شیوه نامه توانمنذسازی اعضای هیات علمی استخذامی دانشگاه علوم پسشکی بابل
در خصوص اصول آموزش علوم پسشکی ،روش تحقیق مقذماتی و نحوهی استفاده از منابع
الکترونیک

مقذمه:
ًیاظ ؾٌجی ّا ًكاى زازُ وِ اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاّْای ػلَم پعقىی زض هطاحل هرتلف قطٍع ٍ ازاهِ وااض
زاًكگاّی ،ػالٍُ تط تَاًوٌسی زض ضقتِ ترصصی ذَز ،تِ ؾایط تَاًوٌاسیْای تایي ضقاتِ ای تاِ ٍیاػُ وهاَظـ،
پػٍّف ٍ هسیطیت زض ػطصِ ّای هرتلف ػلَم پعقىی ًیاظهٌسًس ٍ هؼوَال زض زٍضاى تحصیالت زاًكاگاّی ذاَز
ظهیٌِ ٍ فطصت هغالؼِ ٍ فؼالیت زض وى حَظُ ّا ضا ًیافتِ اًس .تاسیي لحااػ زاًكاگاُ ػلاَم پعقاىی ٍ ذاسهات
تْساقتی زضهاًی تاتل ّوؿَ تا اّساف والى وكَض زض ذصَل تَاًوٌس ؾاظی اػضاا ّیاات ػلوای زاًكاگاّْا ٍ
هَؾؿات ٍاتؿتِ تِ ٍظاضت تْساقت ،زضهاى ٍ وهَظـ پعقىی ،زض ًظط زاضز تِ اؾتٌاز تٌاس الاف قاطایظ ػواَهی
قیَُ ًاهِ اجطایی وییي ًاهِ اضتمای اػضای ّیات ػلوی زاًكگاّْای ػلَم پعقاىی ًؿاثت تاِ تطبیاة قاطوت
اػضای ّیات ػلوی اؾترساهی زاًكگاُ زض زٍضُ ّای وهَظقی هطتثظ تا پػٍّف ٍ اصَل وهاَظـ ػلاَم پعقاىی
السام ًوایس.
اّن حیغِ ّای تَاًوٌسؾاظی اػضای ّیأت ػلوی زض ایي وییي ًاهِ ،تط پایِ هحَضّای شیل هَضز تاویس لطاض گطفتِ
اؾت:
)1

وهَظـ پایِ ٍ تالیٌی

)2

تطلطاضی اضتثاط ٍ هكاٍضُ

 )3زٍضُ ّای همسهاتی ضٍـ تحمیك ٍ پػٍّف زض وهَظـ
ً )4حَُی اؾتفازُ اظ هٌاتغ الىتطًٍیه
)5

اذالق ٍ ضفتاض حطفِ ای

)6

تسٍیي هماالت پػٍّكی

)7

تْیِ ٍ تسٍیي هٌاتغ وهَظقی

)8

ًَوٍضی ٍ ذاللیت ػلوی

 )9اؾتاًساضزّای وهَظـ تالیٌی
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)10

اضظقیاتی ٍ اضتمای ویفیت تطًاهِ ّای وهَظقی

تسیْی اؾت وِ زؾتیاتی تِ ایي تَاًوٌسیْا زض یه هطحلِ هوىي ًثَزُ ٍ زض ّطیه اظ هطاحل جصب ٍ اضتمای اػضا
ّیأت ػلوی تایؿتی تِهطٍض تطًاهِ ضیعی ٍ تِ تٌاؾة ًیاظّای ػوَهی ٍ فطزی اػضای ّیأت ػلوی اجطا گطزز.
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سرفصل کارگاههای محوری "مهارت دانشگاهی در زمینه اصول آموزش پسشکی" در دانشگاه علوم پسشکی و
خذمات بهذاشتی درمانی بابل:
جهت اعضای هیات علمی علوم بالینی

جهت اعضای هیات علمی علوم پایه
عنوان کارگاه

مذت (ساعت)

اصَل ٍ هثاًی یاززّی ٍ یازگیطی

 4ؾاػت

تطًاهِ ضیعی وهَظقی ،وَضیىَلَم
وهَظقی ،عطح زضؼ ٍ عطح زٍضُ

 6ؾاػت

عنوان کارگاه
اصَل ٍ هثاًی یاززّی ٍ یازگیطیًَ ،وٍضی ٍ
ذاللیت ػلوی ٍ وهَظقی
تطًاهِ ضیعی وهَظقی ،وَضیىَلَم وهَظقی،
عطح زضؼ ٍ عطح زٍضُ

مذت (ساعت)
 4ؾاػت

 4ؾاػت

ولیات ضٍقْا ٍ فٌَى تسضیؽ ٍ اؾتاًساضزّای
ضٍقْا ٍ فٌَى تسضیؽًَ ،وٍضی ٍ ذاللیت
ػلوی ٍ وهَظقی

 6ؾاػت

وهَظـ تالیٌی (وهَظـ زض ولیٌیه ؾطپایی،
اؾتاًساضزّای ضاًسّای وهَظقی ،گطاًس ضاًس،

 4ؾاػت

گعاضـ صثحگاّی ٍ غٍضًال والب)
Problem ٍ Flipped Classroom
Based Learning

 1ؾاػت

Problem Based ٍ Flipped Classroom
Learning

 1ؾاػت

تىٌَلَغی وهَظقی ٍ الالم ووه وهَظقی

 2ؾاػت

تىٌَلَغی وهَظقی ٍ الالم ووه وهَظقی

 2ؾاػت

تطلطاضی اضتثاط ٍ هكاٍضُ

 2ؾاػت

تطلطاضی اضتثاط ٍ هكاٍضُ

 2ؾاػت

اذالق حطفِ ای ،اذالق زض وهَظـ ٍ
پػٍّف ٍ تضاز هٌافغ
اضظقیاتی وهَظقی (اًَاع وظهًَْا ،تحلیل
وظهًَْا ٍ فیسته)

 3ؾاػت

اذالق حطفِ ای ،اذالق زض وهَظـ ٍ پػٍّف
ٍ تضاز هٌافغ
اضظقیاتی وهَظقی (اًَاع وظهًَْا ،تحلیل

 8ؾاػت

وظهًَْا ٍ فیسته)

 3ؾاػت

 8ؾاػت

ضٍقْای اضظقیاتی تالیٌی (،DOPS ،OSCE
 ،CRP ،KFP ،PMP،Mini-CEXالي تَن ٍ
پَضت فَلیَ)
 32ؾاػت

جوغ
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 4ؾاػت

سرفصل کارگاههای محوری "مهارت دانشگاهی در زمینه روش تحقیق مقذماتی و نحوهی استفاده از منابع
الکترونیک" در دانشگاه علوم پسشکی و خذمات بهذاشتی درمانی بابل :مجموعا  44ساعت
کارگاه شماره  .1کلیات روش تحقیق ( 14ساعت)
ضزیف

هَضَع

.1

هؼطفی وییي ًاهِ ّای هطتثظ تا ضٍـ تحمیك

.2

اًتراب هَضَع ،ػٌَاى ٍ تیاى هؿالِ

.3

اّساف ،ؾَاالت ٍ فطضیات

.4

هتغیطّا

.5

هؼطفی اًَاع هغالؼات ()Case-Control ،Cohort ،RCT

کارگاه شماره  .2کارگاه مقذماتی مرور سیستماتیک ( 14ساعت)
ضزیف

هَضَع

.1

قٌاذت پایگاّْای اعالػاتی

.2

اؾتطاتػی جؿتجَ ٍ جؿتجَی هماالت

.3

ولیات هطٍض ؾیؿتواتیه

.4

End-note

.5

تىٌیىْای هتاوًالیع

کارگاه شماره  .3تجسیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی ( 14ساعت)
ضزیف

هَضَع

.1

وهاض تَصیفی

.2

اتعاض جوغ وٍضی زازُ ّا ٍ اػتثاض ؾٌجی اتعاض

.3

هغالؼات تؿت تكریصی

.4

وهاض تحلیلی

.5

SPSS

کارگاه شماره  .4نگارش و انتشار مقاالت علمی ( 14ساعت)
ضزیف

هَضَع

.1

ولیات ًگاضـ ٍ اًتكاض هماالت ػلوی ٍ اًَاع هماالت

.2

ًگاضـ چىیسٍُ ،اغُ ّای ولیسی ٍ همسهِ همالِ

.3

ًگاضـ ترف هَاز ٍ ضٍقْا زض همالِ

.4

یافتِ ّا
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.5

تحث ٍ ًتیجِ گیطی زض همالِ

.6

ًمس هماالت

.7

یافتي هجالت هٌاؾة ٍ ًحَُی  submissionهمالِ

مذت و نحوه اجرای برنامه:
الف – زٍضُ وهَظـ هْاضتْای زاًكگاّی ،تطای ولیِ اػضای ّیأت ػلوی وِ اظ ؾال  1390زض ایي زاًكگاُ
اؾترسام قسُ اًس ،العاهی هی تاقس.
ب -قطوت حضَضی اػضای ّیات ػلوی اؾترساهی وِ لثل اظ تاضید تصَیة ایي وییي ًاهِ ،تركی اظ واضگاّْای
هحَضی ضا زض ایي زاًكگاُ یا زاًكگاّْای ػلَم پعقىی زیگط ؾپطی ًوَزًس ،زض واضگاُ هطتثظ تا ؾطفصل هصوَض،
ضطٍضی ًویتاقس.
ج .قطوت زض واضگاّْای هحَضی وهَظـ پعقىی تطای اػضای ّیات ػلوی وِ زض حال تحصیل زض زٍضُ واضقٌاؾی
اضقس وهَظـ ػلَم پعقىی ّؿتٌس یا هسضن تحصیلی واضقٌاؾی اضقس وهَظـ ػلَم پعقىی ضا اذص ًوَزُ اًس،
العاهی ًویتاقس.
ایي وییي ًاهِ زض اؾفٌس هاُ ؾال  1396تَؾظ هؼاًٍت وهَظقی زاًكگاُ عطاحی ،تِ تاییس هؼاًٍت تحمیمات ٍ
فٌاٍضی زاًكگاُ ضؾیس ٍ زض جلؿِ قَضای زاًكگاُ هَضخ  1397/3/6هَضز تاییس لطاض گطفت.
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