
  
 

فرهنگی دانشجوییمعاونت آموزش، تحقیقات و   

آموزش پزشکیو توسعه  مطالعات مرکز  

 

های پژوهش در آموزش اولویت  

 

 مدیریت و راهبری آموزشی

 آموزش در یادگیری هایمحیط 

 آموزش در علمی مرجعیت 

 آموزشی رهبری و مدیریت هایروش و الگوها 

 آموزش حوزه در انسانی منابع انگیزش 

 آموزش در کنترل و هماهنگی بندی،بودجه سازماندهی، ریزی،برنامه 

 کارکنان و استاد توانمندسازی هایبرنامه ارزشیابی و طراحی 

 آموختگان دانش ای حرفه صالحیت 

 ریزی درسیبرنامه

 های درسی مبتنی بر نیاز و عالئق فراگیری الگوی نیازسنجی برنامهتوسعه 

 پاسخگو و عدالت محورهای درسی مبتنی بر جامعه، ی الگوی نیازسنجی برنامهتوسعه 

 های درسی )کوریکولوم، طرح دوره، طرح درس(روزرسانی برنامهبازنگری و به 

 های درسیای در برنامهی میان رشتهطراحی الگوی توسعه 

 های درسی جدید کوتاه مدت و بلندمدتطراحی و اجرای برنامه 

 کوریکولوم پنهان در آموزش 

 های آموزشی یادگیریطراحی گایدالین 

 اساتیدارزشیابی 

 جهانی و ملی های استاندارد اساس بر آموزش کیفیت ارزیابی 

 دانشجویان از نیازسنجی از استفاده با آموزشی کوریکولوم ارزیابی 

 بهداشت وزارت پایه استانداردهای اساس بر هارشته برنامه درونی ارزیابی 

 آموزش حوزه در علمی هیأت اعضاء عملکرد کیفی ارزشیابی فرآیندهای بازنگری 

 کارآموزان ارزیابی در آموزشی نوین هایروش کارایی ارزیابی 

 آموزشی فرایند بهبود در آن کارآیی و دانشجو توسط اساتید ارزشیابی 

 بالینی و پایه آموزشی هایگروه در آموزشی کیفیت ارزشیابی 

 ارزیابی دانشجو

 شده برگزار هایآزمون کیفیت پایش  

 آموزشی هایگروه ایچندگزینه هایآزمون کیفی و کمی تحلیل  

 آموزشی هایگروه ایغیرچندگزینه هایآزمون کیفی و کمی تحلیل  

 ،الگ بوک و ) انتظار مورد هایتوانمندی و اهداف با متناسب ارزیابی ابزارهای با دانشجویان ارزشیابی و اجرا طراحی

 (و ... درجه 063ارزیابی 

 دانشجویان ارزشیابی در بالینی استاندارد هایآزمون از آموزشی مختلف هایگروه اساتید استفاده میزان 
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 مشاوره و حمایت دانشجویی

 مجازی و سنتی آموزش در یادگیری هایمدل و هانظریه 

 آموزش نوین هایروش و الگوها 

 آموزش و یادگیری در انگیزش 

 یاددهی و یادگیری

 تدریس هایروش اجرای و طراحی 

 یادگیری و آموزش سنتی هایروش اجرای و طراحی 

 یادگیری و آموزش نوین هایروش اجرای و طراحی 

 مطالعه و یادگیری هایروش و هاسبک 

 یادگیری و آموزش در ارتباطی هایمهارت 

 یاددهی و یادگیری فرایند در غیرانسانی و انسانی منابع نقش 

 و یادگیری الکترونیک آموزش مجازی

 ،مجازی آموزش طریق از یادگیری/ یاددهی فرایند ارزشیابی و اجرا طراحی 

 مجازی آموزشی محتوای/ رسانه ارزیابی و تولید 

 مجازی واقعیت و افزوده واقعیت طریق از یادگیری ارزیابی و طراحی  Augmented Reality & Virtual Reality 

 فراگیران و اساتید مدیران، دیدگاه از مجازی آموزش اثربخشی و یکارای ارزیابی 

 ،آموزش توسعه راستای در فراگیران و علمی هیأت اعضای جهت انگیزشی مداخالت سازی پیاده و تدوین طراحی 

 ترکیبی/ مجازی

 ،اجتماعی هایشبکه طریق از آموزش اثر ارزیابی و اجرا طراحی 

 ،دور راه از آموزش طریق از آموزش اثر ارزیابی و اجرا طراحی 

 در آموزش خالقا

 هادانشکده و هامعاونت در اخالق های کمیته نقش بررسی 

 ایو اخالق حرفه پزشکی اخالق هایکارگاه برگزاری تاثیر بررسی 

 ( ویاندانشج علمی، کارکنان، هیات برای) ایحرفه/ پزشکی اخالق با مرتبط آموزشی هایکارگاه برگزاری تاثیر بررسی

 اخالقی حساسیت بر

 بالینی دوره کارآموزی که هاییرشته برای طولی تم صورتبه پزشکی اخالق آموزش مدون برنامه ارزیابی و تدوین 

 دارند

 هادانشکده در آموزش در اخالق وضعیت پایش 

 بالین در پزشکی اخالق وضعیت پایش 

 ایحرفه اخالق اصول بر پزشکی علوم اخالق کدهای/  نامه آیین تدوین تاثیر بررسی 
 




