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 تحقیقات آموزش علوم پزشکی مرکز سسخن رئی

ت ئاعضای محترم هیژوهشی پ -های آموزشیفكری و همكاریایجاد، گسترش، همآشنایی،  برای مجموعهاین 

لوم پزشكی عبا مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكی دانشگاه مندان و سایر عالقهدانشجویان  کارشناسان، ،علمی

انجام گاهی و آافزایش  برایتا  این عزیزان کمک کند بهبتواند  مجموعهرود این می ایران تدوین شده است. امید

 د. نپزشكی قدم بردارعلوم های پژوهشی در حوزه آموزش فعالیت

 مقدمه

با حضور اعضای  1389مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران فعالیت های خود را از سال 

دکتر غالمرضا ، یابانگردیب نبیدکتر ز، زاده هیکوهپا لیدکتر جل هیئت موسس جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی،

حل در امور بهداشتی، درمانی و پژوهش و ارائه راه منظور گسترشبه غاز نمود. آ یغالم ترایدکتر مو رئیسی 

های علوم شورای گسترش دانشگاه 16/12/1388آموزشی، به استناد رای صادره در دویستمین جلسه مورخه 

پزشكی با تاسیس مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی ایران موافقت اصولی به عمل آمد. 

با  26/2/1395های علوم پزشكی در تاریخ اه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهسپس، در دویست و پنج

های پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكی در تاسیس این مرکز موفق به کسب موافقت قطعی شد. فعالیت

های مرتبط با آموزش سازی آموزش و سایر حیطههای آموزش بالینی، برنامه درسی، رهبری آموزشی، مجازیزمینه

، ارزشیابی آموزش عدالت محور و پاسخگو، بر شواهد یمبتن یآموزش پزشك علوم پزشكی مانند ابزار سازی آموزشی، 

  .گیردصورت می یعلوم پزشك هایو آزمون یابینظام ارز یارتقات علمی و ئآموزشی، ارزشیابی هی

 ها و باورها(فلسفه )ارزش

 :شودمی تاکید زیرو تعهدات  هاارزش بر ،پزشكیمرکز تحقیقات آموزش  در

 پژوهش و آموزش کیفیت ارتقای  

 نفعانهمكاری ذی جلب و پژوهشی-آموزشیخدمات  ارتقای 

 نفعانذی بهمشورتی  خدمات ارائه 

 تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی  

 در پژوهش معنوی هایارزش اخالق و اصول رعایت 

  پزشكیم علوپذیر در حیطه آموزش خالق، متعهد و مسئولیت پژوهشگرانیپرورش 

  مندانو سایر عالقهدانشجویان  ، کارشناسان،ت علمیئپژوهشی اعضای هیارتقای توانمندی  

 انیدانشجوو  ناسان، کارشت علمیئاعضای هی یهای پژوهشفعالیت یمناسب برا یهانهیفراهم آوردن زم 

 یپزشكعلوم آموزش  نهیدر زم
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  :مرکز بر باورهای زیر اعتقاد دارداین 

 سب کو توسعه کشور  به منظورارتقای توانمندی افراد  برایآموزش  پژوهش در ضروری و اساسی بودن

 جایگاه مرجعیت علمی در منطقه

  ایبین رشته هایو ترویج پژوهشپزشكی علوم دانش و توانمندی در آموزش کسب ضروری بودن 

  علوم پزشكیهای آموزشی دانشگاهپژوهشی و ضروری بودن پژوهش در آموزش برای ارتقای نظام 

 چشم انداز

ع انسانی و مادی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران قصد دارد با استفاده از تمام مناب

و  ساله پنجمپنج قانون برنامه، 1404انداز شمو با الهام از اسناد باالدستی مانند نقشه جامع علمی کشور، سند چ

ر پویا و نوآو به مرکزی بالنده، رانیا یاسالم ینظام جمهور یکل یهااستیسو  رانیا یاسالم یتوسعه جمهور ششم

 ای تبدیل شود.ی آموزش علوم پزشكی در سطح ملی و منطقهدر حوزه

 ماموریت

پژوهشی  -آموزش علوم پزشكی و در راستای خط مشی علمیاین مرکز با توجه به نیازهای واقعی در عرصه  

های ژوهشپکند تا با انجام دانشگاه علوم پزشكی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی فعالیت می

قویت روحیه تمنظور تعالی و در سطح ملی را فراهم سازد؛ و همچنین به پژوهشکاربردی،  زمینه ارتقای کیفیت 

 دهد. ارتقاءرا  نفعانذیهای ینه آموزش علوم پزشكی توانمندیپژوهش در زم

 اهداف استراتژیک

 پزشكی علوم آموزش در ایرشته بین و کاربردی پژوهشی هایطرح یارتقا و توسعه  

 مرکز پژوهشی انتشارات گسترش و بسط در مناسب بستر سازیفراهم  

 نجاما برای منابع جذب و اطالعات تبادل منظور به دانشگاه بخشیبرون واحدهای با ارتباط توسعه 

  تحقیقات

 پزشكی علوم آموزش در المللیبین هایهمكاری تعامل و توسعه  

 مناسب هایساخت زیر تدارك و ایجاد  

 در گریپژوهش منظور به مندانعلمی،کارشناسان، دانشجویان و سایر عالقه هیئت اعضای توانمندسازی 

 پزشكیعلوم  آموزش یزمینه

 دانشگاه از خارج و داخل در تحقیقاتی هایطرححاصل از  برای استفاده از نتایج یابیمشتری  
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 عملیاتیاهداف 

 و نیازهای کشور دانشگاهدر سطح پزشكی  علوم های پژوهشی آموزششفاف سازی و تبیین اولویت 

 پزشكی علوم توسعه و گسترش تحقیقات پایه و کاربردی به منظور ارتقای کیفیت آموزش 

 در علوم پزشكی آکادمیک هایپژوهشها و الگوهای ی نظریهطراحی و توسعه 

  های دانش تانجام فعالی برای مندانکارشناسان، دانشجویان و سایر عالقه ،هیئت علمیتوانمندسازی اعضای

 و فعالیت های نوآورانه آموزشی پژوهی

 آموزش علوم پزشكیی وی دکترای تخصصی پژوهشی در زمینهتربیت دانشج 

 مرتبط باهای یتفعال درباره مندانکارشناسان، دانشجویان و سایر عالقه ،علمی ارائه مشاوره به اعضای هیئت 

 پزشكیعلوم تحقیقات آموزش 

 های تحقیقاتیمنابع مالی و تخصیص آن به اولویتو  جذب گرنت 

 لمللی(اگاهی )ملی و بیندانشسازی انجام تحقیقات مشترك بینزمینه 

 های ربرد یافتهنقد و کا ،روش انجام پژوهش درباره ه پزشكیعلمی علوم بالینی و علوم پای آموزش اعضای هیئت

 آن

 های تحقیقاتی و تكمیل مدارك مورد نیازپیگیری روند تصویب طرح 

 یهای ادوارارزشیابی برای پاسخگویی بهمرکز تحقیقات  تكمیل اطالعات مربوط به عملكرد پژوهشی 

 های ا سطح فعالیتدله اطالعاتی و ارتقالمللی به منظور مباا سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بینارتباط مستمر ب

 و حرکت در راستای مرجعیت علمی مرکز

 سایر  ات و توسعه آموزش پزشكی ومرکز مطالع ،و هماهنگی با گروه آموزش پزشكی راستایی، همكاریهم

  مرتبط با آموزش علوم پزشكی هایفعالیت در زمینهنشگاه های دامراکز تحقیقاتی و دانشكده

 نظور تسهیل پزشكی به معلوم آموزش در زمینه تحقیقات  انجام های اجراییها و دستورالعملتدوین فلوچارت

 فرایندهای کاری مرکز

 های پژوهشیو بررسی طرحشورای پژوهشی مرکز  یبرگزاری جلسات منظم با حضور اعضا 

 ی آموزش علوم پزشكیهای آموزشی و پژوهشی در عرصهری کارگاهطراحی و برگزا 

 

 یعال یشورا یاعضا

o رئیس مرکز( عضو هیئت علمی دانشكده پزشكی دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی( 

o معاون پژوهشی مرکز(عضو هیئت علمی دانشكده پزشكی  دکتر شعله بیگدلی( 

o عضو هیئت علمی دانشكده پزشكی دکتر زهره سهرابی 
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 )به ترتیب حروف الفبا( شورا یاعضا

o عضو هیئت علمی دانشكده بهداشت دکتر حمیدرضا برادران 

o عضو هیئت علمی دانشكده پرستاری و مامایی نژاددکتر لیلی بریم 

o  المللعضو هیئت علمی دندانپزشكی بین سمیرا بصیرشبستریدکتر 

o عضو هیئت علمی دانشكده پرستاری و مامایی دکتر سرور پرویزی 

o  عضو هیئت علمی دانشكده بهداشت لیال جانانیدکتر 

o رسانی پزشكیعضو هیئت علمی دانشكده مدیریت و اطالع دکتر افسانه دهناد 

o عضو هیئت علمی دانشكده پزشكی دکتر داود رسولی 

o کارشناس مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكی دکتر شهرزاد سراوانی 

o  كده پیراپزشكیعضو هیئت علمی دانش معروفیصدیق دکتر شهنام 

o  دانشگاهعضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دکتر علی کبیر 

o المللعضو هیئت علمی دندانپزشكی بین دکتر زهرا کریمیان 

o عضو هیئت علمی دانشكده پزشكی ساوه دکتر حمیدرضا کوهستانی 

o دانشگاه عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش نژاددکتر سلیمه گوهری 

o عضو هیئت علمی دانشكده طب ایرانی دکتر حوریه محمدی کناری 

o های نوینعضو هیئت علمی دانشكده فناوری دکتر بیتا مهروی 

o عضو هیئت علمی دانشكده پزشكی دکتر اکرم هاشمی 

 ییدانشجو یمشورت تهیکممعرفی 

 کمیته مشورتی دانشجویی مرکز تحقیقات آموزش پزشكی متشكل از دانشجویان رشته آموزش پزشكی مقطع

کز با توجه های مختلف این مردانشگاه علوم پزشكی ایران است که در فعالیتو کارشناسی ارشد دکترای تخصصی 

 های خود همكاری و مشارکت فعال دارند. مندیبه عالقه

 دانشجوییکمیته مشورتی اعضای 

o دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشكی  قدیر پوربایرامیان 

o دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشكی زادهزهره حسین 

o دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشكی قباد رمضانی 

o دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشكی شیرین قنواتی 

o دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشكی زادهفروزان کاوری 
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o دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشكی مرادی اسحاق 

o دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشكی اعظم نوروزی 

 مرکز تیسا ینشان
/http://cerms.iums.ac.ir 

 نحوه درج آدرس در مقاالت فارسی و انگلیسی

 ایران، تهران، ایران مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی

Center for Educational Research in Medical Sciences (CERMS), Iran University 

of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 محل استقرار مرکز

 (، طبقه دوم 1)ساختمان شماره  بزرگراه همت، دانشگاه علوم پزشكی ایران، دانشكده پزشكی

 86703304، 88622607تلفن تماس: 
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 های تحقیقاتینمودار پذیرش طرح
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 آموزش علوم پزشکی های پژوهش مرکز تحقیقاتهسته

 5اه اندازی رهسته پژوهشی زیر را راه اندازی کرده )دیاگرام یک( و  4 های خود،این مرکز در راستای فعالیت

 .(دو دیاگرام ) نمایدمیبینی را پیش یی پژوهشهسته

 ی مرکزهای پژوهشی راه اندازی شدهدیاگرام یک: هسته

 

 آموزش بالینیهسته 

 فعالیت:ی حوزه

 استدالل بالینی 

 تفكر نقاد 

 ینیآموزش بال تیفیارتقاء ک 

  فراگیران ینیبالارزیابی شایستگی و توانمندی 

 : و شرح وظایف هافعالیت

 گروهی(کار و انتقادی تفكر ارتباطی، بالینی، هایمهارت) بالینی استدالل مفاهیم و مبانی بررسی 

 بالینی استدالل مفاهیم و مبانی ارزیابی 

گرایش های 
تحقیقاتی

آموزش 
بالینی

لیدرشیپ 
آموزشی

برنامه درسی

آموزش 
مجازی
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 بالینی استدالل هایآزمون با دانشجویان مواجهه در بالینی استدالل الگوی تبیین 

 بالینی استدالل هایآزمون ریابرگز و طراحی اثربخشی هزینه 

 بالینی استدالل ارزشیابی برای مدل ارائه 

 آموزشی هایبسته تهیه 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

 هسته آموزش مجازی

 ها و شرح وظایف: فعالیت

  یریادگی تیریمد ستمینرم افزار سایجاد و بروز رسانی 

 یعمل یهاهدر برنام یادغام آموزش مجاز یبرا یتخصص ینرم افزارها یو راه انداز یطراح ت،یاولو نییتع 

 ینیو بال

 الكترونیكی  کارپوشه و کارنمای(e-Logbook) 

 یعلوم پزشك یآموزش مجاز یندیفرا یاستانداردها  

  آموزش مجازی یهابرنامه یاعتباربخش 

 های مجازیارتقاء کیفی آموزش 

 یمجاز یدر فضا رانیفراگ یابیسنجش و ارزش 

 غیرحضوری و کالس یناربرگزاری وب 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

 ()کوریکولوم هسته برنامه درسی

 فعالیت:ی حوزه

 یادگیری-های یاددهیتبیین فعالیت 

 هابازنگری برنامه 

  :و شرح وظایف هافعالیت

 های درسی تدوین شده با اجرا شدهای برنامهبررسی مقایسه 
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 های مختلف آموزشیگروه تدوین طرح درس و طرح دوره 

 دو مورد های علوم پایه و بالینیهای درسی گروهبازنگری برنامه() 

 هاها و اصالح و ارتقا برنامههای درسی گروهشناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه 

 برنامه درسی بازنگری شده به تفكیک واحدهای درسی 

 مشخص شدن وضعیت برنامه درسی پنهان 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

 هسته لیدرشیپ آموزشی 

 ی فعالیت:حوزه

 تدریس و یادگیری رهبری آموزشی 

  رفتاری رهبریالگوهای 

 : و شرح وظایف هافعالیت

 کالسو گروهدر  های آموزشیبررسی سبک رهبری سیستم 

 های آموزشیهای رهبران موفق در گروهبررسی ویژگی 

 های رهبری مؤثر کالسبررسی الگو 

 های ارزشیابی رهبران آموزشیبررسی الگو 

 های عملیاتیتهیه و تدوین برنامه استراتژیک و برنامه 

  های آموزشیمؤثر گروه های آموزشی نحوه ادارهبستهتهیه 

 افزار ارزشیابی مدیرانتهیه نرم 

 های کوتاه مدت مدیریت دانشگاهبرگزاری کارگاه و دوره 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 
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 های پژوهشی پیش بینی شده مرکزدیاگرام دو: هسته

 

 

 هسته ابزارسازی آموزشی

 فعالیت:ی حوزه

  روا و پایاابزارهای 

 ها و شرح وظایف:فعالیت

 تهیه ابزارهای روا و پایا برای ارزشیابی دانشجو 

 تهیه ابزارهای روا و پایا برای ارزشیابی محیط آموزشی 

 ادگیریی -تهیه ابزارهای روا و پایا برای ارزشیابی فرایند یاددهی 

  ادگیریی -یاددهیارائه ابزار مناسب برای ارزشیابی دانشجو، محیط آموزشی و فرایند 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

گرایش های 
تحقیقاتی

استدالل 
بالینی

ابزارسازی 
آموزشی

ارزشیابی 
برنامه

ارزشیابی 
دانشجو

ارزشیابی 
هیئت علمی



13 

 

 هسته ارزشیابی برنامه

  :فعالیت یحوزه

 های علوم پایه های درسی گروهارزشیابی برنامه 

 های تخصصی بالینی علوم پزشكیارزشیابی برنامه 

 های آموزشیهای آموزش مداوم و سایر برنامهارزشیابی برنامه 

 :و شرح وظایف هافعالیت

  های آموزشی های مناسب برای ارزشیابی برنامهها و الگواستانداردتدوین 

 دو گروه های علوم پایهآموزشی گروه هایارزشیابی درونی برنامه() 

 دو گروه های تخصصیهای آموزشی گروهارزشیابی درونی برنامه() 

 های ارزشیابی شده از دیدگاه ذینفعانفرا ارزیابی برنامه 

 های پایه و تخصصی بالینیمنابع آموزشی گروه بررسی وضعیت موجود 

 های آموزشیالگو و استاندارد ارزشیابی برنامه 

 های علوم پایه و تخصصیهای آموزشی ارزشیابی شده گروه برنامه درسی و دوره 

 های آموزشیشناسایی نقاط ضعف و قوت و انجام اصالحات در برنامه 

 علوم پایه و بالینی هایتخصیص مناسب منابع آموزشی در گروه 

 های آموزشیدر خصوص ارزشیابی برنامه تهیه و تدارك مواد آموزشی و بروشور 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

 هسته ارزشیابی دانشجو

 :فعالیتی حوزه

 های علوم پایه و بالینیتحلیل آزمون در گروه 

 های ارزشیابی دانشجوروش 

 و شرح وظایف: هافعالیت

  گاه های دانشتخصصی و راهكارهای مناسب در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت آزمونارائه مشاوره 

 های استانداردتوانمندسازی اعضای هیئت علمی در جهت اجراء آزمون 

 های برگزار شده و استاندارد بودن سواالتنظارت بر فرآیند تحلیل آزمون 

 های موجود اساس استاندارد های الكترونیكی دانشگاه براندازی مرکز آزمونمشارکت در راه 
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 نهای سنجش و ارزیابی سطح علمی فراگیراهای تحقیقاتی در جهت بهبود روشانجام پروژه 

 ایهای تعیین صالحیت حرفهبرگزاری آزمون 

 های نوین ارزشیابی فراگیران های آموزشی در ارتباط با شیوهتهیه و تدوین پمفلت 

 الت آزمون طراحی بهتر و معتبر سوا"ت علمی دانشگاه با عنوان برگزاری کارگاه تخصصی ویژه اعضای هیئ

 "و آیتم آنالیز

  استانداردهای  ها ونظام ارزشیابی دانشجویان بر اساس معیار های مرتبط باسنجی پرسشنامهطراحی و روان
WFME  

  نظام ارزیابی فراگیران دانشگاه  یتوضعمستمر بررسی 

  ارسالی از های برگزار شده دانشكدهآزموننظارت مستمر بر فرآیند تحلیل( هاEDC) 

  ارائه مشاوره تخصصی به مدیران محترم دفاتر توسعه دانشگاه در حوزه ارزشیابی فراگیران 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

 هسته ارزشیابی هیئت علمی 

  فعالیت: یحوزه

 های آموزشیارزشیابی اعضای هیئت علمی در زمینه 

 از الگوهاارزشیابی  فرا  

 و شرح وظایف: هافعالیت

 های مناسب و نوین برای ارزشیابی اعضای هیئت علمیبررسی روش 

 آنالیز ارزشیابی اساتید 

 های دانش پژوهیهای آموزشی و فعالیتهای ارزشیابی هیئت علمی با بستهتطابق روش 

 یافتههای ارزشیابی اساتید در ایران با کشورهای توسعه بررسی تطبیقی روش 

 ای اعضای هیئت علمیرشد و ارتقاء شخصی و حرفه 

 های نوین ارزشیابی اساتیدارائه الگو 

 تهیه ابزار و فرم جدید روا و پایا برای ارزشیابی اساتید 

 برگزاری کارگاه 

 چاپ مقاله 
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 هسته استدالل بالینی

 ها:ن فعالیتعناوی

 و کار بالینی، ارتباطی، تفكر انتقادی هایمهارتاعم از  بررسی مبانی و مفاهیم استدالل بالینی 

 مبانی و مفاهیم استدالل بالینی ارزیابی

 های استدالل بالینیتبیین الگوی استدالل بالینی در مواجهه دانشجویان با آزمون 

 های استدالل بالینیری آزموناهزینه اثربخشی طراحی و برگز 

  ها و شرح وظایف:فعالیت

  استدالل بالینیارائه مدل برای ارزشیابی 

 های آموزشیتهیه بسته 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

 ها و مراکزها با سایر دانشگاهتفاهم نامه

ز امندی های پژوهشی و ارتقای کیفیت پژوهش در سطح مرکز و به منظور بهرهبه منظور افزایش همكاری

در سطح کز ها و تخصص پژوهشگران حیطه آموزش علوم پزشكی در کشور و در راستای ارتقای جایگاه مرتوانمندی

های علوم انشگاهدالمللی انعقاد تفاهم نامه همكاری مشترك با سایر مراکز تحقیقاتی / دانشكده ها یا ملی و بین

 ت:رد زیر به امضا رسیده اسپزشكی کشور و در سطح منطقه و بین الملل مورد توجه قرار گرفته و موا

  (1398مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تبریز )سال 

  (1398مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی جهرم )سال 

  (1397مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران )سال 

  در دست اقدام(دانشكده علوم پزشكی ساوه(  
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 مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران های پژوهشیلویتوا
 

 ردیف یبرنامه درس یابیارزشحیطه 

 1 های علوم پایههای درسی گروهارزشیابی برنامه

 2 تخصصی بالینی علوم پزشكی هایبرنامهارزشیابی 

 3 یپزشكعلوم کارشناسی  هایبرنامه یابیارزش

 4 یعلوم پزشك ارشد یکارشناس یهابرنامه یابیارزش

 5 یعلوم پزشك دکترای تخصصی یهابرنامه یابیارزش

 6 یآموزش هایبرنامه ریآموزش مداوم و سا هایبرنامه یابیارزش

 7 های آموزشیرشته بخشیرعتباو ا نیدرو یابیارز

  (كولومی)کور یبرنامه درسحیطه 

 8 ی درسییزربرنامه ایبر ننشجویادا شیزموآ یهازنیا سنجش

 9 ی درسیاهبرنامه یبازنگر

 10 افتهیادغام  یدرس یهابرنامه یبررس

 11 پنهان یبرنامه درس تیوضع یبررس

 12 پزشكی زشمودر آ بالینی زشموآ باآن  طتباو ار پایه معلو نقش

 13 شكیپز زشموآ مغااد

 14 سالمت محوری در آموزش علوم پزشكی

پزشكی زشمودر آ ینگر جامعهو  ینگر جامع  15 

تحصیلی مختلف یهاشتهو ر مختلف مقاطعدر  سیدر یهابرنامه ینگرزبا  16 

ای حرفه بین زشموآ  17 

پزشكی زشمودر آ تطبیقی تمطالعا  18 

 19 بومی سازی آموزش پزشكی

  تیو ترب میتعل یروانشناسحیطه 

 20 فراگیران زشمودر آ یسرتدو  یگیردیا هایشرو ،سنجیزنیا

 21 شكیپز زشمودر آ یگیردیا نفنوو  یسرتد یهاهشیو

 22 یاددهی یادگیری تبیین فرایند

 23 شكیپز معلو ننشجویادا هنگیزو ا ضایتر

 24 عنوان الگو، معلم و پژوهشگره دستیار ب

 25 های آموزشی از سنتی به مدرنتوسعه و تحول آموزش و ارتقاء روش

ینیبالنظری و آموزش حیطه    

 26 ینیشواهد موجود در نحوه آموزش استدالل بال یبررس

 27 حل مسئله مهارت

 28 نقاد تفكر

 29 پرورش خالقیت

 30 ینیبال یهامهارت

 31 ینیبال استدالل
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 32 شیزموآ منابعو  تمكاناا

 33 های عملی در آزمایشگاهآموزش مهارت

 34 دانشجویانپیشرفت و افت تحصیلی 

 35 شكاف بین دروس نظری و عملی

 36 های موثر در آموزش بالینیمولفه

  حیطه اخالق در آموزش

 37 ارتباط استاد و دانشجو

 38 اخالق پزشكی در آموزش و پژوهش

  ت علمیئحیطه هی

 39 ت علمیئو فراارزشیابی اعضای هی شیابیارز

 40 های ارتقاء توانمندی اعضای هیئت علمی شیوه

 41 ت علمیئگزینش اعضای هی

 42 علمی تئهی ءعضاا ءتقاار ییندهاآفرو  هاكمال

 43 میعل تئهی یعضاا یضایتمندر و هنگیزا

  حیطه رهبری و مدیریت آموزشی

 44 یآموزش یرهبر یریادگیو  سیتدر

 45 های رهبری علمیالگو

 46 آموزش پزشكی تژیکاسترا ییزربرنامه

 47 اقتصاد در آموزش و ثروت آفرینی

 48 المللی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشكیارتباطات میان دانشگاهی و بین

 49 فرار مغزها از کشور

 50 هاارزیابی درونی و بیرونی دانشكده

 51 پذیرش دانشچو

 52 فناوری اطالعات در آموزش پزشكی

 53 معاونین آموزشی سطوح مختلفانتخاب مدیران و 

 54 ارتقای منزلت آموزش در دانشگاه

 55 هزینه تمام شده تربیت دانشجو

 56 سالمت یهابخش ازیمورد ن لیالتحصفارغ یانسان یرویبرآورد ن

  دانشجو یابیارزش

 57  دانشجو یابیارزش یهاروش

 58 آموزشی دانشگاه هایآزمون در گروه لیتحل

  یآموزش یابزارساز

 59 ساخت ابزارهای روا و پایا

 60 روا و پایا کردن ابزارهای معتبر موجود
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 (2001-2019) 1389-1398 هایدر سال مقاالت منتشر شده روند رشد 

 

 توضیح:

اسبه نگردیده های مختلف برخی از مقاالت در کارنامه پژوهشی مرکز محشایان ذکر است که به دالیل زیر در سال

 است:

 معاونت محترم 27/10/96مورخ  96د//23216/300نامه شماره براساس  2019و  2018های در سال 

فته بر اساس مقرر گردید که وابستگی سازمانی در مقاالت انتشار یا آموزش علوم پایه و تحصیالت تكمیلی

 .یردگقرار ها درج شود و وابستگی مرکز تحقیقات در جایگاه دوم دانشكده محل فعالیت مجریان طرح

 کز را به ها در مقاالت تهیه شده وابستگی سازمانی مربرخی از مجریان طرح 2019و  2018های در سال

 نحو صحیح درج نكردند.

 


