
 0۴11 اولویت های طرح های نوآورانه آموزشی سال

 آموزشی های برنامه بازنگری و تدوین حیطهالف. 

 سبزی آى پسضکی ٍ چگًَگی بْیٌِعلَم ّبی درسی در هقبطع هختلف آهَزش  ببزًگری برًبهِ 0

 ٍ اعضبی ّیأت علوی داًطجَیبى آهَزضی سٌجیًیبز. ۲

 ٍ ... هبتٌی بر صالحیتهبًٌذ الگَی ی برًبهِ درسی ّبالگٍَ تذٍیي طراحی . ۳

 علَم پسضکی در تَسعِ الگَی بْیٌِ تخصصی سبزی. ۵

 دٍرُ ّبی تحصیالت تکویلی یآهَزضّبی برًبهِطراحی الگَی . ۶

 ای ّبی هْبرتی ٍ حرفِ ًیبزسٌجی از ببزار خذهبت سالهت در رابطِ بب آهَزش. ۷

 آموزشی ارزشیابی حیطه ب.

 ارزضیببی عولکرد ًَیي ّبی ضیَُطراحی ٍ بکبرگیری . ۸

 یببی دستیبراى، کبرٍرزاى ٍ کبرآهَزاىضّبی ًَیي آهَزضی در ارز ارزیببی رٍش . ۹

 ّبی تئَری ٍ ببلیٌی  برگساری آزهَىًحَُ ارزیببی  . 01

 ببزًگری فرآیٌذّبی ارزضیببی کیفی عولکرد اعضبء ّیأت علوی در حَزُ آهَزش . 00

 صالحیت اسبتیذ ارزیببی  ّبیابسار ٍ ببزًگری طراحی .0۲

 ّبارزیببی گرٍُ  اعتببربخطی . تذٍیي استبًذاردّب ٍ ضبخص ّبی0۳

 یادگیری و یاددهی حیطه ج.

 ّبی ًَیي آهَزش در داًطگبُ رٍش ٍ بکبرگیری سبزی ، هذل. طراحی0۴

یبدگیری ٍ ر هیساى دٍ ...  آهَزش گرٍُ ّوتبیبىرٍش ّبی هختلف آهَزضی هثل  ارزیببی کبرایی. 0۵

 رضبیت داًطجَیبى

 یبدگیریارتقبی  برای یاًگیسض ضیَُ ّبی هختلف اهکبى سٌجی استفبدُ از. 0۶

 یالکترونیک یادگیری حیطه د.

 یبدگیری الکترًٍیکی اثربخص در علَم پسضکی ّبیهذل اعتببر سٌجی ٍ طراحی. 0۷



ضبیِ سبزی، ببزی ، )اًیویطي، فیلن، الکترًٍیکی یبدگیری هبتٌی بر ضیَُ ّبی  ّبی طراحی دٍرُ. 0۸

 ...(آزهبیطگبُ هجبزی ٍ 

 ّب ٍ فٌَى تذریس هٌبسب در هحیط یبدگیری الکترًٍیکی طراحی رٍش. 0۹

 ّبی پطتیببًی در هحیط یبدگیری الکترًٍیکی  ارائِ هذل ٍ طراحی. ۲1

 یبدگیری الکترًٍیکی در تَسعِ آهَزش هذاٍم ٍ آهَزش ضوي خذهتبکبرگیری . ۲0

 آموزشی محصوالت تولید و طراحی در مشارکت حیطه ه.

 طراحی ٍ تذٍیي هحتَای الکترًٍیکی برای درٍس هختلف . ۲۲

 هبتٌی بر ضبیِ سبزی، ببزی، آزهبیطگبُ هجبزی ٍ غیرُ هحصَالت آهَزضیطراحی . ۲۳

 آهَزضی ّبیافسار ًرم طراحی .۲۴

 ّوسهبى ٍ غیرّوسهبىالکترًٍیکی ّبی هختلف یبدگیری ٍ تذٍیي رٍش . طراحی۲۵

  آموزشی رهبری و مدیریت حیطه ی.

 ببزًگری ٍ ًَآٍری در هذیریت ٍ رّبری آهَزش علَم پسضکی. ۲۶

 آهَزضی ٍ رّبری ّبی هذیریت  سیبست ٍّب  خط هطی ببزًگری. ۲۷

 سَی داًطگبُ ّبی ًسل سَمِ در جْت حرکت ب اسبتیذآییي ًبهِ  ٍ تذٍیي . ببزًگری۲۸

 استفبدُ بْیٌِ از فضبّبی آهَزضیبررسی راُ ّبی . ۲۹

 

  

 


