
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 مسول مرکز : مدیر  EDC(سرکار خانم نجفی پور)

 دبیر مرکز : اقای دانشکر دانشجوی ورودی ۹۴ پزشکی و عضو استعداد درخشان

 پروژه : بررسی تاثیر راه اندازی مرکز آموزش همتایان در توسعه دانش- ۱۳۹۷

سر گرو ههای همتایان : اقای دانشکر- اقای دادگر – اقای اکرمی- خانم محمدی- خانم عباسی – اقای 

ذهبی (اسامی همتایان  سر گروه  از بین دانشجویان پزشکی عضو استعداد درخشان ۹۴- ۹۶:

معرفی مختصری از مرکز  همتایان- ۱۳۹۷

مرکز آموزش همتایان 

تعریف : مرکز است که که به عنوان یکی از زیر کمیته های دانشجویی در توسعه آموزش مر کز مطالعات و 

توسعه دانشگاه می باشد که با مسئولیت مدیر مرکزمطالعات و توسعه  و تعدادی از دانشجویان استعداد 
درخشان به عنوان سر گروه همتایان  کار خویش را  از مهر ۹۷ شروع نمودند 

رسالت  :  حمایت علمی از دانشجویان در راستای توسعه دانش با برنامه ریزی مشخص  می باشد

تعریف همتا : به دانشجوی سال باالتر که در آموزش و حمایت علمی از دانشجویان سال پایین تر مشارکت 

دارد 

تعریف سر گروه: سر گروه همتایان از بین دانشجویان سال باالتر و با استعداد   و عالقمند که در خصوص 

دستیابی به اهداف زیر  

گروه مورد مطالعه : دانشجویان پزشکی ورودی ۱۳۹۷ 

اهداف: ۱-پاسخ دهی به سواالت همتایان جدید الورود

         ۲-شفاف و مشخص کردن مسیر  راه برای دانشجویان همتا

         ۳-انتقال تجربیات دانشجویان سال باالتر و جلوگیری از آزمون و خطا و اتالف وقت در خصوص

         ۴-شکوفا شدن و تلف نشدن استعداد دانشجویان عالقه مند در هر زمینه

         ۵- ارایه مشاوره کلی در زمینه نحوه مطالعه ،ساعت مطالعه، امور دانشگاه ،امور زندگی و...

         ۶-تدریس دروس و برگزاری کارگاه های مختلف



         ۷-ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان جدیدالورود و از بین بردن رکود و نبود شور و هیجان در دانشجویان

         ۸-برقراری ارتباط بین بالین و علوم پایه

 روند کار مرکز آموزش همتایان :

-مشخص کردن ساعت کار مرکز و  محدوده زمانی مراجعه دانشجویان

-در اختیار قرار دادن شماره سر گروه به دانشجویان عضو  در گروه همتای سر گروه جهت  ارتباط در ساعت غیر از دانشگاه

- سطح بندی مشاوره همتایان به دانشجویان به شرح زیر

۱-سطح یک جهت دانشجویان جدیدالورود : 

ارائه مشاوره توسط سر گروه  در خصوص فضای دانشگاه /کالس/زندگی دانشجویی

ارایه راهنمایی  و مشاوره درخصوص ارائه درس خواندن منابع چگونگی دسترسی به منابع کتابخانه ای_الکترونیکی 

حمایت علمی از دانشجویان با برگزاری جلسات رفع اشکال

معرفی دیگر برنامه های کارگاهها و کمیته ها به دانشجویان قوی جهت ترغیب و تشویق آنان در همکاری

بازدید از اسکیل لب  به منظور مواجهه زودرس 

۲-برنامه سطح دو جهت دوره علوم پایه :

برگزاری کالس آمادگی آزمون علوم پایه توسط  همتا ی ارشد جهت دانشجویان گروه 

برگزاری کارگاه و کالس مهارتی طبق نتایج نیازسنجی توسط  همتایان با نظارت و همکاری مرکز توسعه

برگزاری کالس های پژوهشی توسط  همتایان با نظارت و همکاری مرکز توسعه یا توسط اساتید همکار

برگزاری کالس های  زبان با نظارت و همکاری مرکز توسعه توسط استاد خارج از دانشگاه

آموزش مهارت های عملی در مرکز مهارت های بالینی وابسته به مرکز توسعه

برگزاری کارگاه اصول مهارت های ارتباطی در محیط درمانی . باتیم درمان

بازدید از بیمارستان  و آشنایی با تیم درمان 

۳-برنامه سطح سه مخصوص دوره فیزیوپاتولوژی :

آموزش  نحوه تاریخچه گرفتن

آموزش PE معاینه فیزیکی 

معرفی بیمارستان و تیم درمان / بازدید از بیمارستان 

کارگاه نسخه نویسی با همکاری دفتر توسعه  بیمارستان 



پی گیری کارگاه های .مورد نیاز طبق نیاز سنجی انجام شده 

۴- پایش اقدامات انجام شده توسط مدیر مر کز توسعه 

۵- طراحی و اجرای برنامه ای جهت سر گروههای همتایان 

 کلسه این موارد با نظر دانشجویان فعال  طی  سه جلسه  تنظیم شده است.

 

 برنامه آموزش همتایان  در قالب یک پروژه تعریف شده است که مراحل تصویب در شورای پژوهش در اموزش   را می گذارند


