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  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 و پژوهش در آموزش واحد دانش پژوهی آموزشی

 

  پژوهی دانش واحد های برنامه و ها فعالیت معرفی

 تبیین آموزشی، هورمشا ارائه رسانی، اطالع هدف با پزشکی دانشکده آموزش توسعه دفتر در پژوهی دانش واحد

 اعضاي پیشرو آموزشی مشکالت حل جهت در آموزشی پژوهی دانش هاي فعالیت کیفیت ارتقاي و گسترش راهکارهاي

 پژوهی دانش واحد راستا این در .گرفت خواهدشکل آنان، دانش و تجارب توسعه منظور به و دانشکده این علمی هیات

 .داشت خواهد عهده بر خود برنامه و کار دستور در را ذیل هاي برنامه آموزشی

 

 

 : ها برنامه شرح

 انشگاهد علمی هیات اعضاي در آموزشی پژوهی دانش هاي فعالیت توسعه به مربوط هاي برنامه نیازسنجی 

 انشگاهد علمی هیات اعضاي در آموزشی پژوهی دانش هاي فعالیت توسعه برنامه تدوین 

 روز مطالعات و شواهد بستن کار به با آموزشی پژوهی دانش هاي فعالیت مداوم ارتقاي 

 انشگاهد سطح در پژوهی دانش هاي فعالیت توسعه منظوربه نفعانذي سایر و اساتید به مشاوره ارائه 

 علمی هیات اعضاي به پژوهی دانش هاي فعالیت انتشار و تعامل هاي فرصت رسانی عاطال 

 پژوهی دانش هاي فعالیت اجرا و طراحی کیفی و کمی ارتقاي منظور به علمی هیات اعضاي توانمندسازي 

 مختلف هاي حوزه در آموزشی

 در آموزشی پژوهی دانش هاي فعالیت اجرا و طراحی کیفی و کمی ارتقاي منظور به دانشجویان توانمندسازي 

 مختلف هاي حوزه
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  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 پژوهش در آموزشواحد 

 

  آموزش در پژوهش واحد های برنامه و ها فعالیت معرفی

 ،دانشگاه اصلی رسالت راستاي در حیدریه تربت پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز آموزش در پژوهش واحد

 پژوهشگران حمایت و همکاري با واحد این منظور این به دارد. موثري نقش است آموزش سطح کیفی ارتقا همان که

 آموزش نیازهاي تعیین و مشکالت کردن طرف بر به نسبت آموزش حوزه در الزم پژوهشهاي انجام با تا کند می تالش

 شدان انتقال و تولید زمینه و دارد بر اي منطقه ، محلی ، ملی سطح در آموزش کیفیت ارتقا در را موثري گام دانشگاه

 زشکیپ علوم آموزش توسعه و مطالعه مرکز متفکر مغز بعنوان واحد این .بخشد ارتقا آتی سالهاي طی در را پزشکی علوم

 و دارد می بر گام آموزشی هاي برنامه اجراي و ریزي برنامه براي جدید هاي ایده ارائه راستاي در و نموده عمل دانشگاه

 مشکالت و مسائل تحلیل و آنان نظرات انعکاس و پزشکی علوم آموزش نوین مسائل زمینه در اساتید آگاهی افزایش براي

 ي ها اولویت اساس بر که را متعددي آموزشی پژوهش عناوین پژوهشگران به آموزشی فعالیتهاي زمینه در موجود

 تیاراندس ، اساتید آموزش، در پژوهش عناوین اولویتهاي تعیین با تا دهد می پیشنهاد است شده تعیین دانشگاه آموزش

 . دهند ئهارا را خود پروژه دانشگاه آموزش اهداف راستاي در باشند قادر پژوهشگران دیگر و دانشجویان ،

 زيسا بهینه و علمی اطالعات جدیدترین به یابی دست زمینه نمودن فراهم با تا نماید می تالش واحد این نهایت در و

 نای به دستیابی براي و داده گسترش را آموزش در پژوهش فرهنگ پزشکی، علوم آموزش زمینه در رسانی اطالع نظام

 تحت ها کمیته این که است نموده پیشنهاد را آموزش در پژوهش یتهکم  ها( دانشکده ) آموزشی واحد درهر منظور

 پژوهشهاي از وحمایت تحقیق و رسانی اطالع نظام گسترش امکان تا کنند می تالش آموزش در پژوهش کمیته عنوان

 همان که را خود اصلی رسالت دانشگاه، اهداف راستاي در و نمایند فراهم را پزشکی علوم آموزش زمینه در آموزشی

 مایتح شده، ریزي برنامه هاي فعالیت طریق از است حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه در آموزش سطح کیفی ارتقاء

 زمینه در مدیریت و گذاري سیاست با شده انجام پژوهشهاي نتایج از مناسب برداري بهره و آموزش در پژوهش انجام در

 گام دانشگاه نهایتا و ها دانشکده آموزشی نیازهاي و التمشک نمودن برطرف ضمن آموزش در پژوهش مختلف هاي

 حوزه این به مربوطه دانش انتقال و تولید زمینه و بردارند اي منطقه و محلی سطح در آموزش کیفیت ارتقاء در را مؤثري

 بخشند. ارتقاء را
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 اعضای واحد پژوهش در آموزش ) کمیته پژوهش در آموزش (:
 اعضا از بردن نام آنها خود داري می گردد و نمایندگان واحدهاي آموزشی به شرح زیر اعالم می گردد.بدلیل متغیر بودن 

 نماینده دانشکده پزشکی -١

 و مامایی نماینده دانشکده پرستاري -٢

 نماینده دانشکده بهداشت -٣

 نماینده دانشکده پیراپزشکی -٤

 تحصیالت تکمیلی نماینده ٦
 آموزش پزشکی دانشگاهمطالعه و توسعهمسئول کمیته مرکز  -٧
 در صورت نیاز دعوت از صاحبنظران -٨
 حیطه های پژوهش در آموزش: 

 و دستیاري الف: پژوهش در آموزش تحصیالت علوم پایه، دکتراي عمومی

 ب: پژوهش در آموزش مداوم

 ج: پژوهش در آموزش الکترونیک

 د: پژوهش در زمینه نیازهاي نوین آموزشی

 پژوهش در آموزش: محورهای  

 برنامه ریزي آموزشی       ·

 ارزشیابی برنامه هاي آموزشی       ·

 ارزیابی دانشجو)آزمون ها، ارزیابی بالینی(       ·

 ارزیابی هیئت علمی       ·

 توانمند سازي اعضاي هیئت علمی       ·

 آموزش مبتنی بر پیامد)ارزشیابی عملکرد دانش آموختگان(       ·

 (PBL) آموزش مبتنی بر حل مسأله       ·

 آموزش مبتنی بر جامعه و آموزش سرپایی       ·

 آموزش الکترونیک       ·

 محور -بکارگیري و ارزشیابی روشهاي آموزشی دانشجو       ·

 بررسی نیازهاي آموزشی فراگیرندگان در مقاطع مختلف       ·

 آموزش بالینی       ·

 یاددهی و یادگیريروشهاي        ·

 نظام انگیزش و تشویق در آموزش       ·

 آموزش و ارزیابی مهارت هاي ارتباطی       ·

 و تفکر علمی تفکر نقادانه       ·

 نظام حمایت از فراگیران       ·

 ارزشیابی روش هاي آموزش مداوم و ارتقاء مداوم حرفه اي       ·
 آموزش اخالق پزشکی       ·
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 یریت آموزشمد       ·

 ارزشیابی برنامه هاي آموزشی       ·

 مدیریت تغییر       ·

 ارزیابی درونی گروه ها ، برنامه ها و دوره هاي آموزشی       ·

 بازنگري برنامه هاي آموزشی       ·

 
 

 : ها برنامه شرح

 

 ترینبه ارائه بمنظور حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان یادگیري و آموزش سطح کیفی ارتقاء 

 طریق: از جامعه آحاد به سالمت خدمات بهینه ارائه نهایتاً و آموزش خدمات کیفیت

  دانشجویان و علمی هئیت اعضاي بین در آموزش در پژوهش فرهنگ گسترش جهت در تالش 

  فن امکانات و تحقیقات از حاصل ایجنت از استفاده اساس بر دانشگاه سطح در آموزشی هاي برنامه در تحول 

 نوین آوري

  آموزشی تحقیقات کردن هدفمند 

 آموزشی پژوهشهاي کیفی و کمی تقویت به کمک 

 و آموزشی هاي گیري تصمیم جهت سازي بستر منظور به آموزش در پژوهش انجام و هدایت در همکاري 

 آموزشی سطح کیفیت افزایش

 و مطالعات مرکز آموزش علمی منابع توسعه طریق از پزشکی آموزش نیاز مورد کتب به دسترسی گسترش 

 پزشکی آموزش توسعه

  دانشگاه سطح در پزشکی آموزش مشکالت و معضالت شناسایی 

 شده شناسایی مشکالت اساس بر دانشکده سطح در آموزش در پژوهش هاي اولویت لیست تهیه 

  آموزشی مشکالت و لمسائ به مربوط پژوهشی طرحهاي تصویب به بخشی اولویت 

 آموزش در پژوهش طرحهاي تصویب روند اصالح 

 آموزش در پژوهش طرحهاي مجریان به مشاوره ارائه 

 حیطه در کارکنان و دانشجویان و اساتید پژوهشی هاي مهارت ارتقاء منظور به آموزشی هاي دوره برگزاري 

 آموزش در پژوهش

 دانشگاه سطح تدریس چگونگی و درسی هاي برنامه يبازنگر جهت آموزش در پژوهش تحقیقات نتایج اعالم 

  معتبر هاي نشریه در پژوهشی– آموزشی مقاالت سهم افزایش 

 زمینه در یدانشجوی تحقیقات کمیته با ارتباط برقراري و محققان دانشجویان، اساتید، مشارکت افزایش 

 پزشکی علوم آموزش حیطه در پژوهش
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 جامعه سالمت و پزشکی علوم آموزش ارتقاي هاي سیاست راستاي در دانشجویی هاي پژوهش هدایت 

 پزشکی علوم آموزش با مرتبط هاي نامه پایان با همکاري و هدایت 

 دانشگاه سطح در آموزشی -پژوهشی طرحهاي از آمده بدست نتایج و شده انجام هاي فعالیت سازي مستند 

 آموزش توسعه و مطالعات مرکز با مستمر ارتباط برقراري 

 آموزشی نوین روشهاي از استفاده جهت اساتید تشویق 

 درسی ریزي برنامه بهبود 

 فراگیران آینده وظایف با درسی هاي برنامه انطباق 

 پوشش تحت مراکز در درسی ریزي برنامه سیر به کمک اهداف 

 پوشش تحت مراکز آموزشی هاي برنامه سازي بهینه و بازنگري به کمک 

 آموزشی جدید هاي برنامه براي درسی برنامه وتدوین تهیه 

 هاي برنامه طراحی و تدوین به کمک Integration   پزشکی علوم هاي برنامه در 
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 1401-1400سال  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه حیطه ها و اولویت های پیشنهادی پژوهش در آموزش

 (EDCمرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ) تحقیقاتی یهااولویت حیطه
 حیطه برنامه ریزي درسی

 طراحی آموزشی -

 نیاز سنجی آموزشی  -

 آموزش مبتنی بر توانمندی-

 آموزشیراهبرد های -

 آموزش بین حرفه ای -

 برنامه درسی پنهان -

 مدیریت برنامه درسی -

 آموزش پاسخگو -

 تربت حیدریهشناسایی برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی 

  تربت حیدریهبررسی نیاز های آموزشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی 

 حرفه ایمیزان انطباق برنامه آموزشی با نیاز های 

 بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی

 عوامل کیفی و کمی موثر بر عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی

 طراحی کوریکولوم های جدید آموزشی

 های آموزشی با اهداف آموزشی رشته و گروه ارزیابی میزان انطباق برنامه 

 سازی آن پزشکی و چگونگی بهینههای درسی در مقاطع مختلف آموزش  بازنگری برنامه

 رهای مهارتی مورد نیاز در محیط کاهای آموزشی مبتنی بر نیاز تدوین و بازنگری برنامه

 حرفه ای دانش آموختگان صالحیتارزیابی 

 حیطه ارزیابی دانشجو

 آزمون های کتبی و شفاهی -

 آزمون های عملی و بالینی -

 کیفیت  تحلیل آزمون و تضمین -

 ارزیابی فراگیر نظام-

 تدوین برنامه مدون جهت پایش کیفیت آزمون های برگزار شده دانشگاه  -

 های چند گزینه ای گروه های آموزشی دانشگاه تحلیل کمی و کیفی آزمون -

 تحلیل کمی و کیفی آزمونهای غیر چند گزینه ای گروه های آموزشی دانشگاه  - 

  انتظارطراحی، اجرا و ارزشیابی دانشجویان با ابزار های ارزیابی متناسب با اهداف و توانمندی های مورد  -

بوک، پورتفلیو ،  الگ، OSCE ،DOPS  ،CEX-Mini -شفاهی -بسته پاسخ -آزمون های کتبی بازپاسخ)

 جه و ...(رد 360ارزیابی 

 استانداردسازی روشهای نوین ارزیابی 

فولیو برای کاربرد در آموزش بالینی میزان استفاده اساتید گروه های مختلف آموزشی از آزمون پورت اجرای -

 های استاندارد بالینی در ارزشیابی دانشجویان

 هیئت و دوره ارزشیابی حیطه

  علمی

  ارزشیابی سیستم -

  ارزشیابی های روش -

  ارزشیابی های رویکرد -

  اعتباربخشی -

 فراارزشیابی -

  جهانی و ملی های استاندارد اساس بر دانشگاه عمومی پزشکی آموزش کیفیت ارزیابی

  دانشجویان از نیازسنجی از استفاده با آموزشی کوریکولوم ارزیابی -

  بهداشت وزارت پایه های استاندارد اساس بر ها رشته برنامه درونی ارزیابی -

  آموزش حوزه در علمی هیأت اعضاء عملکرد کیفی ارزشیابی فرآیندهای بازنگری -

  کارآموزان و کارورزان دستیاران، ارزیابی در آموزشی نوین روشهای کارایی ارزیابی -

  ارتقاء راستای در تخصصی دستیاران ارزشیابی در ارزشیابی نوین روشهای از استفاده -
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  آزمون این پایائی و روایی و درونی ارزیابیهای کیفیت

  آموزشی فرایند بهبود در آن کارآیی و دانشجو توسط اساتید ارزشیابی -

 بالینی و پایه آموزشی های گروه در آموزشی کیفیت ارزشیابی -

  آموزشی رهبري و مدیریت حیطه

  آموزشی سیاستگذاری -

 رهبر های مهارت و ویژگیها -

 آموزشی

  تغییر رهبری -

 منابع توانمندسازی و مدیریت -

  انسانی

 آموزش اقتصاد -

 

  پزشکی آموزش ارتقاء در جامعه سالمت ذینفعان نظرات از استفاده -

  پزشکی آموزش در علمی هیئت اعضای مشکالت و ها چالش -

 دانشجویان و علمی هیئت اعضای در انگیزه ایجاد راهکارهای -

  بالینی مدرس شایستگی بر موثر سازمانی عوامل -

  آموزش بحث در تشویق و انگیزش نظام بررسی-

  اساتید توسط اموزشی سطح ارتقا در موثر های روش بررسی-

  درخشان استعداد دانشجویان پیشرفت و رشد در موثر های روش و ها برنامه ارزیابی-

 علمی هیئت اعضای برای ای حرفه و پزشکی اخالق مدت کوتاه آموزش دوره ارزشیابی و اجرا طراحی، -

  دانشگاه

 بر بتنیم آموزش بر تاکید با پزشکی علوم آموزش در درسی برنامه جامعه بر مبتنی نیازسنجی الگوی توسعه -

  پیامد

 (WFME) پزشکی آموزش جهانی فدراسیون های استاندارد با انطباق

  مختلف مقاطع و ها رشته در آموزشی سرانه مستقیم غیر و مستقیم های هزینه برآورد -

 هزینه کاهش راهکارهای ارائه و پزشکی دانشجویان تربیت های هزینه برآورد -

 حمایت و مشاوره حیطه

  دانشجویی

  دانشجویی مشاوره -

  دانشجویی امور خدمات -

  منتورینگ -

  دانشگاه آموزشی جو -

 
 
 
 
 
 
 

 

  دانشجویان رضایتمندی -

  آموزشی خدمات کیفیت -

  در دانشجویان رفاهی و آموزشی تسهیالت نقش -

 ش آموز کیفیت

  تحصیلی پیشرفت در دانشجویی مشاوره و مشاور اساتید نقش -

 ( تجهیزات و امکانات فیزیکی، فضای) آموزشی های محیط ساختاری ارزیابی -

  بالینی های محیط در اساتید و دانشجویان به رفاهی خدمات ارایه کمیت و کیفیت

 آموزشی مقررات از دانشجویان و اساتید آگاهی میزان ارزیابی

  یادگیري -یاددهی حیطه

  یادگیری های عرصه -

  الگوها و ها روش -

  جویاندانش برای شواهد بر مبتنی پزشکی و بالینی استدالل نقاد، تفکر آموزش دوره ارزشیابی و اجرا طراحی، -

 مساله، بر مبتنی یادگیری تیم، بر مبتنی یادگیری ) فعال آموزشی های روش ارزشیابی و اجرا طراحی، -

 حتوایم ارائه در( ..... و سازها شبیه از بااستفاده یادگیری الکترونیکی، یادگیری کوچک، های گروه در یادگیری

  آموزشی اهداف با مطابق نظر مورد آموزشی



   و پژوهش در آموزش  واحد دانش پژوهی آموزشی
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 های سبک و نگرش انگیزه، -

  یادگیری

  یادگیری های نظریه -

  یادگیرنده و یاددهنده -

  یادگیری های محیط در اخالق -

  شواهد بر مبتنی اموزش -

  -peer learning 

 

  آموزش و پژوهش در پزشکی اخالق -

  دانشجویان و اساتید ( یادگیری و یاددهی) آموزشی های فعالیت شناسی آسیب -

  رشته و درس هر ازای به شده طراحی یادگیری اهداف با آموزشی روشهای تناسب -

  آموزش کیفیت ارتقاء در آموزشی مداخالت تأثیر بررسی -

 دانشگاه در تدریس جدید الگوهای اجرایی های چالش و موانع بررسی-

  علمی هیات اعضاء و دانشجویان انگیزه سنجش -

  پزشکی علوم دانشجویان در یادگیری سبکهای -

  ( دانشجویان اساتید،) یاددهی-یادگیری فرایند در آموزشی های انگیزه بررسی -

  بالینی فیلدهای در شاغل آموختگان دانش بالینی های مهارت ارزیابی و بالینی آموزش شناسی آسیب

  بالین های محیط در پیراپزشکی و پزشکی اساتید بین کارآمد آموزشی تعامالت ایجاد راهکارهای

 عملی و تئوری آموزشی واحدهای بین شکاف مطالعه و ارزیابی

  الکترونیکی یادگیری های حیطه

  الکترونیکی یادگیری در محتوا -

  الکترونیکی یادگیری های سیستم -

 یادگیری نوین رویکردهای -

  الکترونیکی

  همراه یادگیری -

 مالکیت و ای حرفه منش ،اخالق -

  معنوی

  الکترونیکی یادگیری در

  اثربخشی هزینه و مجازی آموزش -

  الکترونیکی آموزش به علمی هیئت اعضای نگرش -

  دانشجویان الکترونیک سواد سطح -

  مجازی آموزش کیفیت-

  دانشجویان آموزش ایبر (مدلینگ و سازی شبیه نظیر) آموزشی نوین روشهای از استفاده -

  دانشگاه سطح در مجازی آموزش چالشهای و موانع بررسی -

  پزشکی علوم در اثربخش الکترونیکی یادگیری مدل ارزشیابی و ارائه طراحی، -

  الکترونیکی یادگیری محیط در مناسب تدریس فنون و روشها طراحی -

  پزشکی علوم در الکترونیکی یادگیری در کیفیت تعیین الگوهای طراحی -

  الکترونیکی یادگیری محیط در دانشجو ارزشیابی گوناگون های شیوه طراحی -

  الکترونیک یادگیری به مربوط های فرایند سازی بومی

 و اساتید دانشجویان، دیدگاه از ها آزمون برگزاری در موجود های چالش بررسی و برخط های آزمون ارزیابی

 آموزشی خدمات کارکنان

  در نوآوری و تحول های بسته حیطه

  پزشکی علوم آموزش

  اعتباربخشی -

  ارزیابی و پایش -

 دانشگاه مختلف های رشته اعتباربخشی -

 پزشکی علوم آموزش در نوآوری و تحول مختلف های بسته ارزیابی و پایش -

 


