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EDC (Educational development center) 
 

 
 : مدیر مرکز مطالعات و توسعه  آموزش علوم پزشکی جهرم  -پورخانم صدیقه نجفی تهیه و تنظیم 
: 9316دی ماهتاریخ انتشار 
 : 9316تاریخ گردآوری و تنظیم 
عاطفه کرم زاده جهرمی : ویراستار 
     : 179   45351514 -91 تلفن دانشگاه   
تلفن مرکزEDC:          45336136    179 
             : 45551383صندوق پستی 
 ایمیلEDC : edc.jums.ac@gmail.com  
       : آدرس سایتwww.jums.ac. ir 
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: فهرست 

  مقدمه ای بر پژوهش درآموزش 

ساختار،اعضا، اهداف وفعالیت های واحدپژوهش در آموزش 

اعضای كمیته پژوهش در آموزش 

ی واحد پژوهش درآموزشاهداف كل 

فعالیت ها 

حیطه های پژوهش در آموزش 

 جلسات كمیته پژوهش در آموزش 

فعاالن در حیطه پژوهش در آموزش 

فهرست اولويت های پژوهش در آموزش  

گزارشی از فعالیت های شورای پژوهش در آموزش 

ش علوم پزشكی جهرمسعه آموزفلوچارت كارشناسی طرح های مربوط به واحد پژوهش در آموزش مركز تو 

نمودار 

 39-39لیست طرح های تصويبی سال  

 9939لیست اولويت های پژوهش درآموزش درسال 

 عكس جلسات 
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واحدپژوهش درآموزش درراستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاا  كگه همانگا ارتقگاف كیطگی سگط         

شد تشكیل گرديد  است تا از طريق همكاری وحمايت درانجام پژوهشهای آموزشی آموزش در دانشاا  می با

ضمن برطرف نمودن مشكالت ونیازهای آموزشی دانشاا  گام موثری درجهت ارتقاف كیطیت آموزش درسط  

محلی ، منطقه ای و ملی برداردوزمینه تولید وانتقال دانش مربوط به اين حوز  ها را طی سالهای آتی ارتقگاف  

 بخشد. 

انتظار می رود اين واحد به عنگوان مززمتطكرمركزتوسگعه عمگل نمايگد ودرراسگتای تعیگین نیازهگا و مشگكالت         

آموزشی باتصويب طرحهای پژوهش در آموزش ،اجرا و بكارگیری نتگاي  حاصگل از آن ،  در جهگت تحلیگل     

 وزش گام بردارد.مسائل ومشكالت موجود در زمینه فعالیتهای آموزشی و نهايتاً ارتقاف كیطی آم

: پژوهش در آموزش 

در راستای تعیین نیازها و مشکالت آموزشی و همچنین ارائه راهکارهایی جهت  ارتاتاک فیتیت  آمتوزش      

نموده است  تتا بتا يمایت  از      7831مرفز توسعه اقدام به راه اندازی فمیته پژوهش در آموزش در سال 

راستای تأمین نیازهتای آموزشتی و يتش مشتکالت     طريهای پژوهشی مرتبط با اولوی  های آموزشی در 

آموزشی بطور علمی و مستند اقداماتی صورت پذیرد  و نهایتاً از نتتای  جهت  بهبتود یتا ارتاتاک آمتوزش       

 استتاده گردد.

همچنین با مشارف  در فنترانس ها   همایش های آموزش پزشکی داخلتی و ختارجی ستعی بتر اطتال       

 از نتای  دیگر دانشگاهها و موسسات در پیشبرد اهداف آموزشی دارد. رسانی نتای  تحایاات و استتاده

 های واحدپژوهش در آموزش: ساختار،اعضا، اهداف وفعالیت
 

 ساختار:

 اعضای کمیته :
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/  جناب آقای دکتر روستازاده/جناب آقای دکتر کاوس صلح جو/جناب آقای دکتر دوامی/ جناب آقای سعید سبحانیان

مسیح اله جناب آقای دکتر  حجت /دکتر لی مصلی نژاد/جناب آقای ستوده / جناب آقای سرکارخانم دکتر لی

جناب آقای منتصری/جناب آقای پندار /جناب آقای دکتر علی دهقانی/سرکارخانم دکتر مرضیه حق بین/ /شاکری

ی/ سرکارخانم سرکارخانم دکتر نجمه صادق دکترخاطره دهقانی/ جناب آقای دکتر رسول اسالمی اکبر/ سرکارخانم

/جناب آقای دکتر شریفی/جناب آقای دکتر رضانژاد/سرکارخانم /جناب آقای دکتر هاشمی طیردکتر سارا شهسواری

 بیگی زاده

 

 

     ارتقاف سط  آموزش وفرآيند يادگیری درسطوح مختلف نظام آموزشی دانشاا  بگه منظگور ارائگه بهتگرين

یت  فارغ التحصیالن جامعه نار، توانمند و پاسگخاو بگه   ارائه خدمات سالمت و ترب  ،كیطیت خدمات آموزشی

 نیازهای جامعه از طريق :

      سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش 

     تزییروتحول دربرنامه های آموزشی درسطوح مختلف در راستای استانداردهای آموزش علوم پزشكی با

 استطاد  از نتاي  حاصل ازتحقیقات انجام شد  

       برطرف نمودن نكات ضعف درآموزش بالینی بااستطاد  ازنتاي  حاصل ازتحقیقات انجام شد 

     بهبودفرآيندآموزش بااستطاد  ازامكانات فن آورری نوين درآموزش 

    كمك به تقويت كمی وكیطی پژوهش های آموزشی 

 ها: فعالیت

 تهیه وتدوین ساختار پژوهش در آموزش  -7

 ی واهداف ویژه تعیین اهداف فل -2

 تعیین اعضاک فمیته پژوهش در آموزش -8

 تنظیم وبرگزاری شوراهای پژوهش در آموزش  -4

 تنظیم وبرگزاری فارگاههای الزم آموزشی پژوهشی  -5

 اطال  رسانی به اعضاک هیئ  علمی ودانشجویان در مورد فعالیتهای يوزه های پژوهش درآموزش -6
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 ش براساس نیازهای دانشگاه تعیین محورهای پژوهش درآموز -1

 تخصیص بخشی ازاعتبارات پژوهشی دانشگاه به طريهای پژوهش در آموزش  -3

 نظارت بريسن اجرای طريهای تحایااتی پژوهش درآموزش  -9

 فارشناسی طريهای تحایااتی ازدیدگاه متدولوژیك ازطریق طرح فردن درفمیته پژوهش در آموزش-71

یه اعضاک هیئ  علمی فعال دريوزه آموزش پزشکی)شترف  درفنگتره هتا   تا      ثب  فعالیتهای پژوهشی فل-77

 مااالت و...(جه  ارائه گزارش ساالنه  شرف  درهتته پژوهش و...

زمینه مشارف  اعضای هیات علمی درفنترانس ها همایش های آموزش پزشتکی داخلتی وختارجی   اطتال       – 72

 دانشگاهها ومؤسسات درجه  پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه استتاده ازنتای  دیگر  رسانی نتای  تحایاات و

 

 حیطه های پژوهش در آموزش :

 برنامه ريزی آموزشی*               

 ارزشیابی*       

 فلسطه وروش های آموزشی*       

 مديريت آموزشی*       

 تكنولوژی آموزشی*       

 مهارت های ارتباطی وآموزش  پزشكی*       

 

 ته پژوهش در آموزش:جلسات کمی
 

،  روسگتازاد  با حضورمعاون آموزشی دانشاا  جناب آقای دكتگر   و بصورت هطتایكمیته پژوهش در آموزش 

( ومسگوول واحگد   EDCسركار خانم صديقه نجطی پورمگديرمركزمطالعات وتوسگعه آمگوزش علگوم پزشگكی       

دانشگاا  برگگزار مگی گگردد.     ديريت مركگز توسگعه   پژوهش در آموزش وساير اعضای كمیته در محل دفترمگ 

طرحهای پژوهش درآموزش ارسال شد  از مديريت پژوهشی دانشگاا ، پگس از كارشناسگی آمگاری وداوری     

توسط اساتید مجرب در طی اين جلسات مطرح وبررسی می گردد.چنانچه طرحهای مذكور اشكال وايگرادی  

 اشكاالت وارد ارسال می گردد. نداشته باشدتصويب در غیر اين صورت به مجری طرح جهت برطرف نمودن
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 فهرست اولويت های پژوهش در آموزش :
 

          برنامه ریزی آموزشی 

برنامه های آموزشی و نیازهای جامعه 
استانداردهای آموزشی 
آموزش و شرح وظایف دانشجویان و نقش آنان 

اخالق حرفه ای 

فرآیندهای آموزشی و مشارکت دانشجویان 

آموزش پزشکی سالمت محوری در 

 ضرورت تدوینlog book  از دیدگاه دانشجویان و اساتید پزشکی 

 ضرورت تدوینlog book  از دیدگاه دانشجویان و اساتید پرستاری 
 

         ارزشیابی 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه 

ارزشیابی مدیران گروه ها و مدیران آموزشی دانشگاه 

های آموزشی )درونداد، فرآیند، برونداد( بر اساس مدل سیپ ارزشیابی برنامه 

ارزشیابی اعضای هیأت علمی و گروه های آموزشی 

مهارت های شغلی فارغ التحصیالن 

اساتید راهنما و مشاور 

 دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها(EDO)  
          فلسفه وروش های آموزشی 

 شیوه های آموزش و یادگیری 

 های آموزش و یادگیریانگیزه 
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          مدیریت آموزشی 

مدیریت کیفیت در آموزش علوم پزشکی 

 استعدادهای درخشان و نخبگان و آموزش پزشکی 
          تكنولوژی آموزشی 

 Skill Lab  و آموزش علوم پزشکی 

مواد و تجهیزات آموزشی  
         مهارت های ارتباطی وآموزش  پزشكی 

رپرستار ( با بیما –مانی )پزشك ارتباط تیم  در 

ارتباط در محیط آموزشی 

 آموزش به بیمار  
 

حیطه منابع 

محیط های آموزش بالینی 

 منابع انسانی و آموزش 

: گزارشی از فعالیت های شورای پژوهش در آموزش 
هایی به شرح که از فعالیت این کمیته می گذرد ، توسط این کمیته فعالیت  سال 9در مدت زمان حدود 

  زیر به انجام رسیده است :

 

 

 : 31فعالیت در سال

 

تعداد اعضا در  تعداد جلسات تاریخ شروع جلسات  

 حال حاضر

تعداد طرح های 

 ارسال شده

تعداد طرح های 

 مصوب

 طرح65 طرح 37 عضو2 جلسه 67 22/1/7831 کمیته پژوهش در آموزش

تعداد اعضا در  تعداد جلسات تاریخ شروع جلسات عنوان کمیته 

 حال حاضر

تعداد طرح های 

 ارسال شده

تعداد طرح های 

 مصوب

 طرح4 طرح 74 عضو21 جلسه9 21/18/7896 کمیته پژوهش در آموزش
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فلوچارت کارشناسی طرح های مربوط به  

واحد پژوهش در آموزش مرکز توسعه 

 آموزش علوم پزشکی جهرم
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 رح های تصویبیتعداد ط تعداد طرح های ورودی سال

 5 1 31سال

 6 71 33سال

 3 9 39سال

 71 77 91سال

 4 5 97سال

 4 71 92سال

 71 71 98سال

 74 75 94سال

 71 21 95سال

 4 74 تافنون96سال

 بررسی شده تعداد طرح های تعداد جلسات فمیته سال

 1 1 31سال

 71 9 33سال

 9 3 39سال

 77 3 91سال

 4 4 97سال

 3 8 92سال

 71 4 98سال

 75 6 94سال

 71 5 95سال

 74 9 تافنون96سال
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 6931درسالکمیته پژوهش در آموزش  ورودی بهلیست طرح های 

 

 

 تاریخ

تعداد 

تعداد  جلسات

طرح های 

 ورودی

تعداد 

طرح 

مطرح 

 شده

تعداد 

طرح های 

 تصویبی

 عناوین طرح های مطرح شده

 دادخر

7 

2 

2 

7 

طراحی و اعتبار یابی نرم افزار صالحیت بالینی )ریتم، شوک، آزمون( دانشجویان -
 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 18 الی 11 ورودی پزشکی آموزان کار و کارورزان بالینی صالحیت ارزیابی *مقایسه
 نمره با آن ارتباط  و آسکی آزمون در اساتید و همتایان توسط پزشکی علوم دانشگاه
 کشوری بالینی صالحیت آزمون

 

 مهر

7 

8 

8 

1 

 حرفه توانمندی بر بالینی محیط در پات مینی ارزیابی سیستم ارزشیابی و اجرا ، طراحی-
 ترکیبی روش به پایلوت مطالعه یك جهرم پزشکی دانشجویان ای
دانشکده  یعلم ئتیه یاعضا دگاهیپاسخگو از د یآموزش پزشک تیوضع یبررس -

 (5991جهرم) یدانشگاه علوم پزشک یپزشک
اتاق عمل دانشگاه  انیدانشجو یریادگیبر  یبیروش آموزش ترک ریتاث زانیم یبررس»  -

 «5991جهرم در سال  یعلوم پزشک

 آبان

7 

8 

8 

2 

 انیدانشجو ینیبال یپات بر توانمند ینیم یابیارز ستمیس یابیاجرا و ارزش ،یطراح»  -
 مجدد بررسی:  «یبیمطالعه به روش ترک كیجهرم:  یپزشک

بر اساس روش کالس وارونه بر   یکارگاه توانمند ساز یابیاجرا و ارزش  یطراح *
کوچك با  یدر گروه ها سیتدر یکارگاهها یدر اجرا ینوآور كی: دیاسات نگینیتر
 «جهرم  یمدل کاتر در دانشگاه علوم پزشک کردیرو

 كیبا دستور پزشك :  یدرمان شرفتیم گزارش پادغا یابیاجرا و ارزش ،یطراح»*
 «مارانیب یدرمان ندیدر  ثبت  فرا ینوآور

 آذر

4 

4 

4 

7 

 دگاهیاز د تیموقع لینقشه راه  دانشگاه براساس تحل نیو تدو یهایسرآمد یبررس-
 ندهیآ یبسو ی: گام 91کارشناسان(، در سال  ن،یمختلف ، مسئول ی)معاونتها  نفعانیذ

 «ینگار
و نگرش  یبر آگاه یبر مدل مراقبت  مشارکت یوآموزش مبتن جیآموزش را ریتاث هسیمقا-
 مارستانیدر مورد عوامل خطر ساز  در ب یقلب ژهیو یدر بخش مراقبت ها یبستر مارانیب

 « 5991-جهرم   یاستاد مطهر
 یمجاز یاجتماع یاز کاربرد شبکه ها یعلوم پزشک انیو دانشجو دیاسات دگاهید نییتب»-

 «یفیمطالعه ک كیآموزش: در 
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امکان سنجی راه اندازی کارشناسی ارشد نانوفناوری )نانوتکنولوژی( پزشکی به روش  -
 ( در دانشگاه علوم پزشکی جهرمLogic modelنیاز سنجی مبتنی بر مدل منطقی )

 دی

2 

2 

5 

7 

و مقایسه آموزش آناتومی اندام لیبل دار شده جسد با  و بدون لیبل توسط استاد » -

 «همتایان در گروه های کوچك بر یادگیری دانشجویان  

 طراحی بازی آموزشی برای درس جنینی شناسی   -
*بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید ها برای رسیدن به آموزش پزشکی 

از نظر اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  SWOTپاسخگو بر اساس مدل 
 جهرم 

جتماعی مجازی در آموزش از دیدگاه اساتید و دانشجویان: تبیین جایگاه شبکه های ا-

 یك مطالعه کیفی
بررسی سرآمدیهای و تدوین نقشه راه  دانشگاه براساس تحلیل موقعیت از دیدگاه -

: گامی بسوی آینده  91ذینفعان  )معاونتهای مختلف ، مسئولین، کارشناسان(، در سال 

 نگاری

 طرح های تصویبی عناوین *

 

 : 6931لویت های پژوهش درآموزش درساللیست او
 حیطه برنامه ریزی درسی و آموزشی : -1

 اهمیت آشنایی اعضای هیات علمی با کوریکولوم های مربوط به حیطه های بالینی و پایه -

 بررسی عوامل موثر برعدم توجه اعضای هیات علمی نسبت به نگارش کوریکولوم -

 رش کوریکولوم درسی برای کاربردی کردن آناستفاده از نظرات اعضای هیات علمی درجهت نگا -

 تدوین آیین نامه های استاندارد برای نگارش برنامه ریزی های آموزشی -

 تعیین اولویت های کوریکولوم آموزشی به صورت سالیانه -

 اهمیت بازخورد کوریکولوم های ارائه شده به اعضای هیات علمی -

 روشهای نوین آموزشی : -2

 الگوهای جدید آموزش بالینی و پایه درفرایندهای آموزش تئوری و عملی  به کارگیری اساتید مجرب به -

 استفاده و تشکیل کارگاه های آموزشی درمقاطع علوم پایه و بالینی جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان -

 تدوین و استفاده از برنامه ریزی با توجه به پیشنهادات دانشجویان نخبه جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان  -

 رغیب به ایجاد انگیزه در دانشجویان و اساتید جهت ارتقای کیفیت آموزشت -

 نظرسنجی سالیانه روشهای نوین آموزشی از اساتید و دانشجویان -

 بررسی تاثیرات بکارگیری روشهای آموزشی ادغام درجهت افزایش کارایی دانشجویان بالینی وپایه -

 اه مسئولین و اعضای هیات علمیبازتاب استفاده از آموزش مهارتهای بالینی از دیدگ -

 استفاده از نظرات دانشجویان و اعضای هیات علمی کارا جهت بکارگیری هرچه بهتر روشهای آموزش کاربردی -

 بررسی اثرات آشنایی اعضای هیات علمی با روشهای نوین آموزشی و سایت های آموزشی -

 و دانشگاهاستفاده از روشهای آموزشی باکارگروه های کوچك وبزرگ در کالس  -
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 آموزش الكترونیک و مجازی : -3

 بررسی ارتباطات کیفیت آموزشی بااستفاده از یادگیری الکترونیك و بازتاب آن به مسئولین و دانشجویان -

 اهمیت و کاربرد آموزش مجازی و یادگیری الکترونیك دربین اعضای هیات علمی -

 رایی کیفی آموزشطراحی واستفاده از نرم افزارهای آموزشی جدید جهت افزایش کا -

 بکارگیری ابزارهای آموزشی باکمك دانشجویان جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش -

 طراحی بسته های آموزشی مناسب و کارا درجهت بکارگیری روشهای نوین تدریس -

 بررسی عوامل عدم استفاده اعضای هیئت علمی از روشهای مبتنی بر الکترونیك -

 ین اعضا با توجه به تجربیات در زمینه آموزش مجازیآموزش اعضای هیئت علمی و بکارگیری ا -

 آشنایی با ارزشیابی و توانمندسازی اساتید با روشهای استاندارد آموزشی: -4

 نظرسنجی دانشجویان از اعضای هیئت علمی به صورت سالیانه -

 بررسی ارتباط شیوه های تدریس درجهت ارزیابی توانمندی اساتید -

 مفهوم توانمندی اساتید از دیدگاه دانشجویان پژوهش های کمی و کیفی مبتنی بر -

 بررسی اثرات اساتید توانمند درافزایش دانشجویان کارا درحیطه بالینی وپایه -

 بررسی نظرات دانشجویان جهت افزایش انگیزه اعضای هیئت علمی درجهت توانمندسازی خود -

 ای خودشناسایی ابعاد و مسائل در ارتباط با عدم ترغیب اساتید نسبت به ارتق -

 بررسی سهم عوامل ایجاد انگیزه در توانمندسازی مبتنی براصول آموزشی -

 بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان درمقاطع مختلف -

 تعیین شیوه های ارتقا توانمندی اعضا هیات علمی -

 تعیین علل موثر درارتباط دانشجو با استاد -

 انشجویانشناسایی روش های جدید آموزشی جهت ارتقا اعضای علمی و د -

 عوامل موثر درافزایش مهارتهای برقراری ارتباط برای دانشجویان -

 

 : آشنایی با روشهای استاندارد تحقیق در پژوهش درآموزش -5

 بررسی اثر آشنایی اعضای هیات علمی با سایت های آموزش  -

 یب به سمت پژوهشایجاد الگوهای الزم در روندهای آموزشی جهت ایجاد انگیزش اعضای هیئت علمی در راستای ترغ -

 آشنایی تمامی مسئولین آموزشی با اهمیت پژوهش در آموزش در روند ارتقای دانشگاه -

 شناسایی عوامل تأثیر گذار در عدم کاربردی شدن پژوهش های آموزشی -

 به کارگیری اعضای هیأت علمی مجرب جهت ایجاد ترغیب به سمت تحقیقات پژوهش در آموزش -

 ت ایجاد حیطه های نو در پژوهش در آموزشبازخورد کمبودهای آموزشی جه -

 

 محور اساتید* 

 عوامل موثر بر امنیت شغلی اساتید      -5

 عوامل موثر بر ایجاد انگیزش آموزشی در اساتید       -2

 وضعیت موجود اخالق حرفه ای وتطبیق با وضعیت مطلوب آن در جامعه       -9
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 عملکرد اساتید )آموزشی، پژوهشی(       -4

 توانمندی های اساتید   راهکارهای ارتقاء      -1

 نظام دانش پژوهشی در دانشگاه و ارائه راهکار در کیفیت آن       -1

 ارتقاء سطح مهارتهای ارتباطی بین استاد ودانشجو       -7

  

 محور دانش آموختگان*

 تقویت انگیزه تحصیلی در فراگیران      -5

 شی دانشجویان در مقاطع مختلف نیازهای حرفه ای وآموز      -2

 توانمندی دانش آموختگان در انجام وظایف حرفه ای پس از فراغت از تحصیل       -9

 دانشجویان   مشکالت تحصیلی وآموزشی      -4

  

 حیطه سالمت*

 نظام سالمت )مدیریت ، اولویت ها و ارزشیابی حیطه های آموزشی(      -5

 سازی پژوهشی و بازآموزی  آموزش پزشکی، توانمند      -2

  

 محور نیازهای جامعه*    

 نیازسنجی آموزشی در زمینه آموزش پزشکی پاسخگو از اساتید و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز      -5

 پزشکی تبریز  راهکارهای ترویج آموزشی در عرصه های مختلف )جامعه، خانواده، سرپایی، اطاق عمل بخش( در دانشگاه علوم      -2

 نیازسنجی و تطبیق برنامه های آموزشی با نیازهای جامعه       -9

  

 نظام آموزشی*

 انتظارات از دانش آموختگان در دانشگاه وتطابق آن با رویکردهای آموزشی      -5

 هماهنگی، هم پوشانی و تعارضات بین رشته ای در دانشگاه       -2

 یجاد رشته های جدید نیازهای دانشگاه برای ا      -9

 روش ها وراهکارهای بهبود کیفیت در آموزش بالینی و پایه       -4

 راه کارهای افزایش اثربخشی آموزش بالینی وپایه       -1

  

 ارزشیابی*

 برنامه های آموزشی در دانشگاه  تحلیل نظام ارزشیابی      -5

 ی )از نظر دانشجویان ، همکاران وخودارزیابی( و مقایسه آنها با هم در گروه های آموزش  ارزیابی اعضاء هیئت علمی      -2

 ارزشیابی محیط های یادگیری در رشته های مختلف علوم پزشکی در دانشگاه و تعیین معیارهای معتبر       -9

 آموزشی از روش های ارزیابی یا گروه های بالینی   استفاده گروه های      -4

 آموزشی از روش های ارزیابی   ایاستفاده گروه ه      -1
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 اقتصاد آموزش*

هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سرانه آموزشی در رشته ها و مقاطع مختلف و راههای کاهش هزینه وافزایش بهره               -5

 وری

  

 فنون و رسانه های آموزشی*

 تبریز شاخص های کیفیت آموزش الکترونیك در دانشگاه علوم پزشکی      -5

 مقایسه اثربخشی شیوه های گوناگون آموزش الکترونیکی       -2

 ارائه الگوی یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی       -9

 طراحی و آماده سازی بسته های آموزش الکترونیکی       -4

 راهکارهای فناوری اطالعات در آموزش پزشکی       -1

  

 مدیریت و رهبری در آموزش پزشكی *

 استفاده مدیران گروه های آموزشی از شیوه های نوین مدیریت آموزشی)کیزن(      -5

 شیوه های مدیریت در بیمارستان های آموزشی       -2

 راهکارهای ترویج و استفاده از مدیریت اثربخش در دانشگاه       -9

  

 آموزش اخالق حرفه ای*

 بایدهای اخالق حرفه ای در علوم پزشکی      -5

 چالش های اخالقی در نظام آموزشی کشور       -2

 آموزش اخالق حرفه ای وچالشها       -9

 تناقضات اخالق حرفه ای در آموزش علم پزشکی و راهکارهای مواجهه با آنها      -4
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