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 آموزش علوم پزشکی های پژوهش مرکز تحقیقاتهسته

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

 .(دو دیاگرام ) نمایدمیبینی را پیش یی پژوهشهسته

 ی مرکزهای پژوهشی راه اندازی شدهدیاگرام یک: هسته

 

 

گرایش های 
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بالینی

لیدرشیپ 
آموزشی

برنامه درسی

آموزش 
مجازی
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 آموزش بالینیهسته 

 فعالیت:ی حوزه

 استدالل بالینی 

 تفکر نقاد 

 ینیآموزش بال تیفیارتقاء ک 

  فراگیران ینیبالارزیابی شایستگی و توانمندی 

 : و شرح وظایف هافعالیت

 گروهی(ارک و انتقادی تفکر ارتباطی، بالینی، هایمهارت) بالینی استدالل مفاهیم و مبانی بررسی 

 بالینی استدالل مفاهیم و مبانی ارزیابی 

 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 یهادر برنامه یادغام آموزش مجاز یبرا یتخصص ینرم افزارها یاندازو راه یطراح ت،یاولو نییتع 

 ینیو بال

 الکترونیکی  کارپوشه و کارنمای(e-Logbook) 

 یعلوم پزشک 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 
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 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 

 های مختلف آموزشیگروه تدوین طرح درس و طرح دوره 

 دو مورد پایه و بالینی های علومهای درسی گروهبازنگری برنامه() 

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

 برنامه درسی بازنگری شده به تفکیک واحدهای درسی 

 مشخص شدن وضعیت برنامه درسی پنهان 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

 هسته لیدرشیپ آموزشی 

 ی فعالیت:حوزه

  رهبری آموزشیتدریس و یادگیری 

 الگوهای رفتاری رهبری 

 : 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 عملیاتیبرنامهتهیه و تدوین برنامه استراتژیک و 

 های آموزشیمؤثر گروه های آموزشی نحوه ادارهتهیه بسته 
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 افزار ارزشیابی مدیرانتهیه نرم 

 های کوتاه مدت مدیریت دانشگاهبرگزاری کارگاه و دوره 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

 های پژوهشی پیش بینی شده مرکزدیاگرام دو: هسته

 

 

 هسته ابزارسازی آموزشی

 فعالیت:ی حوزه

 ابزارهای روا و پایا 

 ها و شرح وظایف:فعالیت

 تهیه ابزارهای روا و پایا برای ارزشیابی دانشجو 

 تهیه ابزارهای روا و پایا برای ارزشیابی محیط آموزشی 

گرایش های 
تحقیقاتی

استدالل 
بالینی

ابزارسازی 
آموزشی

ارزشیابی 
برنامه

ارزشیابی 
دانشجو

ارزشیابی 
هیئت علمی
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 یادگیری -تهیه ابزارهای روا و پایا برای ارزشیابی فرایند یاددهی 

 یادگیری -آموزشی و فرایند یاددهی ارائه ابزار مناسب برای ارزشیابی دانشجو، محیط 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 

 

 هسته ارزشیابی برنامه

  :فعالیت یحوزه

 های علوم پایه های درسی گروهارزشیابی برنامه 

 های تخصصی بالینی علوم پزشکیارزشیابی برنامه 

 های آموزشیهای آموزش مداوم و سایر برنامهارزشیابی برنامه 

 :و شرح وظایف هافعالیت

 های آموزشی های مناسب برای ارزشیابی برنامهها و الگوتدوین استاندارد 

 دو گروه های علوم پایهآموزشی گروه هایارزشیابی درونی برنامه() 

 دو گروه های تخصصیهای آموزشی گروهارزشیابی درونی برنامه() 

 انهای ارزشیابی شده از دیدگاه ذینفعفرا ارزیابی برنامه 

 های پایه و تخصصی بالینیبررسی وضعیت موجود منابع آموزشی گروه 

 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 

  های علوم پایه و بالینیمنابع آموزشی در گروهتخصیص مناسب 

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

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 
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 هسته ارزشیابی دانشجو

 :فعالیتی حوزه

 های علوم پایه و بالینیتحلیل آزمون در گروه 

 های ارزشیابی دانشجوروش 

 و شرح وظایف: هافعالیت

 های دانشگاه ارائه مشاوره تخصصی و راهکارهای مناسب در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت آزمون 

 های استانداردتوانمندسازی اعضای هیئت علمی در جهت اجراء آزمون 

 های برگزار شده و استاندارد بودن سواالتنظارت بر فرآیند تحلیل آزمون 

 های موجود های الکترونیکی دانشگاه بر اساس استانداردآزموناندازی مرکز مشارکت در راه 

 های سنجش و ارزیابی سطح علمی فراگیرانهای تحقیقاتی در جهت بهبود روشانجام پروژه 

 ایهای تعیین صالحیت حرفهبرگزاری آزمون 

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

 طراحی بهتر و معتبر سواالت آزمون "اری کارگاه تخصصی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه با عنوان برگز

 "و آیتم آنالیز

  ای ها و استانداردهنظام ارزشیابی دانشجویان بر اساس معیار های مرتبط باسنجی پرسشنامهطراحی و روان
WFME  

  نظام ارزیابی فراگیران دانشگاه  یتوضعمستمر بررسی 

 ارسالی از های برگزار شده دانشکدهنظارت مستمر بر فرآیند تحلیل آزمون( 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 آموزشیزمینهارزشیابی اعضای هیئت علمی در 

 ارزشیابی از الگوها فرا  

 و شرح وظایف: هافعالیت

 های مناسب و نوین برای ارزشیابی اعضای هیئت علمیبررسی روش 



7 

 

 آنالیز ارزشیابی اساتید 

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

 در ایران با کشورهای توسعه یافته های ارزشیابی اساتیدبررسی 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 

 

 هسته استدالل بالینی

 ها:ن فعالیتعناوی

  های بالینی، ارتباطی، تفکر انتقادی و کارمهارتاعم از  استدالل بالینیبررسی مبانی و مفاهیم 

 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 

  ف:ها و شرح وظایفعالیت

 ارائه مدل برای ارزشیابی استدالل بالینی 

 های آموزشیتهیه بسته 

 کارگاه برگزاری 

 مقاله چاپ 


