واحد پژوهش در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
واحد پژوهش در آموزش

معرفی فعالیت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش

واحد پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تربت حیدریه در راستاي رسالت اصلي
دانشگاه ،كه همان ارتقا كیفي سطح آموزش است نقش موثري دارد .به این منظور این واحد با همكاري و حمایت
پژوهشگران تالش مي كند تا با انجام پژوهشهاي الزم در حوزه آموزش نسبت به بر طرف كردن مشكالت و تعیین
نیازهاي آموزش دانشگاه گام موثري را در ارتقا كیفیت آموزش در سطح ملي  ،محلي  ،منطقه اي بر دارد و زمینه تولید
و انتقال دانش علوم پزشكي را در طي سالهاي آتي ارتقا بخشد .این واحد بعنوان مغز متفكر مركز مطالعه و توسعه
آموزش علوم پزشكي دانشگاه عمل نموده و در راستاي ارائه ایده هاي جدید براي برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي
آموزشي گام بر مي دارد و براي افزایش آگاهي اساتید در زمینه مسائل نوین آموزش علوم پزشكي و انعكاس نظرات
آنان و تحلیل مسائل و مشكالت موجود در زمینه فعالیتهاي آموزشي به پژوهشگران عناوین پژوهش آموزشي
متعددي را كه بر اساس اولویت ها ي آموزش دانشگاه تعیین شده است پیشنهاد مي دهد تا با تعیین اولویتهاي
عناوین پژوهش در آموزش ،اساتید  ،دستیاران  ،دانشجویان و دیگر پژوهشگران قادر باشند در راستاي اهداف آموزش
دانشگاه پروژه خود را ارائه دهند .
و در نهایت این واحد تالش مي نماید تا با فراهم نمودن زمینه دست یابي به جدیدترین اطالعات علمي و بهینه سازي
نظام اطالع رساني در زمینه آموزش علوم پزشكي ،فرهنگ پژوهش در آموزش را گسترش داده و براي دستیابي به این
منظور درهر واحد آموزشي ( دانشكده ها) كمیته پژوهش در آموزش را پیشنهاد نموده است كه این كمیته ها تحت
عنوان كمیته پژوهش در آموزش تالش مي كنند تا امكان گسترش نظام اطالع رساني و تحقیق وحمایت از پژوهشهاي
آموزشي در زمینه آموزش علوم پزشكي را فراهم نمایند و در راستاي اهداف دانشگاه ،رسالت اصلي خود را كه همان
ارتقاء كیفي سطح آموزش در دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه است از طریق فعالیت هاي برنامه ریزي شده،
حمایت در انجام پژوهش در آموزش و بهره برداري مناسب از نتایج پژوهشهاي انجام شده با سیاست گذاري و مدیریت
در زمینه هاي مختلف پژوهش در آموزش ضمن برطرف نمودن مشكالت و نیازهاي آموزشي دانشكده ها و نهایتا
دانشگاه گام مؤثري را در ارتقاء كیفیت آموزش در سطح محلي و منطقه اي بردارند و زمینه تولید و انتقال دانش
مربوطه به این حوزه را ارتقاء بخشند.
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اعضای واحد پژوهش در آموزش ( کمیته پژوهش در آموزش ):
بدلیل متغیر بودن اعضا از بردن نام آنها خود داري مي گردد و نمایندگان واحدهاي آموزشي به شرح زیر اعالم مي گردد.
 -١نماینده دانشكده پزشكي
 -٢نماینده دانشكده پرستاري و مامایي
 -٣نماینده دانشكده بهداشت
 -٤نماینده دانشكده پیراپزشكي
 ٦نماینده تحصیالت تكمیلي
 -٧مسئول كمیته مركز مطالعه و توسعهآموزش پزشكي دانشگاه
 -٨در صورت نیاز دعوت از صاحبنظران
حیطه های پژوهش در آموزش:
الف :پژوهش در آموزش تحصیالت علوم پایه ،دكتراي عمومي و دستیاري
ب :پژوهش در آموزش مداوم
ج :پژوهش در آموزش الكترونیک
د :پژوهش در زمینه نیازهاي نوین آموزشي
محورهای پژوهش در آموزش:
·

برنامه ریزي آموزشي

·

ارزشیابي برنامه هاي آموزشي

·

ارزیابي دانشجو(آزمون ها ،ارزیابي بالیني)

·

ارزیابي هیئت علمي

·

توانمند سازي اعضاي هیئت علمي

·

آموزش مبتني بر پیامد(ارزشیابي عملكرد دانش آموختگان)

·

آموزش مبتني بر حل مسأله ()PBL

·

آموزش مبتني بر جامعه و آموزش سرپایي

·

آموزش الكترونیک

·

بكارگیري و ارزشیابي روشهاي آموزشي دانشجو -محور

·

بررسي نیازهاي آموزشي فراگیرندگان در مقاطع مختلف

·

آموزش بالیني

·

روشهاي یاددهي و یادگیري

·

نظام انگیزش و تشویق در آموزش

·

آموزش و ارزیابي مهارت هاي ارتباطي

·

تفكر نقادانه و تفكر علمي

·

نظام حمایت از فراگیران

·

ارزشیابي روش هاي آموزش مداوم و ارتقاء مداوم حرفه اي

·

آموزش اخالق پزشكي

·

مدیریت آموزش
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·

ارزشیابي برنامه هاي آموزشي

·

مدیریت تغییر

·

ارزیابي دروني گروه ها  ،برنامه ها و دوره هاي آموزشي

·

بازنگري برنامه هاي آموزشي

شرح برنامه ها :

 ارتقاء كیفي سطح آموزش و یادگیري دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه بمنظور ارائه
بهترین كیفیت خدمات آموزش و نهایتاً ارائه بهینه خدمات سالمت به آحاد جامعه از طریق:
 تالش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش در بین اعضاي هئیت علمي و دانشجویان
 تحول در برنامه هاي آموزشي در سطح دانشكده پزشكي و دانشگاه بر اساس استفاده از نتایج حاصل از
تحقیقات و امكانات فن آوري نوین
 هدفمند كردن تحقیقات آموزشي
 كمک به تقویت كمي و كیفي پژوهشهاي آموزشي
 همكاري در هدایت و انجام پژوهش در آموزش به منظور بستر سازي جهت تصمیم گیري هاي آموزشي و
افزایش كیفیت سطح آموزشي
 گسترش دسترسي به كتب مورد نیاز آموزش پزشكي از طریق توسعه منابع علمي آموزش مركز مطالعات و
توسعه آموزش پزشكي
 شناسایي معضالت و مشكالت آموزش پزشكي در سطح دانشكده پزشكي
 تهیه لیست اولویت هاي پژوهش در آموزش در سطح دانشكده بر اساس مشكالت شناسایي شده
 اولویت بخشي به تصویب طرحهاي پژوهشي مربوط به مسائل و مشكالت آموزشي
 اصالح روند تصویب طرحهاي پژوهش در آموزش
 ارائه مشاوره به مجریان طرحهاي پژوهش در آموزش
 برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء مهارت هاي پژوهشي اساتید و دانشجویان و كاركنان در حیطه
پژوهش در آموزش
 اعالم نتایج تحقیقات پژوهش در آموزش جهت بازنگري برنامه هاي درسي و چگونگي تدریس سطح دانشكده
پزشكي
 افزایش سهم مقاالت آموزشي –پژوهشي در نشریه هاي معتبر
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 افزایش مشاركت اساتید ،دانشجویان ،محققان و برقراري ارتباط با كمیته تحقیقات دانشجویي در زمینه
پژوهش در حیطه آموزش پزشكي
 هدایت پژوهش هاي دانشجویي در راستاي سیاست هاي ارتقاي آموزش علوم پزشكي و سالمت جامعه
 هدایت و همكاري با پایان نامه هاي مرتبط با آموزش پزشكي
 مستند سازي فعالیت هاي انجام شده و نتایج بدست آمده از طرحهاي پژوهشي -آموزشي در سطح دانشكده
 برقراري ارتباط مستمر با مركز مطالعات و توسعه آموزش
 تشویق اساتید جهت استفاده از روشهاي نوین آموزشي
 بهبود برنامه ریزي درسي
 انطباق برنامه هاي درسي با وظایف آینده فراگیران
 اهداف كمک به سیر برنامه ریزي درسي در مراكز تحت پوشش
 كمک به بازنگري و بهینه سازي برنامه هاي آموزشي مراكز تحت پوشش
 تهیه وتدوین برنامه درسي براي برنامه هاي جدید آموزشي
 كمک به تدوین و طراحي برنامه هاي  Integrationدر برنامه هاي علوم پزشكي
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 :G6ارتقاء توانمندي پژوهشگران و اعضاء هيئت علمي دانشگاه در انجام طرحهاي پژوهش در آموزش و دانش پژوهي آموزشي

 :G6O1ايجاد بستر مناسب جهت شركت اعضاء هيئت علمي و پژوهشگران در همايشهاي داخلي و خارجي مرتبط با آموزش علوم پزشكي
پزشكي
فعاليت

رديف

مسئول

زمان
از

A1

برگزاري

كارگاه

هاي

توانمندسازي

اساتيد

دانشكده

پزشكي در زمينه انجام طرحهاي

مكان
لغايت

بودجه

پيش

پايش و

* علت عدم

بيني

ميزان

تحقق

عملكرد

تحقق

%100
01/15

رويت برنامه
كارگاه ها

12/20

پژوهش در آموزش
A2

ارزشيابي كارگاه هاي برگزار
شده در زمينهه توانمندسهازي
اسههاتيد دانشههكده پزشههكي و

%100
01/15

بررسي فرم
هاي

12/20

ارزشيابي

ارائه بازخورد
A3

%100

اطه ر رسههاني و فراخههوان بههه
اعضاي هيئت علمي دانشكده
پزشهههههكي و دانشهههههجويان
پزشههكي در زمينههه همههايش

رويت
مستندات

01/15

12/20

هاي داخلي و خارجي مهرتبط
با آموزش علوم پزشكي
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 :G6O2برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزشي توانمندسازي ويژه اعضاء هيئت علمي و پژوهشگران ع قمند
A1

نيازسنجي دوره ها و كارگاههاي

01/15

04/15

%100

اموزشي جهت توانمندسازي

رويت فرم
هاي

اساتيد و دانشجويان دانشكده

نياز
سنجي

پزشكي
A2

برنامه ريزي جهت برگزاري

04/01

12/20

دوره ها و كارگاه هاي

%100

رويت
مستندات

اموزشي جهت توانمندسازي
اساتيد و دانشجويان دانشكده
پزشكي

6

