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 بسمه تعالی

 
 معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد پژوهش در آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر فاطمه پورحاجیتدوین : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه  دراولويت هاي پژوهش در آموزش شیوه نامه نحوه تعیین 

  تربت حیدريهپزشکی  علوم

 
 



 2 

 مقدمه

 پژوهش واحد گذاری اولویت و نیازسنجی دفتربا توجه به تعاریف، اهداف و گامهای پیاده سازی نیازسنجی و اولویت گذاری 

، شناسایی مشکالت، موانع، اقدامات ناتمام، دانشگاهدر نظر دارد تا با هدف بررسی وضعیت موجود آموزش پزشکی  ،آموزش در

های این حوزه و در نهایت انجام مطالعات تطبیقی و بررسی وضعیت و اقدامات در این حوزه در ضروریات رشته و نیازمندی

قدام به نیاز سنجی برای این حوزه در فواصل زمانی مشخص کرده و در ادامه بر اساس معیارها و کشورهای دیگر، در گام اول ا

 سیاست و کالن سطح نیازهای بدست آمده از مطالعات متعدد و فرایند نیاز سنجی، اقدام به اولویت گذاری در سه بخش نماید: در

 .دانشگاهدر آموزش پزشکی  اجرایی ماتاقدا و عملیاتی سطح و در پژوهش سطح در این حوزه، های گذاری

 اهداف : 

  حوزه آموزش علوم پزشکیمشکالت واقعی  و احصا نیازها 

 وتضمین استفاده بهینه از منابع موجود  هدایت وتخصیص منابع به مهمترین نیازها 

  دانشگاههم افزایی پتانسیل های موجود در 

 آموزشی تالش برای برقراری عدالت 

 ژوهش و آموزشتقویت ارتباط بین پ 

 

 راهبرد نحوه تعیین اولويتهاي تحقیقاتی : 

 واحد پژوهش در آموزش راهبردی است که  توسط  " آموزش علوم پزشکیپژوهش در ضرورتهای  "  راهبرد

مند به  -این راهبرد،رویکردی نظام اعالم می گردد. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیبه  انتخاب و

 وهشی است .شناسائی اولویت های پژ

 

 : اساس اين راهبرد بر 

 فراگیر بودن -

اساتید و مشارکت فعال وهمه جانبه  همه ذی نفعان شامل پژوهشگران ، سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان  -

 در سطوح مختلف دانشجویان 

 مشاوره وتبادل نظر گسترده با برگزاری جلسات بحث گروهی متمرکز  -

 یفی موجود استفاده از اطالعات کمی وک -
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 قرار دارد.    بین بخشی رویکردی چند رشته ای و -

 

 از : ندعبارتگردد میاعالم در این روش که به طور کلی  ی تعیین اولویتهای تحقیقاتی معیار ها

 اهمیت مسئله 

  اثر بخشی  -هزینه اخالقی و مقبولیت سیاسی و ،قابلیت انجام ومناسبت داشتن 

 طور کلی عبارتند از :حیطه های دارای اولویت به 

 و مدیریت حیطه - علمی هیئت و دوره ارزشیابی حیطه -حیطه ارزیابی دانشجو -حیطه برنامه ریزی درسی

 بسته حیطه -الکترونیکی یادگیریحیطه  -یاددهی حیطه- دانشجویی حمایت و مشاوره حیطه-آموزشی رهبری

 می باشد. پزشکی علوم آموزش در نوآوری و تحول های

 

 

 ل انجام کار :مراح

 : شامل  با حضور ذي نفعانکمیته راهبردي تشکیل  -1

معاون آموزش، پژوهش و فنناوری دانشگاه، رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،  -

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمسئولین واحد های 

های ارزنده در پژوهش دارای فعالیتکه نفر از صاحبنظران واعضاء هیئت علمی دانشگاه  7الی  5 -

 باشند.دارای دانش و انگیزه الزم  آموزش بوده و

 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی  -

 شوند .منصوب میکمیته راهبردی دانشگاه به عضویت ابالغ ریاست  اعضاء کمیته راهبردی با

 

 وظایف کمیته راهبردی 

 هماهنگی جهت اجرای برنامه  و برنامه ریزی سازماندهی و -

 تالش در جلب مشارکت آنان  ذی نفعان و تعیین -

 بررسی وضعیت موجود  -

 برنامه ارت بر حسن انجامظن -



 4 

 تعیین بودجه مورد نیاز  -

  مرتبطاطالع رسانی به کلیه ذی نفعان  -

 نتایج به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تایید نهایی اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده  ارایه گزارش و -

اطالعات موجود با استفاده از  وعلمی بوده  ررسی بایستی نظام مند واین ببررسی وضعیت موجود :  -2

 می باشد آموزش علوم پزشکیازجمله وضعیت 

هستند به  های عناوین پژوهش در آموزش که در حقیقت سرشاخه تعیین حیطه هاي داراي اولويت :   -3

به منظور ص نماید. مدیریت کمک می نماید تا در توزیع افقی منابع سهم هر بخش را به راحتی مشخ

فنون )بارش افکار ، یکی از حصول یک توافق عمومی برای تعیین حیطه های دارای اولویت از  دستیابی و

با برگزاری کارگاه باحضور این مرحله از فعالیت  گروهی اسمی وماتریسهای اولویت بندی (  استفاده شود.

 متخصصین امر برگزار شود. پژوهشگران و مدیران و

: معیارها سنجه هایی هستند که بر   اولويتهاي تحقیقات در آموزشبراي تعیین  معیارهاي الزم تعیین  -4

اساس ارزشها و ترجیحات ذینفعان تعیین شده و امکان ارزیابی و سنجش دقیق تر گزینه های پژوهشی 

 وزن هر معیار نیز در این مرحله تعیین خواهد شد.  . امتیاز وپیشنهادی را میسر می سازد

کارشناسان عرصه های مختلف  مدیران وحضور پژوهشگران و  با برگزاری کارگاه با این مرحله نیز 

   انجام گردد.دانشگاه  آموزش پزشکی

تعیین شده توسط دانشگاه مبنای تعیین پژوهش در آموزش یتهای تحقیقاتی لوبا توجه به اینکه او

، حیطه های تحقیقاتییین اولویتهای اولویتهای می باشد لذا به منظور یکسان سازی نحوه تع

مد نظر  های پژوهشی بشرح ضمیمه،وجدول امتیازدهی اولویت پیشنهادی معیارهای تعیین اولویتها

  قرار گیرد.

 لويتهاي تحقیقاتی  وتعیین ا   -5

می دانشگاه انجام اعضای هیات علمی مدیران و با برگزاری کارگاه باحضور پژوهشگران و ین مرحله ا

 پیشنهاد در دانشگاه پژوهشی  عنایت به محدود بودن منابع مالی جهت با .شود

. کاربرگ نهایی تعیین تعیین گردد به عنوان اولویت اول  عنوان کلی 10در هر حیطه حداکثر می گردد 

 .اولویتهای پژوهشی در پیوست ضمیمه می باشد
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   رای پژوهش دانشگاهوارسال گزارش به شو جمع بندی وتهیه لیست نهایی اولویتهای پژوهشی -6

  ید آن توسط شورای پژوهشی دانشگاهتای بررسی لیست اولویتهای نهایی و -7

به انضمام کلیه وگزارش نحوه انجام کار )به صورت  اکسل( لیست اولویتهای تحقیقاتیفایل ارسال  -8

ه می دی که دارای امضا وشمار، صورتجلسات کمیته راهبرازجمله ابالغ اعضا کمیته راهبردیمستندات 

 به معاونت تحقیقات وطی نامه رسمی  ( و  CD، مستندات مرتبط با برگزاری کارگاه ها ) به صورتباشد

 فنآوری

 وبسایت مرکز مطالعاتاولویتهای پژوهشی در  فایلقرار دادن  -9

 

  جدول زمان بندی انجام برنامه بشرح ذیل می باشد: 

 

 1401-1400سال  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه حیطه ها و اولويت هاي پیشنهادي پژوهش در آموزش

 (EDCمرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ) تحقیقاتی يهااولويت حیطه

 حیطه برنامه ریزی درسی

 آموزشی طراحی -

 تربت حیدریهشناسایی برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی 

  تربت حیدریهبررسی نیاز های آموزشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی 

 زمان خاتمه زمان شروع فعالیت عنوان فعالیت 

 31/02/1400 01/02/1400 وزش پژوهش در آمهای تحقیقاتی تدوین شیوه نامه  تعیین اولویت

 20/03/1400 01/03/1400  ابالغ به دانشگاه

نامه  ومراحل آن بر اساس شیوهپژوهش در آموزش تحقیقاتی  های تعیین اولویت

وارسال فایل به  توسط دانشگاه  مندرج در شیوه نامه وزمانبندی هر مرحله 

 شورای پژوهشی دانشگاه 

20/03/1400 20/11/1400 

 20/12/1400 20/11/1400 شورای پژوهشی دانشگاه  اولویتهای پژوهشی توسطلیست نهایی  ویبتص

 29/12/1400 20/12/1400 های تحقیقاتی مصوب  به معاونت تحقیقات و فناوریارسال لیست  اولویت

مرکز مطالعات و توسعه آموزش قرار دادن فایل اولویتهای پژوهشی در سامانه 

   علوم پزشکی

20/12/1400 29/12/1400 
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 نیاز سنجی آموزشی  -

 آموزش مبتنی بر توانمندی-

 راهبرد های آموزشی-

 آموزش بین حرفه ای -

 برنامه درسی پنهان -

 مدیریت برنامه درسی -

 آموزش پاسخگو -

 میزان انطباق برنامه آموزشی با نیاز های حرفه ای

 بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی

 عوامل کیفی و کمی موثر بر عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی

 طراحی کوریکولوم های جدید آموزشی

 های آموزشی با اهداف آموزشی رشته و گروه رزیابی میزان انطباق برنامها 

 سازی آن های درسی در مقاطع مختلف آموزش پزشکی و چگونگی بهینه بازنگری برنامه

 رهای آموزشی مبتنی بر نیازهای مهارتی مورد نیاز در محیط کا تدوین و بازنگری برنامه

 وختگانحرفه ای دانش آم صالحیتارزیابی 

 حیطه ارزیابی دانشجو

 آزمون های کتبی و شفاهی -

 آزمون های عملی و بالینی -

 تحلیل آزمون و تضمین -

 کیفیت 

 نظام ارزیابی فراگیر-

 تدوین برنامه مدون جهت پایش کیفیت آزمون های برگزار شده دانشگاه  -

 نشگاههای چند گزینه ای گروه های آموزشی دا تحلیل کمی و کیفی آزمون -

 تحلیل کمی و کیفی آزمونهای غیر چند گزینه ای گروه های آموزشی دانشگاه  - 

  انتظارطراحی، اجرا و ارزشیابی دانشجویان با ابزار های ارزیابی متناسب با اهداف و توانمندی های مورد  -

، پورتفلیو ، ارزیابی بوک الگ، OSCE ،DOPS  ،CEX-Mini -شفاهی -بسته پاسخ -آزمون های کتبی بازپاسخ)

 رجه و ...(د 360

 استانداردسازی روشهای نوین ارزیابی 

اجرای پورتفولیو برای کاربرد در آموزش بالینی میزان استفاده اساتید گروه های مختلف آموزشی از آزمون های  -

 استاندارد بالینی در ارزشیابی دانشجویان

 و دوره ارزشیابی حیطه

  علمی هیئت

  ارزشیابی مسیست -

  ارزشیابی های روش -

  ارزشیابی های رویکرد -

  اعتباربخشی -

 فراارزشیابی -

  جهانی و ملی های استاندارد اساس بر دانشگاه عمومی پزشکی آموزش کیفیت ارزیابی

  دانشجویان از نیازسنجی از استفاده با آموزشی کوریکولوم ارزیابی -

  بهداشت وزارت پایه های استاندارد اساس بر ها رشته برنامه درونی ارزیابی -

  آموزش حوزه در علمی هیأت اعضاء عملکرد کیفی ارزشیابی فرآیندهای بازنگری -

  کارآموزان و کارورزان دستیاران، ارزیابی در آموزشی نوین روشهای کارایی ارزیابی -

  ارتقاء راستای در صصیتخ دستیاران ارزشیابی در ارزشیابی نوین روشهای از استفاده -

  آزمون این پایائی و روایی و درونی ارزیابیهای کیفیت

  آموزشی فرایند بهبود در آن کارآیی و دانشجو توسط اساتید ارزشیابی -

 بالینی و پایه آموزشی گروه های در آموزشی کیفیت ارزشیابی -

 رهبری و مدیریت حیطه

  آموزشی

  آموزشی سیاستگذاری -

 رهبر های مهارت و ژگیهاوی -

 آموزشی

  پزشکی آموزش ارتقاء در جامعه سالمت ذینفعان نظرات از استفاده -

  پزشکی آموزش در علمی هیئت اعضای مشکالت و ها چالش -

 دانشجویان و میعل هیئت اعضای در انگیزه ایجاد راهکارهای -

  بالینی مدرس شایستگی بر موثر سازمانی عوامل -
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  تغییر رهبری -

 توانمندسازی و مدیریت -

  انسانی منابع

 آموزش اقتصاد -

 

  آموزش بحث در تشویق و انگیزش نظام بررسی-

  اساتید توسط اموزشی سطح ارتقا در موثر های روش بررسی-

  درخشان استعداد دانشجویان پیشرفت و رشد در موثر های روش و ها برنامه ارزیابی-

  دانشگاه علمی هیئت اعضای برای ای حرفه و پزشکی اخالق مدت کوتاه آموزش دوره ارزشیابی و اجرا طراحی، -

  پیامد بر مبتنی آموزش بر تاکید با پزشکی علوم آموزش در درسی برنامه جامعه بر مبتنی نیازسنجی الگوی توسعه -

 (WFMEپزشکی ) آموزش جهانی فدراسیون های استاندارد با انطباق

  مختلف مقاطع و ها رشته در آموزشی سرانه مستقیم غیر و مستقیم های هزینه ردبرآو -

 هزینه کاهش راهکارهای ارائه و پزشکی دانشجویان تربیت های هزینه برآورد -

 حمایت و مشاوره حیطه

  دانشجویی

  دانشجویی مشاوره -

  دانشجویی امور خدمات -

  منتورینگ -

  دانشگاه آموزشی جو -

 

  دانشجویان یتمندیرضا -

  آموزشی خدمات کیفیت -

  در دانشجویان رفاهی و آموزشی تسهیالت نقش -

 ش آموز کیفیت

  تحصیلی پیشرفت در دانشجویی مشاوره و مشاور اساتید نقش -

 ( تجهیزات و امکانات فیزیکی، فضای) آموزشی های محیط ساختاری ارزیابی -

  بالینی های محیط در اساتید و دانشجویان به رفاهی خدمات ارایه کمیت و کیفیت

 آموزشی مقررات از دانشجویان و اساتید آگاهی میزان ارزیابی

  یادگیری -یاددهی حیطه

  یادگیری های عرصه -

  الگوها و ها روش -

 های سبک و نگرش انگیزه، -

  یادگیری

  یادگیری های نظریه -

  یادگیرنده و یاددهنده -

 های محیط رد اخالق -

  دانشجویان برای شواهد بر مبتنی پزشکی و بالینی استدالل نقاد، تفکر آموزش دوره ارزشیابی و اجرا طراحی، -

 در یادگیری ،مساله بر مبتنی یادگیری تیم، بر مبتنی یادگیری ) فعال آموزشی های روش ارزشیابی و اجرا طراحی، -

 نظر مورد آموزشی محتوای ارائه ( در..... و سازها شبیه از بااستفاده یادگیری الکترونیکی، یادگیری کوچک، های گروه

  اهداف آموزشی با مطابق

  آموزش و پژوهش در پزشکی اخالق -

  دانشجویان و اساتید ( یادگیری و یاددهی) آموزشی های فعالیت شناسی آسیب -

  رشته و درس هر ازای به شده طراحی یادگیری اهداف با آموزشی روشهای ناسبت -
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  یادگیری

  شواهد بر مبتنی اموزش -

  -peer learning 

 

  آموزش کیفیت ارتقاء در آموزشی مداخالت تأثیر بررسی -

 دانشگاه در تدریس جدید الگوهای اجرایی های چالش و موانع بررسی-

  علمی هیات اعضاء و دانشجویان انگیزه سنجش -

  پزشکی علوم شجویاندان در یادگیری سبکهای -

  ( دانشجویان )اساتید، یاددهی-یادگیری فرایند در آموزشی انگیزه های بررسی -

  بالینی فیلدهای در شاغل آموختگان دانش بالینی های مهارت ارزیابی و بالینی آموزش شناسی آسیب

  بالین های محیط در پیراپزشکی و پزشکی اساتید بین کارآمد آموزشی تعامالت ایجاد راهکارهای

 عملی و تئوری آموزشی واحدهای بین شکاف مطالعه و ارزیابی

 یادگیری های حیطه

  الکترونیکی

 یادگیری در محتوا -

  الکترونیکی

 یادگیری های سیستم -

  الکترونیکی

 یادگیری نوین رویکردهای -

  الکترونیکی

  همراه یادگیری -

 و ای حرفه منش اخالق، -

  معنوی مالکیت

  الکترونیکی یادگیری در

 هزینه و مجازی آموزش -

  اثربخشی

  الکترونیکی آموزش به علمی هیئت اعضای نگرش -

  دانشجویان الکترونیک سواد سطح -

  مجازی آموزش کیفیت-

  دانشجویان آموزش برای مدلینگ( و سازی شبیه )نظیر آموزشی نوین روشهای از استفاده -

  دانشگاه سطح در مجازی آموزش الشهایچ و موانع بررسی -

  پزشکی علوم در اثربخش الکترونیکی یادگیری مدل ارزشیابی و ارائه طراحی، -

  الکترونیکی یادگیری محیط در مناسب تدریس فنون و روشها طراحی -

  پزشکی علوم در الکترونیکی یادگیری در کیفیت تعیین الگوهای طراحی -

  الکترونیکی یادگیری محیط در دانشجو ارزشیابی گوناگون شیوه های طراحی -

  الکترونیک یادگیری به مربوط های فرایند سازی بومی

 کارکنان و اساتید دانشجویان، دیدگاه از ها آزمون برگزاری در موجود های چالش بررسی و برخط های آزمون ارزیابی

 آموزشی خدمات

 و تحول های بسته حیطه

  در نوآوری

  پزشکی علوم آموزش

  اعتباربخشی -

  ارزیابی و پایش -

 دانشگاه مختلف های رشته اعتباربخشی -

 پزشکی علوم آموزش در نوآوری و تحول مختلف های بسته ارزیابی و پایش -

 

 


