دانشجویان گردد ابهام ذهنیگر ممکن است باعث از آنجا که حضور مشاهده: 1نکته 

 ختالل در کالسگر باعث اضطراب دانشجویان و ار مشاهدهبه نحوی که حضو گیردصورت گر به صورت شفاف و مشاهدهتوسط مدرس کالس 

 .نباشد و به معنی زیر سوال بردن و ضعف تدریس مدرس مربوطه تلقی نشود

 . مثالًر دهدهده قراشاز مورد مرفتار دانشجویان را نی تواندمیگر شود. مشاهدهدود به فعالیت و رفتار استاد نمیمشاهده در کالس تنها مح: 2نکته 

ا بارسال پیام  ز طریقاویا  شرکت  می کنند، به تکالیف پاسخ می دهند مجازی در فوروماند یا در کالس مشارکت دارند، اینکه آنها خسته شده

رائه اتر اطالعات و دقیق تیادداشت برداشتن در ثبگذارد. ر اختیار استاد میاطالعات خوبی در مورد نحوه تدریس د استاد مربوطه تعامل دارند.

 کند.گر کمک میبازخورد به مشاهده

ه مقایس خود روش تدریس همکارش را باپس نباید  د که روش تدریس هر کس متفاوت استگر باید متوجه این موضوع باشمشاهده :3نکته 

جام قرار است ان کارهایی تاد دقیقا چگونه است و چهداند که برنامه و روش کار اسزیرا نمی ایند تدریس مداخله کندنباید در فرهمچنین کند. 

 دهد. 
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مالقاتی  طی و پس از اتمام مشاهدات)بازه کمتر از یک هفته( : در اولین فرصت مشاهده بعد برگزاری جلسه .3

کمیل شده تاز جمله فرم گر نتایج مشاهدات خود در این مرحله، مشاهدهشود. تشکیل می بازخوردجلسه  ،حضوری

  .دهدو به او بازخورد میقرار داده مدرس را در اختیار 

 انجام دهد.مشاهده شونده بر جلسه تدریس خود و بازخوردهای دریافتی بازاندیشی مقتضی است : 1نکته 

ند دید بهتر و توایمکند و بر اساس آن بعدا شود، بازخوردهایی است که دریافت میآنچه واقعاً باعث ارتقای توانمندی استاد می :2نکته 

ص بود است، مشخابل بهقهایی را که احتماالً گر ابتدا باید نقاط قوت را مرور کند و قسمتتری نسبت به کار خودش داشته باشد. مشاهدهعمیق

 کند. باید از قضاوت، تذکر مستقیم یا ارائه نصیحت پرهیز کند؛ مگر اینکه به درخواست خود مدرس باشد.

 یابر مشاهدات نیا جینتا. خواهد بودفرایند تدریس در جهت اصالح و بهبود سازنده و صرفاً به صورت مشاهده  جیتااستفاده از ن: 3 نکته

امه ت در این برنشرک مرتبه مالک برای ارتقای. ردیگی( مورد استفاده قرار نمیعلم أتیمرتبه ه یارتقا ای تیترف ریمرتبط )نظ یهایریگمیتصم

اد است نزدبحث  موارد مورد فرم تکمیل شده وان از این امر، نیبرای اطم. داشتنخواهد  تاثیرتصمیم گیری برای ارتقا است و نتیجه مشاهدات در 

 ماند.گر باقی میو مشاهده
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 برنامه و نظارت بر اجرای ارزشیابی

اهده رد مشوام در خصوصگر مشاهدهگزارش  ی برنامه،به منظور پایش و نظارت بر روند اجرا :پایش برنامه .1

شده آوری جمتی هاگزارش .کندارائه می از طریق سامانه توانا بیمارستان/دفتر توسعه آموزش دانشکده بهشده  

مطالعات  به مرکزاز طرف دفاتر توسعه ان پایش شش ماهه وتحت عنو  بندیجمتهر شش ماه گران از مشاهده

  .شودمی ارسال

ر آن دس و بازخورد تدری مشاهدهمربوط به جزئیات تاریخ و نوع جلسه خواهد بود و گر، نام مشاهده، این گزارش شامل نام مدرس: نکته

 .شودذکر نمی

وسعه تیید دفتر با تادر سامانه توانا گر بازخورد توسط مشاهدهارائه برگزاری جلسه و  از بعد  صدور گواهی: .2

گران هدو مشاهدگان در برنامه کننشرکتای بر های دریافتیبر اساس گزارشمرکز مطالعات آموزش و سپس 

  کند. صادر می گواهی

  گردد.گواهی صرفا برای فرم های جلسات مشاهده همان سال صادر می نکته:

فرم شود درخواست می کننده در برنامهشرکت هریک از اعضای هیات علمی از: نظرسنجیتکمیل فرم  .3

ارائه  امهبرناین  رات و پیشنهادهای خود را در خصوصنظ تکمیل نمایند و در سامانه توانا مربوطه راسنجی نظر

  .دهند

 و توسعه که توسط مرکز مطالعات 4در جلسه گروه متمرکزهر شش ماه یک بار  :گراننظرخواهی از مشاهده .4

 شود.آوری میگران جمتنظرات گروه مشاهدهشود، برگزار می

ر د .است مل برنامه بر عهده دفاتر توسعه: نظارت بر نحوه اجرای درست و کانظارت توسط دفاتر توسعه .5

ر داشته دات بیشتتواند تقاضای ارائه گزارش و مستنکنندگان برنامه میاز شرکت صورت نیاز مدیر دفتر توسعه

  باشد.

مرکز  وطه بههای مربنکته: الزم است یک عکس از جلسه مشاهده برگزار شده به همراه سایر مستندات و فرم

 د. موزش جهت صدور گواهی در بخش مستندات جلسه در سامانه توانا ارسال گردمطالعات و توسعه آ

اهده  : مرکز مطالعات به صورت تصادفی برروند جلسات مشو توسعه آموزش نظارت توسط مرکز مطالعات .6

 مه نندگان برناتواند از شرکت کصورت نیاز مرکز مطالعات میدر  کند.می و مستندات را بررسی کردهنظارت 

  تقاضای ارائه گزارش و مستندات بیشتر داشته باشد.

 کدهایه ب برنامه و متولیان اجرای گرانمشاهده شونده و مشاهدهالزم است  توجه به اصول اخالقی برنامه ماه:

 پایبند باشند.  همتایان آموزش در روند اجرایی برنامه مشاهده ،اخالقی

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Focus group 
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 ده آموزش همتایان:کدهای اخالقی در اجرای برنامه مشاه

 مسئول  خود را نسبت به ارتقاء کیفیت تدریس در محیط آموزشی شوندگانگران و مشاهدهمشاهده

  دانند.می

 ل از مشاهده، )در حین جلسه هماهنگی قبدر کردار، گفتار و نوشتار  شوندگانگران و مشاهدهمشاهده

  کنند.ت میصداقت و امانتداری را رعایجلسه مشاهده و جلسه بازخورد( 

 در جهت  ود راموقعیت تعارض منافت خ و متولیان اجرایی برنامه شوندگانگران و مشاهدهمشاهده

  کنند.بازخورد به نحو صحیح مدیریت می ارائه و تشکیل جلسات مشاهده

 ت در این شرکدرباره عملکرد خود بازاندیشی کرده و از تجربیات  شوندگانگران و مشاهدهمشاهده

  گیرند.درس می برنامه

 کنند.های خود در این برنامه درستکاری را رعایت میدر ارائه مسئولیت گرانمشاهده 

  ت در ند، با شرکبرنامه از توانمندی الزم جهت ارائه بازخورد موثر برخوردار نیست گرانمشاهدهاگر

 کنند.های آموزشی و مطالعه فایل های مرتبط اطالعات الزم را کسب میدوره

 م با اتو در ارائه بازخورد حریم شخصی مدرس را رعایت کرده و رفتاری عادالنه و گرانهدهمشا

 احترام دارند.

 خصی و شکنند در ارائه بازخورد منصفانه رفتار کرده و به دور از قضاوت سعی می گرانمشاهده

 سوگیری باشند.

 یار مشاهدهمحرمانگی در اختهمه نتایج مشاهدات خود را صادقانه و با دقت با حفظ  گرانمشاهده

  دهند.شوندگان قرار می

 ی بازخوردهای کنند و پذیراشناسی رفتار میگران با احترام و حقشوندگان نسبت به مشاهدهمشاهده

  ارائه شده هستند.
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 )سخنرانی( مشاهده آموزش همتایاند بازخورفرم 

 :تاریخ :گرنام مشاهده  :نام استاد

 هریک از موارد زیر ذکر نمایید. خصوصدر را  مشاهدات خودلطفاً  

 مقدمه سخنرانی )تبیین اهداف و اهمیت جلسه، جلب توجه دانشجویان(

ده از ی بودن مطالب، استفامحتوا، کاربردمنطقی چیدمان و توالی مورد اصلی به صورت شفاف و سازمان یافته،  5تا  3ارائه بدنه سخنرانی )

کردن  نون تعاملی، استفاده از فاز وسایل کمک آموزشی مدیریت زمان، پوشش همه مطالبموثر و متنوع استفاده ، سازیخالصه و مثال

 (سخنرانی

 عه آتی(، روشن کردن مسیر یادگیری و مطالای از مطالب مهمگیری )ارائه خالصهنتیجه

، جلب ماس چشمیتظاهر مناسب، ارتباط غیرکالمی مناسب از جمله  رسا، یو جذاب، صدا وایش انیبمحیط یادگیری )عالقه به موضوع، 

 ان(مشارکت فعال دانشجویان، احترام نسبت به دانشجویان، فراهم کردن فرصت پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای دانشجوی

 

 

 پیشنهادات نقاط قوت

 

 
 

 

 1پیوست 

فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث نزد 

 .ماندباقی می محرمانه گراستاد و مشاهده
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 (فعالروش های یادگیری ) مشاهده آموزش همتایانفرم بازخورد 

 تاریخ: :گرنام مشاهده نام استاد: 

 
 در خصوص هریک از موارد زیر ذکر نمایید.خود را لطفاً مشاهدات  

دادن به  گوششارکت، ایجاد انگیزه در دانشجویان برای مو مشارکت، نظر  فرصت برای بحث و تبادلتوانایی ایجاد محیط یادگیری )، ت

 (نسبت به دانشجویان دانشجویان، احترام

 (اجرای صحیح گام های روش مورد استفاده مدیریت زمان،سازماندهی جلسه )تبیین اهداف و اهمیت جلسه، ، 

، ین و بحثتمررای دادن به دانشجویان بفرصت  سازی،د بر مطالب مهم و کاربردی، ، خالصهتاکیارتقاء درک و یادگیری دانشجویان )

 (تشویق برای مطالعه و یادگیری بعدی

رستی یا دوضیح در مورد تبازخورد مثبت، ارائه ارائه بازخورد موثر، ارائه ، درست در زمان مناسبسواالت پرسیدن )بازخورد ارزیابی و 

 و، ارائه پیشنهاد و برنامه برای بهبود(نادرستی مطلب دانشج

 پیشنهادات نقاط قوت

 

 

 

 

 

فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث نزد 

 .ماندباقی می محرمانه گراستاد و مشاهده

 

 2پیوست 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 )کالس عملی( مشاهده آموزش همتایانفرم بازخورد 

 تاریخ: :گرنام مشاهده نام استاد: 

 
 موارد زیر ذکر نمایید.یک از  در خصوص هررا لطفاً مشاهدات خود  

 ، احترام نسبت به دانشجویان(ه اظهارنظر و مشارکتمحیط یادگیری )عالقه به موضوع، تشویق دانشجویان ب

شفاف مان، دیریت زتوجه به سطح دانشجویان، م، آماده بودن وسایل و تجهیزات از قبل، تبیین اهداف و اهمیت جلسهسازماندهی جلسه )

 (حل کار عملیدستورالعمل و مرا کردن

نفرادی یا اه صورت تمرین فعال بفرصت دادن به دانشجویان برای  ،نشان دادن مراحل مهم و کلیدیارتقاء درک و یادگیری دانشجویان )

 (دسترس بودن برای پاسخگویی و کمک در، نظارت بر عملکرد دانشجویان ،گروهی

ر د ارائه توضیح د مثبت،ضعیت دانشجویان، ارائه بازخورد موثر، ارائه بازخورسواالت به جا برای ارزیابی وارزیابی و بازخورد )پرسیدن 

 مورد درستی یا نادرستی عملکرد دانشجو، ارائه پیشنهاد و برنامه برای بهبود(

 پیشنهادات نقاط قوت

 

 

 

 

 

 

فرم تکمیل شده و موارد مورد بحث نزد 

 .ماندباقی می محرمانه گراستاد و مشاهده

 

 3 پیوست
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 )بالینی( اهده آموزش همتایانمشفرم بازخورد 

 تاریخ: :گرنام مشاهده نام استاد: 

 یک از موارد زیر ذکر نمایید. در خصوص هررا لطفاً مشاهدات خود  

ر دم قطت مکرانشجو، عدنشجو به ارائه و مشارکت، در نظر گرفتن راحتی ، تشویق دااشتیاق به آموزشعالقه به کار بالینی، محیط یادگیری )

 (، احترام نسبت به دانشجویاننشجوسخنان دا

 (مدیریت زمان، فراگیران حاضرتوجه به سطح تبیین اهداف و اهمیت موضوع، ) جلسه سازماندهی

 (عملکرد دانشجواز دانشجو و مشاهده مستقیم  درخواست انجام شرح حال، معاینه و پروسیجر) مهارت بالینیآموزش 

 

 

 ارائه اسب،من از دانشجو، پرسیدن سواالت درمانی بیمار-های افتراقی و برنامه تشخیصیست تشخیصاستدالل و قضاوت بالینی )درخواآموزش 

 (کلی، استفاده از وسایل کمک آموزشی مرور مفاهیم و اصولاستدالل در صورت تغییر دادن برنامه دانشجو، 

، تشویق ودبرای بهب هبرنام و ی عملکرد دانشجو، ارائه پیشنهاد)بازخورد موثر، بازخورد مثبت، ارائه توضیح در مورد درستی یا نادرست بازخورد

 (ری بعدییگو یادبرای مطالعه 

 پیشنهادات نقاط قوت
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 )اتاق عمل( مشاهده آموزش همتایانفرم بازخورد 

 ریخ:تا :گرنام مشاهده نام استاد: 

 لطفاً مشاهدات خود را در خصوص هر یک از موارد زیر ذکر نمایید. 

 محیط یادگیری )عالقه به کار بالینی، اشتیاق به آموزش، تشویق دانشجو به پرسش، احترام نسبت به دانشجویان(

 ، مدیریت زمان(آنهاتوجه به سطح بندی فراگیران با اولویت، کارسازماندهی جلسه )تبیین اهداف 

 وسایل موردنیاز(نی یبآموزش مهارت بالینی )ایجاد فرصت برای مشارکت فراگیر، درخواست از دانشجو برای پیش

 

 

صورت  در استدالل ارائه، مناسب پرسیدن سواالتمرور مفاهیم و اصول کلی و تبیین مراحل کلیدی کار، آموزش استدالل و قضاوت بالینی )

 (تغییر دادن برنامه دانشجو

 (عملکرد دبرای بهبو برنامه ورد )بازخورد موثر، بازخورد مثبت، ارائه توضیح در مورد درستی یا نادرستی عملکرد دانشجو، ارائه پیشنهاد بازخو

 پیشنهادات نقاط قوت
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 ن )آموزش مجازی/ترکیبی(فرم بازخورد مشاهده آموزش همتایا

 تاریخ: :گرنام مشاهده نام استاد: 

 
 لطفاً مشاهدات خود را در خصوص هریک از موارد زیر ذکر نمایید. 

ات مهم با وشش نکشامل )ذکر اهداف و انتظارات، نحوه ارزشیابی، همپوشانی اهداف و منابت، پ دوره تیریمدی )کالس مجاز تیریمد

 ی(کیالکترون یها بحثتناقضات و تعارضات در  تیریمدا فوروم(، اجرای تکلیف یا آزمون ی

 

 یطراح یبرا یول حرفه ااص تیرعا، محتوا با اهداف تناسب، رانیفراگ ازیمحتوا با ن تناسب ،به روز یعلم یارائه محتوا)محتوا   تیفیک

ی، ریادگی یکهامحتوا متناسب با سب ارائه ،نینو یها یاز تکنولوژ یریگ بهرهی، حجم محتوا بر اساس واحد درس تناسبی، آموزش

 ((ی)از لحاظ فن تیفیبا ک یدرس یمحتوا

 

ه ب قیتشو، وابا محت ریراگفتعامل  جادیا، رانیو نظارت فراگ کنترل، به هنگام بازخورد ارائه، مناسب بازخوردارائه )تعامالت سازماندهی 

 (فینجام تکالسب جهت امنا یبازه زمان تیرعا، محتوا در زمان مناسب ارائه، جذاب یبحث و گفتگوها جادیا، گریبا همد رانیتعامل فراگ

 

 

ج ر مورد نتایدع رسانی جذاب و خالقانه،  اطال فیتکال هیبه ارا بیو ترغ قیتشو، انیعلت عدم مشارکت دانشجو یریگیپ) زهیانگ تیریمد

جهت  قیتشو و  ییهنمارا، آزاد نظرات انیب یبرا یطیمح جادیاتکالیف و معرفی دانشجوی برتر برای ایجاد انگیزه در دیگر دانشجویان 

 ی و مشترک(گروههای انجام کار

 

 

 ( مشاوره  guideline  هیارای، مالقات حضور یراهنمای )بانیخدمات پشت

 پیشنهادات نقاط قوت
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 زخورد مشاهده آموزش همتایان )گروه کوچک(فرم با

 تاریخ: :گرنام مشاهده نام استاد: 

 
 لطفاً مشاهدات خود را در خصوص هریک از موارد زیر ذکر نمایید. 

 دانشجویان( سبت بهمحیط یادگیری )عالقه به موضوع، تشویق دانشجویان به اظهارنظر و مشارکت، گوش دادن به دانشجویان، احترام ن

 ماندهی جلسه )تبیین اهداف و اهمیت جلسه، توجه به سطح دانشجویان، مدیریت زمان، پوشش همه مطالب(ساز

دن فرصت دا سازی،الصهارتقاء درک و یادگیری دانشجویان )تاکید بر مطالب مهم و کاربردی، استفاده از مثال و وسایل کمک آموزشی، خ

 (العه و یادگیری بعدیتشویق برای مطبه دانشجویان برای تمرین و بحث، 

ضیح در ت، ارائه توورد مثبسواالت به جا برای ارزیابی وضعیت دانشجویان، ارائه بازخورد موثر، ارائه بازخارزیابی و بازخورد )پرسیدن 

 مورد درستی یا نادرستی مطلب دانشجو، ارائه پیشنهاد و برنامه برای بهبود(

 پیشنهادات نقاط قوت
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 لوم پزشکی تهراندانشگاه ع

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 برنامه مشاهده آموزش همتایان

 (ارسال گردد )توسط مدرس محترم تکمیل شود و به دفتر توسعهقسمت اول: فرم درخواست شرکت 

  مشخصات استاد

 گروه آموزشی    دانشکده    نام و نام خانوادگی

 ایمیل    تلفن     تخصص

 استاددانشیار                استادیار              ربی          م رتبه

 مشخصات جلسه

 غیرهدستیاری       PhD       دکترای عمومی      کارشناسی ارشد    کارشناسی    مقطت  

 نام درس   سال دانشجویان     نام رشته

 مکان برگزاری جلسه

 غیره  ااتاق عمل بالینی        کالس عملی         ک       گروه کوچسخنرانی     نوع جلسه    

 )ان( پیشنهادیگرنام مشاهده

 و ساعت پیشنهادی تاریخ

 )توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده/بیمارستان تکمیل شود(قسمت دوم: جلسه قطعی 

 ساعت    تاریخ     گرنام مشاهده

 م تکمیل شود و به دفتر توسعه عودت داده شود()توسط مشاهده گر محترقسمت سوم: گزارش جلسه 

 تعداد دانشجویان طول مدت بازخورد   طول مدت مشاهده   طول مدت جلسه 

 .، ذکر کنیدگذاریدچنانچه با مشکل اجرایی خاصی در حین برنامه یا قبل از آن مواجه شدید که مایل هستید با مسووالن در میان ب

 

 تاریخ    امضای استاد    گرامضای مشاهده

سازی مرکز وانمندتهر گونه سوال، ابهام یا مشکلی در مورد فرایند اجرای برنامه دارید، لطفا از طریق تلفن یا ایمیل با واحد 

 مطالعات درمیان بگذارید.

edcworkshops@tums.ac.ir 

 88955846و  88955712
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