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جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرایندهاي حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

 روش جديد توانمندسازي اعضاي هيئت علمي دانشگاه - آموزش مستمر 
در جلسات گروه هاي آموزشي 
دکتر ايرج ميرزائي ديزگاه، دکتر کامران آزما

مقدمه )هدف و اهداف اختصاصي(
توانمند سازي اساتيد يکي از وظايف مهم دانشگاه ها است. 
يکي از روش هاي توانمندسازي آموزش مداوم به صورت 
برگزاري کارگاه هاي آموزشي است. دفاتر آموزش مداوم جهت 
اخذ مجوز و تشکيل کارگاه ها وقت و هزينه زيادي را متقبل 
مي شوند. شواهد نشان مي دهد که به داليل مختلف تعداد 
اندکي از اساتيد در کارگاه ها شرکت مي کنند و از سوي ديگر 
ارائه  ناقص  به صورت  به خاطر محدوديت زماني مطالب 
مي گردد و يادگيري و توانمندسازي خيلي موفق آميز نيست. 
لذا در اين مطالعه براي اولين بارجهت توانمندسازي اساتيد 
دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي آجا، آموزش مستمر 

در جلسات ماهيانه گروه هاي آموزشي طراحي شد. 

روش اجرا
در هر ماه جلسات گروه هاي آموزشي داخلي، جراحي، زنان، 
بيهوشي و.... در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش 
برگزار مي گردد. از ابتداي مهرماه 88، در هر جلسه به مدت 
حدود 30 دقيقه موضوعات الزم جهت توانمندسازي اساتيد، 
نظير نحوه تدوين طرح درس، روش هاي آموزش پزشکي، 
تدوين سؤاالت استاندارد، آشنايي با آئين نامه و قوانين هيئت 
علمي و.... مطرح مي شود و خالصه آن تکثير و در اختيار کليه 
اساتيد قرار مي گيرد. انتظار مي رود که اساتيد آموخته هاي خود 

را در تدوين طرح درس و.... نشان دهند و تغيير در عملکرد 
آن ها در دفتر توسعه آموزش پزشکي ارزيابي مي شود. اساتيدي 
که در جلسات حضور داشته و آموخته هاي خود را عمال نشان 

دهند گواهي الزم صادرمي گردد.

نتايج
اکثر اساتيد از اين نوع روش اجراي توانمدسازي رضايت 
داشته و از آن استقبال کردند و طرح درس هاي ارائه شده پس 
از اجراي اين روش بهبود قابل توجهي نسبت به قبل نشان داد.

سطح اثرگذاري: دانشکده

نتيجه گيري
از آن جايي که اکثر اساتيد در جلسات گروه ها شرکت مي کنند 
و به علت هزينه ناچيز ارائه مطالب در اين جلسات نسبت به 
برگزاري کارگاه متمرکز و اختصاص زمان حدود 30 دقيقه اي 
براي آموزش که خسته کننده نيست و مستمر بودن آموزش 
و آموزش موضوعاتي که نياز اساتيد است و مطالبه اجراي 
موضوعات مطرح شده انتظار مي رود که اساتيد توانمندي الزم 
در جهت امور آموزشي و غيره کسب کنند. اميد است مشابه 
اين روش در ساير مراکز آموزشي به عنوان يک روش مؤثر، 

کم هزينه و استفاده بهينه از زمان مورد استفاده قرار گيرد.

محل اجراي فرآيند: دانشکده پزشکي 
گروه فرآيندي: اعضاي هيأت علمي

تاريخ اجرا: از مهر 1388
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