
 مرکس مطالعات و تىسعه آمىزش علىم پسشکی دانشگاه علىم پسشکی شهرکرد

 اولىیت های پژوهش در آمىزش 

 
 :توامنندسازی اساتید

 عًامل مًثر بر ایجبد اوگیسش آمًزضی در اسبتیذ -

 راَکبرَبی ارتمبء تًاومىذی َبی اسبتیذ - 

 ارتمبء سطح مُبرتُبی ارتببطی بیه اعضبی َیبت علمی ي داوطجًیبن -

 بررسی تبثیر کبرگبَُبی آمًزضی بر عملکرد اعضبی َیبت علمی - 

 بررسی عًامل مًثر بر کبَص پصيَص در آمًزش - 

 بررسی ویبزَبی آمًزضی اعضبی َیئت علمی از دیذگبٌ اسبتیذ ي داوطجًیبن-

 :اخالق حرفه ای 

 آمًزش اخالق حرفٍ ای ي چبلطُب -

 چبلطُبی اخالق حرفٍ ای در وظبم آمًزضی کطًر - 

 تىبلضبت اخالق حرفٍ ای در آمًزش علًم پسضکی ي راَکبرَبی مًاجٍُ - 

 يضعیت مًجًد اخالق حرفٍ ای- 

 کبَص خطبَبی پصيَطی- 

 :فنون و رسانه های آموزشی -

  در کیفیت آمًزش از دیذگبٌ داوطجًیبن ي اسبتیذ Power pointمیسان تبثیر استفبدٌ از اسالیذَبی -

 بررسی تبثیر استفبدٌ از ريضُب ي تکىًلًشیُبی جذیذ آمًزضی بر کیفیت آمًزش-

 ممبیسٍ کبرایی ريضُبی جذیذ ي کالسیک آمًزضی- 

 Elearning ي آمىزش مبتنی بر وب- 

 :ارزشیابی 

ريضُبی مًثر بر ارزیببی عملکردَب - 

 ارزضیببی محیط َبی یبدگیری در رضتٍ َبی مختلف علًم پسضکی داوطگبٌ -

  سبلٍ ارزضیببی اعضبی َئیت علمی در گريَُبی آمًزضی تًسط داوطجًیبن  ي مسئًلیه3ممبیسٍ - 

  سبل اخیر 3بررسی  وظرات اسبتیذ در مًرد ارزضیببی در 



 تحلیل وتبیج ارزضیببی دريوی ي تبثیر آن در کیفیت آمًزش- 

 :نظام آموزشی - 

 ادغبم افمی ي عمًدی- 

 بررسی کیفیت آمىزش بالینی- 

 بررسی روشهای آمىزش در مراکس مهارتهای بالینی- 

 مدلهای آمىزش بالینی- 

 راَکبرَبی افسایص اثر بخطی آمًزش پبیٍ ي ببلیىی - 

 نىآوریهای آمىزش پسشکی- 

 :نیازهای جامعه 

 ویبز سىجی آمًزضی در زمیىٍ آمًزش پسضکی پبسخگً از اسبتیذ ي داوطجًیبن -

 :دانش آموختگان

 تًاومىذی داوص آمًختگبن در اوجبم يظبیف حرفٍ ای پس از فراغت از تحصیل - 

 اوتظبرات از داوص آمًختگبن در داوطگبٌ ي تطببك آن بب ريیکردَبی آمًزضی- 

 :دانشجویان

 مطکالت تحصیلی ي آمًزضی داوطجًیبن -

 ویبزَبی حرفٍ ای ي آمًزش داوطجًیبن در ممبطع مختلف  -

 تمًیت اوگیسٌ تحصیلی در فراگیران-  -

 EBMبررسی میسان تسلط داوطجًیبن ي دستیبران پسضکی برمُبرتُبی - 

 :رهربی و مدیریت در آموزش پسشکی

 سیبستُبی مذیریت آمًزضی -

 مذیریت داوص در داوطگبَُبی علًم پسضکی -

 مذیریت ي تخصیص مىببع -

 لُبی تعبلی سبزمبوی دم-  

 التصبد ي بُرٌ يری در آمًزش پسضکی - 


