
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری سنقر

 واحد توانمند سازی اساتید

 

:ی کمیتهمعرفی اعضا  

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی ایمیل
ریاست  ارشد داخلی 

 دانشکده
 1 آقای هبروز سلطانی

معاونت  دکرتی فیزیولوژی 
 آموزشی

 2 دکرت کاوه شاه ویسی

karamivandv@yahoo.com 3 آقای وهاب کرمی وند دبری کمیته ارشد ساملندان 

اریارشد روان پرست   4 آقای سروش معاذی نژاد عضو کمیته 

 5 آقای فرزاد زارعی عضو کمیته ارشد داخلی 

 6 خامن طیبه اقبالی عضو کمیته ارشد کودکان 

 7 خامن پریسا حشمتی کارشناس واحد کارشناس مامایی 

 8 خامن حمبی مسئول آموزش ارشد داخلی 

 

 

 معرفی واحد:

واحد توامنند سازی اعضای هیئت علمی برآن است تا با هبره گریی از پیشرفتهای علمی روز در زمینه فرایندهای 
یاددهی و یادگریی واجیاد فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا منودن منابع و حمیطهای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی 

 سازد. را با این روشها آشنا  تدهای آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکارگرید و اساتید و دانشجویان, م

این واحد در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاههای کشور و با توجه به دستورالعمل اجرایی آینی نامه ی 
طرح دانش افزایی و توامنندسازی اعضای هیات علمی متولی برگزاری دوره های عمومی )مهارتی( در پنج حیطه : 

ارزیابی فعالیت های  -4مدیریت حتقیق  روش و -3روش ها و فنون تدریس  -2  ضوابط و مقررات دانشگاهی-1



 با اهداف مشروحه زیر شروع به و شد.مدیریت اطالعات علمی و منابع الکرتونیکی میبا -5آموزشی و پژوهشی 
 . ه استفعالیت منود

 ش و عملکرد(نگر  ارتقاء عملکرد اساتید در متام زمینه های آموزش پزشکی )در سه حیطه دانش ،  هدف کلی واحد:

 :ف اختصاصیاهدا

  آشنایی اعضای هیئت علمی نسبت به علم آموزش پزشکی -1
  ارتقای دانش ، نگرش ومهارهتای اعضای هیات علمی در حوزه یاددهی و یادگریی -2
 توامنندسازی اساتید دراجنام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی -3
  اجیاد انگیزه و محایت علمی در زمینه رشد مداوم حرفه ای اعضای هیات علمی  -4
 تربیت اساتید در پاسخ به کمبود مدرسان واجد شرایط -5

 

 شرح وظایف کارشناس واحد توانمند سازی اساتید
  

 سیاست گذاری وتدوین برنامه های آموزشی الزم جهت ارتقاء توامنندی های اعضای هیات علمی.-1

 ی.اولیتهای آموزشاجنام نیاز سنجی با مهکاری مسئولنی جهت تدوین برنامه ساالنه کارگاهها وتدوین -2

 تعینی ضوابط وشرایط انتخاب مدرسنی کارگاهها.-3

 افزایش تعداد مدرسنی ورزیده در دانشگاه.-4

 بررسی وجتزیه وحتلیل پیشنهادات در کمیته آموزش اساتید.-5

 داده شده از سوی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه.  مجع بندی پیشنهادات -6

 ته آموزش اساتید.تعینی اولویتها در کمی -7

 مهاهنگی با سایر واحدها جهت برگزاری کارگاههای مورد نیاز.-8

 تدوین برنامه ساالنه کارگاهها.-9

 هتیه جدول لیست کارگاهها جهت اجرا.-01



 برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر برنامه کارگاههای آموزشی اعضای هیات علمی.  -00

 اجنام سایر امورات حموله -02
 

 

 

مجموعه و برنامه ها: عملکرد  

99-98برنامه ژورنال کالب و کارگاه های توانمندسازی اساتید نیمسال اول   

ساعت  مدرس
 برگزاری

ساعت   عنوان کارگاه
 برگزاری

 روز تاریخ عنوان ژورنال کالب

 05:11 آقای وهاب کرمی وند
08:11 

 04:11 روش های نوین ارزیابی
05:11 

علل اقامت سالمندان در سراهای 
 سالمندی

98-17-
10 

 دوشنبه

 05:11 خانم اقبالی
08:11 

 04:11 ارتباط موثر با بیمار
05:11 

خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشار 
 خون

98-71-
05 

 دوشنبه

 05:11 آقای فرزاد زارعی
08:11 

 04:11 روش های یادگیری فعال
05:11 

ضعف در دانش فارماکولوژی دانشجویان 
راهکارها پرستاری:فراوانی،علل و  

98-81-
21 

 دوشنبه

آقای سروش معاذی 
 نژاد

05:11 
08:11 

 04:11 مهارت های ارتباطی
05:11 

-91-98 طب مکمل و خواب
00 

 دوشنبه

آقای دکتر کاوه 
 شاویسی

05:11 
08:11 

EndNote 04:11 
05:11 

- 98-01-
21  

 دوشنبه

 15:00 آقای بهروز سلطانی
08:11 

 14:00 ابزار سازی در پژوهش
05:11 

-01-98 اثرات دعا درمانی در بیماران
06 

 دوشنبه

 

 


