
 الویت های پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ردیف یبرنامه درس یابیارزشحیطه 

 1 های علوم پایههای درسی گروه ارزشیابی برنامه

 2 های تخصصی بالینی علوم پزشکی ارزشیابی برنامه

 3 یعلوم پزشککارشناسی  هایبرنامه  یابیارزش

 4 یعلوم پزشک ارشد یکارشناس یبرنامه ها یابیارزش

 5 یعلوم پزشک دکترای تخصصی یبرنامه ها یابیارزش

 6 یآموزش هایبرنامه  ریآموزش مداوم و سا هایبرنامه  یابیارزش

 7 رشته های آموزشی بخشیرعتباو ا نیدرو یابیارز

  (کولومی)کوریبرنامه درسحیطه 

 8 ی درسییزر برنامه ایبر ننشجویادا شیزموآ یهازنیا سنجش

 9 ی درسیاه برنامه یبازنگر

 11 افتهیادغام  یدرس یبرنامه ها یبررس

11 پنهان یبرنامه درس تیوضع یبررس  

21 پزشکی زشمودر آ بالینی زشموآ باآن  طتباو ار پایه معلو نقش  

 13 شکیپز زشموآ مغااد

 14 سالمت محوری در آموزش علوم پزشکی

پزشکی زشمودر آ ینگر جامعهو  ینگر جامع  15 

تحصیلی مختلف یها شتهو ر مختلف مقاطعدر  سیدر یها برنامه ینگرزبا  16 

ای  حرفه بین زشموآ  17 

پزشکی زشمودر آ تطبیقی تمطالعا  18 

 19 بومی سازی آموزش پزشکی

  تیو ترب میتعل یروانشناسحیطه 

 21 فراگیران زشمودر آ یسرتدو  یگیردیا یشهارو ،سنجیزنیا

 21 شکیپز زشمودر آ یگیردیا نفنوو  یسرتد یها هشیو

 22 یاددهی یادگیری تبیین فرایند

 23 شکیپز معلو ننشجویادا هنگیزو ا ضایتر

 24 دستیار بعنوان الگو، معلم و پژوهشگر

 25 توسعه و تحول آموزش و ارتقاء روش های آموزشی از سنتی به مدرن

ینیبالنظری و آموزش حیطه    

 26 ینیشواهد موجود در نحوه آموزش استدالل بال یبررس

 27 حل مسئله مهارت

 28 نقاد تفکر

 29 پرورش خالقیت

 31 ینیبال یمهارت ها

 31 ینیبال استدالل

 32 شیزموآ منابعو  تمکاناا



 33 آموزش مهارت های عملی در آزمایشگاه

 34 پیشرفت و افت تحصیلی دانشجویان

 35 بین دروس نظری و عملیشکاف 

 36 مولفه های موثر در آموزش بالینی

  اخالق در آموزشحیطه 

 37 ارتباط استاد و دانشجو

 38 اخالق پزشکی در آموزش و پژوهش

  حیطه هیات علمی

 39 و فراارزشیابی اعضای هیات علمی شیابیارز

 41 یــعلم تأــهی یاــعضا یدــنمناتو ءاــتقار یاــه هیوــش

 41 گزینش اعضای هیات علمی

 42 علمی تهیأ ءعضاا ءتقاار ییندهاآفرو  مالکها

 43 میعل تهیأ یعضاا یضایتمندر و هنگیزا

  حیطه رهبری و مدیریت آموزشی

 44 یآموزش یرهبر یریادگیو  سیتدر

 45 های رهبری علمیالگو

 46 آموزش پزشکی تژیكاسترا ییزر برنامه

 47 ثروت آفرینیاقتصاد در آموزش و 

 48 ارتباطات میان دانشگاهی و بین المللی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی

 49 فرار مغزها از کشور

 51 ارزیابی درونی و بیرونی دانشکده ها

 51 پذیرش دانشچو

 52 فناوری اطالعات در آموزش پزشکی

 53 انتخاب مدیران و معاونین آموزشی سطوح مختلف

 54 آموزش در دانشگاه ارتقای منزلت

 55 هزینه تمام شده تربیت دانشجو

 56 سالمت یبخشها ازیمورد ن لیفارغ التحص یانسان یرویبرآورد ن

  دانشجو یابیارزش

 57  دانشجو یابیارزش یروش ها

 58 آموزشی دانشگاه هایآزمون در گروه لیتحل

  یآموزش یابزارساز

 59 ساخت ابزارهای روا و پایا

 61 پایا کردن ابزارهای معتبر موجود روا و

 


