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 آموزش راهبردی تحقیقات ملی ارسالی از مرکز- 1397اولویت های پژوهش در آموزش درسال 
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  فلوچارت کارشناسی طرح های مربوط به واحد پژوهش در آموزش مرکز توسعه آموزش علوم

 پزشکی جهرم

 



 5           97-96    کمیته پژوهش در آموزش

 

   
 

 

EDC (Educational development center) 

 

 : گردآورندگان
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 مقدمه : 

  : رسالت کمیته پژوهش در آموزش 

لوم پزشکی برای هر عضو هیأت علمی و دانش آموختگان آموزش پزشکی ضرورت دارد تا در انجام پژوهش در حوزه آموزش ع

کنار سایر نقش ها و کارکردهای ایشان )آموزشی ، اجرایی ، خدمات درمانی و ...( ، جزء فعالیت ها و کارکردهای کلیدی مد نظر 

هم جهت تصمیم گیری های مدیران محسوب می گردد و فعالیت های پژوهشی یکی از ابزارهای م قرار گیرد . با توجه به اینکه

این امر بویژه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که فرایند آموزش بخش مهمی از فعالیت محوری آنها را تشکیل می دهد، از 

اجرای طرحهای اهمیت بیشتری برخوردار است و در راستای وظایف تعیین شده مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، ارائه و 

به این منظور معاونت پژوهش در آموزش مرکز به عنوان مغز متفکر مرکز توسعه  پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی می باشد.

عمل نموده و در راستای کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی، طراحی و ارزشیابی مداخالت آموزشی، ترغیب و 

اربردی پژوهش در آموزش پزشکی و ایجاد تحرك و انسجام بخشیدن به فعالیت های گسترش اجرا و به کارگیری طرح های ک

پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و تامین منابع وایجاد تسهیالت مالی و مشاوره ای در جهت انجام پژوهش ها با روش 

 صحیح، فعالیت های مختلفی را در دست اقدام و ارائه دارد.

آموزش در دانشگاه می باشد  ای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که همانا ارتقاء کیفی سطحواحد پژوهش درآموزش درراست

تاسیس گردیده است تا از طریق همکاری وحمایت درانجام پژوهشهای آموزشيی ضيمن برطيرف نميودن مشيکالت  87، درسال

حلی ،منطقه ای وبيین الملليی برداردوزمینيه ونیازهای آموزشی دانشگاه گام موثری درجهت ارتقاء کیفیت آموزش درسطح ملی ،م

 تولید وانتقال دانش مربوط به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد. 

این واحد به عنوان مغزمتفکر مرکزتوسعه عمل نموده ودرراستای تعیین نیازها ومشکالت آموزشی شورای پژوهش در آميوزش راه 

، اجرای آن وبکارگیری نتيای  حاصيل از طرحهيای اجراشيده جهيت ارتقياء  موزشاندازی شد تا با تصویب طرحهای پژوهش در آ

کیفیت آموزش گام برداشته وهمچنین در راستای ارائه ایده جهت برنامه های آموزشی ، تحلیل مسائل ومشکالت موجود در زمینه 

 فعالیتهای آموزشی و تعیین اولویتهای پژوهش درآموزش فعالیت نماید.

ی پژوهش در آموزش تای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه قصد دارد جایگاهی برتر در حیطهاین واحد در راس

 .عنوان مرجعیت علمی مطرح باشدای داشته و به در سطح ملی و منطقه 
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 اهداف کلی واحد پژوهش درآموزش:

ه منظور ارائه بهتيرین کیفیيت خيدمات ارتقاء سطح آموزش وفرآیند یادگیری درسطوح مختلف نظام آموزشی دانشگاه ب

 فارغ التحصیالن جامعه نگروتوانمند سازی از طریق : آموزشی وخدمات سالمت با تربیت

 سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش  .1

تغییروتحول دربرنامه های آموزشی درسطوح مختلف در راستای استانداردهای آموزش علوم پزشکی با استفاده از نتای   .2

 تحقیقات انجام شده حاصل از

     برطرف نمودن نکات ضعف درآموزش بالینی .3

 بااستفاده ازنتای  حاصل ازتحقیقات انجام شده  .4

 بهبود فرآیندآموزش بااستفاده ازامکانات فن آوری نوین درآموزش  .5

 کمک به تقویت کمی وکیفی پژوهش های آموزشی  .6

 وظایف اعضای کمیته پژوهش در آموزش:

 زم وسازنده در مورد سیاست گذاری چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی باتوجه بيه اهيداف وشيرای  ارائه پیشنهادات ال

 حوزه پژوهش درآموزش 

  ترغیب وتشویق افرادمختلف هیئت علمی ودانشجویا ن جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی مربوط بيه مسيائل ومشيکالت

 آموزشی

  آموزشیتهیه لیست اولویت های پژوهش درآموزش درگروههای مختلف 

 تصویب یاردطرحهای پژوهشی درآموزش براساس اولویت بندی آنها 

  ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش درآموزش 

  همکاری دربرنامه ریزی وبرگيزاری کارگاههياوکنفرانس هيای موردنیازجهيت تشيویق اعضياء محتيرم هیئيت علميی

 وهمچنین گزارش نتای  تحقیقاتی انجام شده ودانشجویان به منظور ارائه طرحهای تحقیقاتی مناسب وکاربردی 
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 : 97- 96اعضای کمیته پژوهش در آموزش سال

خانم  / آقای دکتر روستازاده/ خانم نجفی پور/ آقای دکتر کاوس صلح جو/ آقای دکتر دوامی/  آقای سعید سبحانیان 

قای منتصری/ آقای پندار / آ /آقای دکتر مسیح اله شاکریدکتر مصلی نژاد/ آقای ستوده / آقای دکتر حجت / 

خانم دکتر  /خانم دکتر دهقانیآقای دکتر اسالمی اکبر/  /خانم دکتر حق بینخانم سنایی/آقای دکتر دهقانی/

صادقی/ خانم دکتر شهسواری/ آقای دکتر هاشمی طیر/ آقای دکتر شریفی/ آقای دکتر رضانژاد/ خانم بیگی 

 انم کرم زادهخخانم دکتر فتاح/آقای دکتر رعیت دوست//زاده

 : گزارشی از فعالیت های شورای پژوهش در آموزش*** 

سال که از فعالیت این کمیته می گذرد، توسط این کمیته فعالیت هایی به شرح زیر به  10در مدت زمان حدود 

 :  تانجام رسیده اس

 گزارشی از فعالیت های شورای پژوهش در آموزش

 تعداد طرح های  مصوب و درجریان تصویب تعداد طرح های ورودی سال

 طرح  مصوب 5 7 87سال

 طرح  مصوب6 10 88سال

 طرح  مصوب 8 9 89سال

 درجریان 1طرح  مصوب + 11 11 90سال

 طرح مصوب 4 5 91سال

 طرح  مصوب 3 5 92سال

 طرح  مصوب 10 10 93سال

 طرح  مصوب12 12 94سال

 طرح  مصوب20 20 95سال

 طرح درجریان5طرح  مصوب +11 18 96سال

 طرح درجریان8طرح  مصوب + 10 18 تاکنون97سال

تاریخ شروع   

 جلسات

تعداد 

 جلسات

تعداد اعضا در 

 حال حاضر

تعداد طرح های 

 ارسال شده

عداد طرح ت

 های مصوب

کمیته پژوهش در 

 آموزش

 طرح100 طرح 125 عضو22 جلسه 73 22/07/1387
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 :1395تا پایان سال 87لیست طرح های تصویبی کمیته پژوهش در آموزش از مهر            

 تعداد طرح های بررسی شده تعداد جلسات کمیته سال

 7 7 87سال

 10 9 88سال

 9 8 89سال

 11 8 90سال

 4 4 91سال

 5 3 92سال

 10 4 93سال

 12 6 94سال

 20 5 95سال

 16 12 96سال

 18 8 تاکنون97سال

 تاریخ تصویب مجری وانعن ردیف

بررسی تاثیر اجرای امتحانات کوچک )کوئیز( درهرجلسه   .1

 بر روی نمره پایان ترم دانشجویان 

 18/9/1387 جناب آقای دکتر مرتضی پوراحمد

بررسی مقایسه میزان یادگیری دروس بافت شناسی   .2

وآسیب شناسی به دوروش آموزش تفکیکی و ادغام 

 ه پزشکی عمومی دودرس دربرنامه آموزشی دور

 سرکارخانم دکتر شهال ظهیری 

دکتر  -سرکارخانم نجفی پور -جناب آقای دکتررئوفی

 فرهنگ هوشمند

2/10/1387 

طراحی یک دوره آموزش ترکیبی وبررسی تاثیرآن برتفکر   .3

 انتقادی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان 

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد 

آقای دکتر اسالمی جناب  -جناب آقای سعید سبحانیان

 اکبر

2/10/1387 



 10           97-96    کمیته پژوهش در آموزش

 

   
 

وز رآمارزیابی نیازهای آموزشی از دیدگاه دانشجویان کا  .4

 وکارورز دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به پزشکی

 جامعه نگر 

 جناب آقای دکتر سیداسماعیل مناقب 

 -جفی پورسرکارخانم ن -جناب آقای دکتر رحمانیان

 لیل جعفریانج-ابراهیم رحیمی

7/11/1387 

رسی بر طراحی یک برنامه ترکیبی مبتنی برتفکر انتقادی و  .5

 تاثیر آن بر ابعاد روانشناختی دانشجویان 

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 جناب آقای سعید سبحانیان

20/7/1387 

 به بررسی تاثیرانتقال اخبارناگواربه روش ایفای نقش  .6

اده فستاینترنهای دانشگاه علوم پزشکی ومقایسه با روش ا

 88-87از بیمار استاندارد در سال 

 جناب آقای دکتر سیداسماعیل مناقب 

 نجمه السادات مصلی نژاد

11/3/1388 

ت بررسی تاثیرشبیه سازی نوشتاری یا سناریو برکیفی  .7

 یادگیری دانشجویان 

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 جناب آقای سعید سبحانیان

20/7/1388 

ه نمرم پایه دانشجویان پزشکی بربررسی نمرات دروس علو  .8

 ارزشیابی 

 19/3/1388 جناب آقای دکتر محمدحسن دوامی

پ  عخودارزیابی اینترن ها وپزشکان خانواده دانشگاه   .9

 88جهرم در زمینه حداقل توانمندی های پزشک درسال 

 2/9/1388 جناب آقای دکتر سیداسماعیل مناقب 

ی اختصاصی مقایسه میزان دستیابی به اهداف آموزش  .10

ش جراحی یک وفن به رو–کارآموزی های بالینی داخلی 

 مربی ثابت وغیرثابت 

 12/11/1388 جناب آقای دکترمحسن حجت 

ر بررسی میزان بسته خدمات سالمت پزشکان خانواده د  .11

 1388دوره درسی پزشکی عمومی در سال 

 جناب آقای دکتر سید اسماعیل مناقب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     براهیم رحیمی  ا-فرهام احمدی 

12/11/1388 

ی بررسی عدم دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی ها  .12

 88 اریبالینی ازدیدگاه اساتید،مدیران ودانشجویان پرست

تر جناب آقای دک-جناب آقای دکتر رسول اسالمی اکبر

 محسن حجت

3/3/1389 

ت بررسی مقایسه ای نظرات مدیران ارشد ، اعضای هیئ  .13

 فساعلمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، 

 درمورد آموزش مبتنی برشبکه

 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

 -دکتررئوفی -جناب آقایان سهراب نجفی پور 

 سعیدسبحانیان

3/3/1389 

مقایسه ویژگی های فردی و فشارزاهای تحصیلی در   .14

 دانشجویان مشروط و غیرمشروط دانشگاه علوم پزشکی

 جهرم 

 16/8/1389 ادهگی زسرکارخانم شیوا بی –سرکارخانم ریحانه روحی 

 دگاهدی ارزشیابی کیفیت آموزشی گروه های بالینی ماژوراز  .15

 ارزشیابان بیرونی

مدیر  -مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

یم جناب آقای دکتر رح –مرکز )سرکارخانم نجفی پور(

 رئوفی

5/7/1389 
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 بررسی دیدگاه های اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم  .16

خصوص اثربخشی روش آموزش مبتنی پزشکی جهرم در

 برموبایل در برگزاری کارگاه های آموزشی

دیقه سرکارخانم ص -سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 نجفی پور

21/10/1389 

ش مقایسه میزان یادگیری دانشجویان پزشکی با دو رو  .17

ل سخنرانی بدون ارسال پیامک و سخنرانی همراه ارسا

 پیامک از طریق موبایل

دیقه سرکارخانم ص -آقای دکتر رحیم رئوفیجناب 

 نجفی پور

21/10/1389 

مقایسه دو روش سنتی و پادکست درتدریس درس   .18

 آناتومی نظری اندام فوقانی

 رکارخانم سناییس -جناب آقای کتر کریمی جشنی

 صدیقه نجفی پور سرکارخانم

22/12/1389 

 بررسی سواد اطالعاتی دراعضای هیئت علمی دانشگاه  .19

 پزشکی جهرم وشیراز علوم

دیقه سرکارخانم ص -سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 نجفی پور

22/12/1389 

 

ی رهاسنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی دراتخاذ رفتا  .20

 89پیشگیری کننده از سرطان دهانه رحم جهرم 

 یوابیگی زادهسرکارخانم ش -سرکارخانم اعظم نامدار

 جناب آقای دکتر رحمانیان

9/3/1390 

 

بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم   .21

 90-89درسال  DREEMبراساس مدل 

دانشجوی  -دکتر سید اسماعیل مناقب

 )فاطمه رضائیان(85پزشکی

 جناب آقای خلیل خلیلی

9/3/1390 

 

بیماران  ،بررسی اثربخشی آموزش بربالین از دیدگاه اساتید   .22

 هرمو دانشجویان دردانشگاه علوم پزشکی ج

کتر لیلی مصلی سرکارخانم د -جناب آقای دکتر حجت

 رکارخانم شهسواریس-نژاد

28/4/1390 

م ارزشیابی درونی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علو  .23

 پزشکی جهرم

 ظمسرکارخانم اع-جناب آقای دکترکرامت اله رحمانیان

 نامدار

جناب آقای –جناب آقای دکتر سید اسماعیل مناقب 

 رکارخانم صدیقه نجفی پورس -ابراهیم رحیمی

28/4/1390 

ان جویپایان نامه دانشجویی باعنوان بررسی دیدگاه دانش  .24

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به ویژگی 

 1389-90های یک استاد بالینی توانمند درسال تحصیلی 

 دانشجو:راضیه رسولی

 استاد راهنما:دکتر رحیم رئوفی

28/4/1390 

ه شگارسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانطرح تحقیقاتی بر  .25

علوم پزشکی جهرم نسبت به ویژگی های یک استاد 

 1389-90بالینی توانمند درسال تحصیلی 

دیقه سرکارخانم ص -جناب آقای دکتر رحیم رئوفی

 نجفی پور

3/5/1390 

 ارزشیابی وضعیت موجود گروه علوم تشریحی دانشگاه  .26

 1390علوم پزشکی جهرم درسال

 ای دکتر کریمی جشنی و سرکارخانم سناییجناب آق

 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

3/5/1390 

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب عدالت درآموزش از   .27

 هرمجدیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 

جناب آقای محمدعلی منتصری وجناب آقای 

 دکترمحسن حجت

3/5/1390 
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ر بتنی بر نرم افزامقایسه روش سنتی و روش آموزش م  .28

(spss در درس آمار حیاتی بر عملکرد تحصیلی )

 دانشجویان پزشکی

 10/8/1390 دیقه نجفی پورسرکارخانم ص -سرکار خانم بیگی زاده

 موزشز آراه اندازی سامانه آموزش به بیمار با استفاده ا  .29

 الکترونیکی

 10/08/1390 ناب آقای دکتر رئوفیج-سرکارخانم نجفی پور

 ندرجریا

یت بررسی وضعیت راهنمایی و هدا» طرح و پایان نامه   .30

 «1390تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال

 10/8/1390 اطمه پرچمیف -جناب آقای دکتر مناقب

بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی در خصوص موانع   .31

انجام مطالعات پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم 

 1390در سال   پزشکی جهرم

ناب آقای  عباس احمدی وسمه جانی و خانم ج

 صدیقه نجفی پور

25/11/1390 

 معلو دانشجویان مندی رضایت بر موثر عوامل بررسی»   .32

 «1391درسال جهرم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 28/3/1391 جناب آقای بهارلو، جناب آقای دکترعلی دهقانی

بررسی سهم عوامل عدم رضایتمندی دانشجویان از »  .33

 «ته های خود رش

 28/3/1391 جناب آقای بهارلو، جناب آقای دکتر علی دهقانی

 یها دانشکده کالب ژورنال برگزاری کیفیت ارزیابی»   .34

 «ایران پرستاری

 28/3/1391 جناب آقای دکترمحسن حجت و سرکارخانم ایمانیان

گاه ارزشیابی وضعیت موجود گروه میکروب شناسی دانش»   .35

 «90-91ال علوم پزشکی جهرم درس

جناب آقای دکتر محمد حسن دوامی،  سرکارخانم 

 ریحانه روحی

28/3/1391 

در  TBLبررسی مقایسه ای تدریس به روش سخنرانی و  .36

درس آناتومی تنه  reproductive systemمبحث 

 دانشگاه علوم پزشکی 90در دانشجویان پزشکی ورودی

 «90 -91جهرم درنیمسال تحصیلی دوم

 11/11/1392 ریمی،  سرکارخانم سهرابیجناب آقای دکتر ک

گاه دید بررسی موانع آموزش به بیمار در محی  بالین از»   .37

 «پرستاران

 13/3/1392 جناب آقای دکترعلی دهقانی،  سرکارخانم اورنگ

ب طراحی یک دوره آموزشی مطالعه موردی کوتاه درقال  .38

ر ، اهبریادگیری تیمی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری خود 

ودتنظیمی و شاخص های یادگیری گروهی در خ

 «دانشجویان

 14/07/1392 سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

بررسی مشکالت و عوامل موثر بر افت تحصیلی از »   .39

 «دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 19/03/1393 جناب آقای صفر زارعی
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بررسی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه   .40

 «92-93لوم پزشکی جهرم و فسا در سال تحصیلی ع

 عدم تصویب سرکارخانم زاهدی، جناب آقای دولتخواه

لت پمف مقایسه تاثیر مداخله آموزشی سخنرانی با ارسال»   .41

 اریبر آگاهی رابطین بهداشتی درمورد پیشگیری از بیم

 «ایدز 

 یماناجناب آقای دکترکرامت اله رحمانیان،جناب آقای  

 دژکام
سال به شورای ار

HSR 

 وردارزیابی عملکرد آموزشی اساتید براساس مدل بازخ»  .42

 در چند منبعی در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم

 «1392سال

 10/09/1393 جناب آقای منتصری،  سرکارخانم کارگر

 در یادگیری رفتارهای بر Web Quest تاثیر بررسی»   .43

 علوم دانشگاه انیرو های بیماری واحد دارای  دانشجویان

 « 93 سال در جهرم پزشکی

ا ، زهره بادیه پیمسرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 جهرمی

10/09/1393 

 ومعل دانشگاه دانشجویان در مطالعه مهارتهای بررسی»  .44

 « 1393 سال در جهرم پزشکی

 10/09/1393 سرکارخانم میرزایی و آقای عبدی

 ازنظر ت علمیهای تحقیقا ارائه طرحبررسی موانع  »  .45

 هرمجاساتید، دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی 

» 

 07/11/1393 ، نوید کالنی، لیال مجاهدی جناب آقای دولتخواه

ت نسب بررسی دیدگاه  اساتید و دانشجویان علوم پزشکی»   .46

 «وچ پبه  اخذ واحدهای درسی اختیاری و تبیین واحدهای 

ا هره بادیه پیم، زسرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 جهرمی

07/11/1393 

بررسی سبک یادگیری دانشجویان دانشکده علوم »  .47

 «پزشکی

 18/01/1393 سرکارخانم بیگی زاده،جناب آقای ساالری

ی بررسی رابطه بین شیوه های حل مساله با فرسودگ»   .48

کی تحصیلی دانشجویان رشته بهداشت دانشگاه علوم پزش

 «جهرم 

 28/03/1393 ب آقای شاهسونیجناب آقای قاسمی،  جنا

بررسی سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی و »   .49

وم اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری دانشگاه عل

 «1392پزشکی جهرم

 جناب آقای پارسایی منش،  سرکارخانم مقدم

 مریم مهدوی

28/03/1393 

شیوه های تدریس و ارزشیابی کارآمد درس اخالق »   .50

 ر تجارب اساتید : مطالعه ی کیفیپزشکی مبتنی ب

 28/03/1393 جناب آقایان دکتر دژکام و تفویضی

 یان ارائه یک روش یادگیری همتای نزدیک به دانشجو »-  .51

ی و این روش بر شاخص های   یادگیر و بررسی  تاثیرات

 «عملکردی دانشجویان : یک مطالعه  ترکیبی 

صلی سرکارخانم دکترم–جناب آقای دکتر صنیع جهرمی

 نژاد

14/07/1394 
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 آموزش بر مبتنی آموزشی های کارگاه تأثیر بررسی »  .52

 هدانشگا پزشکی دانشجویان عملکرد و دانش بر پاسخگو

 «جهرم پزشکی علوم

 12/08/1394 سرکارخانم دکترمصلی نژاد–جناب آقای یوسف حسینی

 )یک بررسی تجربه دانشجویان در زمینه عدالت آموزشی »  .53

 « مطالعه ی کیفی(

 28/10/1394 رکارخانم دکترمصلی نژادس-جناب آقای کالنی

 اجرای آموزش تلفیقی در آموزش درس نشانه شناسی »  .54

 «دانشجویان فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 12/08/1394 رکارخانم بادیه پیماس-جناب آقای سعادتمند

د شبیه سازی محی   واقعی و تاثیرات ان بر عملکر »  .55

 «ان پزشکی در واحد قلب دانشجوی

 14/07/1394 دکترمصلی نژاد–جناب آقای دکتر شجاعی 

بررسی تاثیر بسته آموزشی تدوین شده بر میزان  »  .56

دستیابی دانشجویان پرستاری به اهداف آموزشی 

کارآموزی فارماکولوژی و درك آنان از جو آموزشی 

ن، کارآموزی از دیدگاه خودشان و میزان یادگیری آنا

1394» 

 07/10/1394 انم بادیه پیماخ-جناب آقای منتصری

ای همطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان از موقعیت »  .57

 «پیچیده آموزشی

 یهره بادیه پیماجهرمز-سرکارخانم ها دکترمصلی نژاد

-یوسف حسینی-جناب آقایان نوید کالنی

 عیدعبدالهیس-دکترعبدالهی

15/04/1394 

( DOPSتأثیر مشاهده مستقیم مهارتهای بالینی ) بررسی  .58

ی در دانشجویان پرستار و رضایتمندی یادگیری میزان بر

 هرمجدیالیز دانشگاه علوم پزشکی هموبخش مراقبت ویژه 

 دکترمصلی نژاد–سرکارخانم ها  جوادپور 

حمدعلی مجناب اقایان -زهره بادیه پیماسرکارخانم 

 حمانیانرجاسم -منتصری

12/08/1394 

بررسی ارتباط نمره کوئیزهای درون کالسی درس »   .59

 «کی انقالب اسالمی و نمرات علوم پایه دانشجویان پزش

 کتر دژکام د-جناب آقایان  تفویضی 

 کترمدبر د-جناب آقایان  نوید کالنی

28/10/1394 

ه اجعمردم مر  دگاهیعوامل موثر بر انتخاب پزشک از د »  .60

 «شهر جهرم  های تخصصی کننده به درمانگاه

سرکارخانم -جناب آقای مسعودعزت زادگان جهرمی

 دکترمصلی نژاد

 

07/10/1394 

ی بررسی دیدگاه پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشک »  .61

 «جهرم درباره کیفیت برنامه های آموزش مداوم 

 جناب آقایان  کریم یار و دکترحجت 

 هرا کرمیز-سرکارخانم ها:عفیفه رحمانیان

14/02/1394 

 زا یادگیری و سخنرانی روش به تدریس تأثیر بررسی »  .62

 رضایتمندی و یادگیری میزان بر همتایان طریق

 «1394جهرم، پزشکی علوم دانشگاه هوشبری دانشجویان

 دیهسرکارخانم با-جناب آقای دکتر رسول اسالمی اکبر

 پیما

جناب آقای -جوادپور-سرکارخانم ها دکترمصلی نژاد

 سبحانیان

12/08/1394 
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 پیشرفت با تحصیلی درگیری بین رابطه بررسی»  .63

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان در تحصیلی

 «جهرم

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد 

 

17/08/1395 

 و آموزشی نوین های روش از استفاده میزان بررسی»  .64

 پزشکی علوم دانشگاه اساتید توس  آنها کارگیری به موانع

 «جهرم

لیلی مصلی نژاد،جناب آقای یوسف سرکارخانم دکتر

 حسینی

 ویدکالنین-جناب آقایان دکترصنیع

17/08/1395 

65.  «  دانشگاه دانشجویان در پژوهشی خودکارآمدی بررسی

1395 سال در جهرم پزشکی علوم » 

 جناب آقای کالنی

 

17/08/1395 

 17/08/1395 سرکارخانم دکتر مصلی نژاد  طراحی  برنامه کارپوشه سیار محصالن علوم پزشکی   .66

با  حورمطراحی ، اجرا و ارزشیابی روش پازل :مدلی مساله   .67
 طراحی بومی در آموزش علوم پزشکی

 ناب آقای فرهنگج-سرکارخانم دکتر مصلی نژاد

 عید عبدالهیجناب آقای س -سرکارخانم بهاره رازقی

17/08/1395 

 یدگاهد از اساتید ارزشیابی نمرات بر مؤثر عوامل بررسی  .68

  1395 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه یاندانشجو

 29/06/1395 اصل  حامدی پژمان و کالنی جناب آقایان نوید

 راکزم به کننده مراجعه دانشجویان مراجعه علل  بررسی »  .69

 « جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی مشاوره

 اده د دست اقا جناب آقای حاج و کارگر سرکارخانم زهرا

 نوید کالنی-فاطمه ابراهیمی

29/06/1395 

ود نقش واسطه ای و پیش بینی کننده خودتنظیمی و خ »  .70

وم راهبری بر مهارت حل مسئله دانشجویان دانشگاه عل

 «پزشکی جهرم

قی تسرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد و دانشجو نیکتا 

 پور

 اودانیج-جناب آقایان حاتمی

16/09/1395 

خودراهبری بر نقش پیش بینی کننده خودتنظیمی و  »  .71

رضایتمندی از تحصیل در دانشجویان دانشگاه علوم 

 «  پزشکی جهرم

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد،نیکتا تقی پور

 اودانیج-جناب آقایان حاتمی

16/09/1395 

 تحصیلی پیشرفت و تنظیمی خود کنش برهم بررسی»   .72

   «جهرم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان

 16/09/1395 ییلی مصلی نژاد و دانشجو جاودانسرکارخانم دکترل

ی باطبررسی همسویی همدلی با بیماران و مهارت های ارت  .73

  1395در دانشجویان پزشکی جهرم در سال 

 16/09/1395 اد سرکارخانم  ها مینا شریعتی و دکترلیلی مصلی نژ

 یریدرگتعیین نقش پیش بینی کننده حیطه های   .74

 یپزشک انیدر دانشجو یلیتحص شرفتیپ بر یلیتحص

 جهرم یدانشگاه علوم پزشک

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد و دانشجو حاتمی

 لحسینیاخادم -جاودانی

28/04/1395 
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 دیدگاه از پنهان درسی برنامه ابعاد بر جامع تحلیلی »  .75

 مجازی پزشکی آموزش  ارشد کارشناسی دانشجویان

 کمی:  یتلفیق مطالعه یک)شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 «(کیفی–

سرکارخانم دکتر لیلی  -سرکارخانم خدیجه عبدالهی فرد

 مصلی نژاد

 

28/04/1395 

بررسی نقش اساتید به عنوان رول مدل)الگو( در »   .76

 « راهنمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 محمد میالن-سرکارخانم دکتر مصلی نژاد

 سعید عبدالهی-یوسف حسینی

28/04/1395 

راحی و اجرای آموزش جراحی های زنده در آموزش ط »  .77

 « دانشجویان

 دکتررئوفی  -جناب آقایان نادری زاده

 محسن رحمانیان–سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد 

 

28/04/1395 

 19/11/1395 جناب آقای دکترکاوسی   -سرکارخانم  سنایی 10و9روش نوین برای آموزش آناتومی زوج   .78

( به ESRتریاژ شاخص شدت فوریت )بررسی تاثیر آموزش   .79

برمیزان آگاهی  TBLدو روش سخنرانی و یادگیری تیمی )

کادر درمانی اورژانس بیمارستان های دانشگاه های علوم 

 پزشکی جهرم

 19/11/1395 کریم یار  –جناب آقایان  دکتر رعیت دوست

 از استفاده با روانی های بیماری  اموزش اجرای و طراحی"  .80

 "  اموزشی گیم

جناب آقای رحیم -سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 سعید عبدالهی -پندار

29/06/1395 

 بالینی های case بر مبتنی آموزشی برنامه یک طراحی  .81

 در دانشجویان بر آن بازاندیشی پیامد وبررسی forum در

 جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 رازقی بهاره -نژاد مصلی لیلی سرکارخانم دکتر

 فرهنگ-جناب آقایان تفویضی

19/11/1395 

بررسی اثربخشی تدریس با استفاده از نرم   .82

افزار و ارزشیابی دروس روش تحقیق و آمار 

در آزمون ساختار یافته عینی براساس 

خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بهداشت 

 عمومی

 لیال فخراوری-سرکارخانم ها شیوا بیگی زاده

 طنازنصیری

19/11/1395 
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 :97الی  96لیست طرح های تصویبی کمیته پژوهش در آموزش در سال         

          

 تاریخ تصویب مجری عنوان ردیف

* طراحی  اجرا و ارزشیابی کارگاه توانمند سازی  بر   .83

اساس روش کالس وارونه بر ترینینگ اساتید: یک 

نوآوری در اجرای کارگاههای تدریس در گروه های 

د مدل کاتر در دانشگاه علوم پزشکی کوچک با رویکر

 «جهرم 

 جناب آقای دکترروستازاده-دکترنجفی پور سرکارخانم

 دکترسارا-دهقانی علی دکتر-نژاد مصلی دکترلیلی

 -فروزان فاطمه -کوثری مجید-شهسواری

 رحمانیان محمد  دکتر-سبحانیان سعید

27/02/1396 

مقایسه ارزیابی صالحیت بالینی کارورزان و   .84

 92الی  90آموزان پزشكی ورودی کار 

دانشگاه علوم پزشكی توسط همتایان و 

اساتید در آزمون آسكی و  ارتباط آن با نمره 

 آزمون صالحیت بالینی کشوری

 سرکارخانم ها نجفی پور و دکتر حق بین

-دکتررحمانیان-دکترروستازاده-دکتردهقانی

 آقای عبدی

30/07/1396 

تم ارزیابی طراحی، اجرا و ارزشیابی سیس»   .85

همتا بر توانمندی بالینی دانشجویان پزشكی 

 «  جهرم: یک مطالعه به روش ترکیبی 

 دکترروستازاده-سرکارخانم دکتر نجفی پور

دکترمصلی -دکترخاطره دهقانی-دکترحق بین

-دکترسپیدکار-دکترعلی دهقانی-نزاد

 آقای کوثری-دکترمقرب-دکترشجاعی

21/08/1396 

نرم افزار صالحیت بالینی )ریتم، طراحی و اعتبار یابی -  .86

شوك، آزمون( دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه 

 علوم پزشکی جهرم

 جناب آقای منتصری

 سبحانیان-جوادپور-نجمه منتصری

18/09/1396 

بررسی وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه  -  .87

اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 

 (1395پزشکی جهرم)

 درجریان رکارخانم نجفی پورس

بررسی میزان تاثیر روش آموزش ترکیبی بر »  -  .88

یادگیری دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی 

 «1396جهرم در سال 

 سرکارخانم تقی زادگان و جناب آقای منتصری

 سرکارخانم شادفر

 درجریان

طراحی، اجرا و ارزشیابی ادغام گزارش »  .89

ور پزشک : یک پیشرفت درمانی با دست

 «نوآوری در  ثبت  فرایند درمانی بیماران

 سرکارخانم نجفی پور -جناب آقای دکتر رئوفی

 حشمت دکتر آقای-شجاعی محمد دکتر آقای

 ژیال دکتر خانم-عباسی   دکتر آقای-شاکری اهلل

 رحمانیان

 مریم دکتر خانم-دهقان خاطره دکتر خانم

01/09/1396 
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 رضائیان فاطمه دکتر خانم-جاللی

مقایسه تاثیر آموزش رای  وآموزش مبتنی بر مدل   .90

مراقبت  مشارکتی بر آگاهی و نگرش بیماران بستری در 

بخش مراقبت های ویژه قلبی در مورد عوامل خطر ساز  

 « 1396-در بیمارستان استاد مطهری  جهرم 

 دکتر شهسواری-ها  رحیمی  سرکارخانم

 سبحانیان سعید-زینی جناب آقایان مجتبی

23/12/1396 

تبیین دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی از »  .91

کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش: یک 

 «مطالعه کیفی

 18/11/1396 جناب آقای دکتر علی دهقانی

امکان سنجی راه اندازی کارشناسی ارشد نانوفناوری   .92

)نانوتکنولوژی( پزشکی به روش نیاز سنجی مبتنی بر 

( در دانشگاه علوم Logic modelطقی )مدل من

 پزشکی جهرم

 جناب آقای دکتر روستازاده

 کوثری مجید-جهرمی مفضل علی جناب آقایان دکترمیرزا

 نجفی پور سرکارخانم -

23/12/1396 

مقایسه آموزش آناتومی اندام لیبل دار شده جسد با  و »  .93

بدون لیبل توس  استاد و همتایان در گروه های کوچک 

 «دگیری دانشجویان  بر یا

 سرکارخانم نجفی پور -جناب آقای دکتر پوراحمدی

 رحمانیان محمد-صادقی علی جناب آقایان 

 درجریان

 ها  دکتر مصلی نژاد، دکتر حق جو سرکارخانم طراحی بازی آموزشی برای درس جنینی شناسی    .94

 آقای رجب پور

 درجریان

بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید   .95

رای رسیدن به آموزش پزشكی پاسخگو ها ب

از نظر اساتید هیئت  SWOTبر اساس مدل 

 علمی دانشگاه علوم پزشكی جهرم

 آقای وحید -دکتر کرامت اله رحمانیان آقای 

   رحمانیان

11/10/1396 

بررسی سرآمدیهای و تدوین نقشه راه    .96

دانشگاه براساس تحلیل موقعیت از دیدگاه 

تلف ، مسئولین، ذینفعان  )معاونتهای مخ

: گامی بسوی آینده  96کارشناسان(، در سال 

 نگاری

دکتر  سرکارخانم -جناب آقای دکتر روستازاده

 نجفی پور

 دکتر -کوثری مجید آقای-دهقانی علی دکتر

-نـژاد مصلی دکترمهدی -ارجمند دکتر-بمانا

 داده دست حاجی-صلح جو دکتر

21/12/97 

ی طراحی، اجرا و ارزشیابی بازی ساز  .97

آموزشی)گیمیفیکیشن ( مبحث اعتیاد جهت دانشجویان  

 بهداشت

 07/11/1396 دانشجو: منصوری-سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه »   .98

علوم پزشکی جهرم در زمینه توانمندسازی با استفاده از 

 «  تکنیک دلفی

 نجفی پور ارخانمسرک -جناب آقای دکتر علی دهقانی

 آقای کوثری

23/12/1396 

برنامه ادغام شده درس  یابشیاجرا و ارز ،یطراح »  .99

شده در دوره  هیارا یهماهنگ با بلوك ها یفارماکولوژ

 «بر اساس مدل کرك پاتریک  ولوژیوپاتیزیف

 30/02/1397 نجفی پور -ها دکتر آتش پور سرکارخانم



 19           97-96    کمیته پژوهش در آموزش

 

   
 

ی بر حل طراحی و اجرای دو روش آموزش مبتن»   .100

مسئله و پیامد محور بر یادگیری بالینی دانشجویان 

پرستاری در بخش مراقبت های ویژه  قلبی و ارزشیابی 

آنها به روش سناریونویسی با استفاده  ازآزمون ویژگی 

 ( «  KFهای کلیدی) 

 دکتر شهسواری-ها فروزان سرکارخانم

 دکتراسالمی-خانم نجفی پور

05/02/1397 

سه دایره ای دانشگاه داندی بررسی  مدل »   .101

در تعیین وظایف ضروری دانشجویان بالینی 

 «  دانشگاه علوم پزشكی جهرم

 درجریان دکتر عبیری-جناب آقای کالنی

با  ینیاموزش بال یندهایفرا تیوضع سهیمقا»   .102

و  دیاسات دگاهیاز د یارسال یاستانداردها

 «  .کیبر اساس مدل کرک پاتر انیدانشجو

 -خانم دکتر حق بین -جفی پورن سرکارخانم

 -دکتر شجاعی -دکتر سپیدکار -دکتر مقرب

 دکتر رستگاریان

 درجریان

بررسی نگرش دانشجویان پزشكی دانشگاه   .103

علوم پزشكی جهرم نسبت به پژوهش پس از 

   دوره علوم پایه

 درجریان کالنی -جناب آقایان دکتر رعیت دوست

سوی اساتید مقایسه مولفه های اخالقی قصد شده از   .104

معارف اسالمی در کوریکلوم پنهان و موارد درك شده از 

سوی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 

 مطالعه پدیدار شناسی: یک جهرم 

 کالنی -جناب آقایان تفویضی

 دکتر لیلی مصلی نژاد

 درجریان

جهرم  یدانشگاه علوم پزشکپزشکی  انیتجارب دانشجو  .105

درس اخالق پزشکی:  OSCEاز شرکت در آزمون از 

 یک مطالعه کیفی

 کالنی -جناب آقایان تفویضی

 

 درجریان

  ی درکیالکتروناستفاده از ابزارهای  رشیپذ یبررس  .106

 یاعضا دگاهیو عوامل موثر بر آن از د ینیبالآموزش 

جهرم در سال  یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یعلم اتیه

 یبیمطالعه ترک ک: ی 1397

 کالنی -ضیجناب آقایان تفوی

 دکتر لیلی مصلی نژاد

16/07/97 

طراحی یک برنامه آموزشی ویدئویی جهت   .107

 پیشگیری از بیماری دیابت

 آقای کالنی-خانم صادقی

 قلیچ علی-اهی سلما دکتر-شجاعی محمد دکتر

 خانی

16/07/97 

و توسعه اپلیکیشن اطالعات مهم  طراحی» پایان نامه  .108

 «  دارویی در قالب پازل جداول دوبعدی

 16/07/97 خرسندی-دکتر مصلی نژاد

 16/07/97 دکتر مصلی نژاد «  تهیه کتاب الکترونیک به شیوه واقعیت افزوده »   .109

بررسی میزان تاثیر روش آموزش ترکیبی بر یادگیری »   .110

دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم در 

   «  1396سال 

 16/07/97 خانم تقی زادگان و آقای منتصری
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 یبرنامه ادغام شده درس فارماکولوژ یطراح "  .111

 ولوژیوپاتیزیشده در دوره ف هیارا یهماهنگ با بلوك ها

بر اساس سطح اول مدل کرك پاتریک از دیدگاه 

 "دانشجو و اساتید

 16/07/97 خانم دکتر آتش پور و خانم نجفی پور

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ابعاد پنهان » پایان نامه  .112

 «  درسی در آموزش علوم پزشکی  برنامه

 30/5/97 دکتر مصلی نژاد

تبیین اخالق در تدریس  در تجربه اساتید و » پایان نامه   .113

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم :یک مطالعه 

 «   ترکیبی 

 30/5/97 دکتر مصلی نژاد

تجارب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی » پایان نامه   .114

ار در آموزش پزشکی و عوامل جهرم از یادگیری سی

و مدل  FRAMEموثر بر آن در مقایسه با مدل 

 «  : یک مطالعه  ترکیبی TAMپذیرش فناوری 

 30/5/97 دکتر مصلی نژاد

بررسی خطاهای نسخه نویسی در نسخ دانشجویان »   .115

مقطع اینترنی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 «  1397جهرم در سال 

 21/12/97 دکتر آتش پور

تدوین راهبرد های توسعه بسته ی مجازی : تحلیل »   .116

سوات بر مبنای تدوین راهبرد ها در دانشگاه علوم 

 «پزشکی جهرم 

 درجریان دکتر مصلی نژاد

 

 یمل مرکزارسالی از - 1397اولویت های پژوهش در آموزش درسال*** 

 : سوم فراخوان-)نصر(یپزشک آموزش راهبردی قاتیتحق

 

 :یابیارزش تهیمک های تیاولو*

 کشور یپزشک علوم های دانشگاه یعلم اتیه اعضا برای سازی آزمون مجازی دوره یابیارزش و اجرا ،یطراح •

 (راهبردی)

 (راهبردی) رانیا در یآموزش های برنامه یابیارزش کاربردی مدل یطراح •

 (راهبردی) ینیبال آموزش ای برنامه یابیارزش مدل یطراح •

 (راهبردی) دانشگاه یعلم اتیه اعضا یابیارزش جامع مدل یابیارز و اجرا ،یطراح •

 و یآموزش های گروه سطح در یپزشک علوم آموزش نوآوری و تحول های بسته یابیارزش جامع برنامه یطراح •
 (راهبردی) ها دانشکده

 (راهبردی) بورد های آزمون الگوسازی •
 

 درسی: ریزی برنامه کمیته های اولویت*

 علوم های دانشگاه و یشیآما مناطق سطح در یدرس زییر برنامه ییزدا تمرکز ندیفرا یطراح و ینجس امکان •

 (راهبردی) یپزشک
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 (راهبردی) یپزشک علوم های دانشگاه در یدرس برنامه تیریمد یمل   سامانه •

 (راهبردی) یدرس های برنامه در یرشتگ انیم توسعه الگوی •

 در یهای درس برنامه (Community Needs Assessment) برجامعه یمبتن یازسنجین الگوی توسعه •  

 (راهبردی)امدیپ بر یمبتن آموزش بر دیتاک با یپزشک علوم آموزش

 یدرس های برنامه (Targeted Learner Needs Assessment)مخاطب ریفراگ یازسنجین الگوی توسعه •
 (راهبردی) امدیپ بر یمبتن آموزش بر دیتاک با یپزشک علوم آموزش در

 رویین وبرآورد سالمت بخش توسعه اسناد به توجه با (یپزشک علوم مقاطع - رشته توسعه و لیتعد الگوی نیتدو •

 (راهبردی))یانسان
 (راهبردی) یدرس های برنامه نهیبه یزمان دوره با رابطه در رییگ میتصم کمک الگوی توسعه •

 سالمت نظام در ازین مورد (Mid-level Health Providers)  واس  حد روهایین توسعه الگوی یطراح •

 (راهبردی)

 پزشکی:  آموزش در تربیتی و شناختی روانشناسی کمیته های اولویت*

 (راهبردی) یپزشک علوم آموزش در موثر یشناخت – رفتاری عوامل الگوسازی •

 (راهبردی) ینیبال استدالل اموزش الگوی توسعه •

 (راهبردی) ینیبال اللاستد یابیارز الگوی توسعه •

 تدریس : روش کمیته های اولویت*

 (راهبردی) باال سطح تفکر توسعه برای آموزش الگوی توسعه •

 (راهبردی)ینیبال یتخصص های دوره در یتجرب رییادگی جوامع الگوسازی •

 (راهبردی) Undergraduate یدرس های برنامه در سیتدر روش تیفیک بهبود یاستیس بسته نیتدو •

 (راهبردی) ییسرپا های عرصه در ینیبال سیتدر های روش الگوسازی •

 (راهبردی) بستری های عرصه در ینیبال سیتدر های روش الگوسازی •

 (راهبردی) عمل اتاق در ینیبال سیتدر های روش الگوسازی •

 آموزشی : رهبری و مدیریت کمیته های اولویت*

 (راهبردی) رانیا کشور سالمت یعال زشامو در ها استیس یمالک ساختار توسعه •

 (راهبردی) رانیا در یپزشک علوم اموزش عملکردی ادغام برای یمدل هیارا •

 (راهبردی) رانیا در یپزشک اموزش تحول های بسته اجرای یابیارزش راهبردی های شاخص چارچوب توسعه •

 (راهبردی) یپزشک ومعل های دانشگاه یپزشک آموزش رانیمد ای حرفه توسعه الگوی یطراح •

 (راهبردی) یپزشک آموزش نظام در دانش بر یمبتن ینیافر ثروت الگوی یطراح •

 (راهبردی) یپزشک علوم های دانشگاه یمال صیتخص و نیتام الگوی یطراح •

 (راهبردی) سازی یالملل نیب راستای در کشور یپزشک علوم های دانشگاه بندی رتبه نظام توسعه •

 مجازی: آموزش میتهک های اولویت*
 (راهبردی) یبیترک/مجازی آموزش در دانشجو از تیحما برای جامع یاتیعمل مدل ارائه •

 (ای توسعه) دانشگاه ای دانشکده گروه، رشته، کی سطح در یبیترک /مجازی رییادگی یابیارزش و استقرار ،یطراح •
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 آموزش توسعه راستای در یعلم اتیه یاعضا برای یزشیانگ- یتیحما نظام سازی ادهیپ و نیتدو ،یطراح •

 (ای توسعه) دانشگاه کی سطح در یبیترک /مجازی

الینی از تیر اساتید هیات علمی ب گزارش معاونت پژوهشی از عملکرد پژوهشی

 : 97تا آبان  96ماه 

 تعداد عنوان

 37 مجری طرح های تحقیقاتی
 9 همکار

 ISI 41مقاالت  مقاالت

 Pubmed 3مقاالت 

 Scopus 1قاالت م

 11 سایر مقاالت

 1 ثبت اختراع

 8 کارگاههای برگزار شده

های بالینی و های توسعه پژوهشدر راستای سیاست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیههمچنین -

نظر مستقیم معاونت پژوهشی  زیر 8/9/1395علمی بالینی در تاریخ  های اعضای هیئتمنظور استفاده از توانمندیکاربردی و به

 و تحقیقات و فناوری شروع به فعالیت نموده است. 

 فعالیتهای انجام شده این مرکز: 

 برگزاری کارگاههای پژوهشی 

 جلسه شورای پژوهشی در بیمارستان 26برگزاری 

 جلسه شورای پرستاری در بیمارستان پیمانیه 15برگزاری 

 ی سنگ کلیه از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشتاخذ مجوز برای راه اندازی ثبت بیمار

مياژور بيرای اخيذ  اماده سازی و ارسال ثبت بیماری همراهی اندوکرینوپاتی ها و استئوپروز ثانویه در بیماران تاالسيمی
 مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

خذ مجوز اصولی از معاونت تحقیقيات و فنياوری وزارت جمع اوری مدارك مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد برای ا
 بهداشت

 همکاری بین تیمی تمامی گروه های بالینی برای انجام تحقیقات مشترك ) این مورد از نقاط قوت این واحد می باشد(.
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بالینی، علوم ) نمونه ابالغ های اعضای کمیته پژوهش در آموزش

 :97در سال (پایه، پرستاری
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 :97نمونه دعوتنامه و صورتجلسه کمیته پژوهش در آموزش در سال
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بالینی، علوم مونه ابالغ های اعضای کمیته پژوهش در آموزش )ن

 :96( در سالپایه، پرستاری
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 :96نمونه دعوتنامه و صورتجلسه کمیته پژوهش در آموزش در سال
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 نمونه عکس جلسات  کمیته پژوهش در آموزش :
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فلوچارت کارشناسی طرح های مربوط به  

واحد پژوهش در آموزش مرکز توسعه 

 آموزش علوم پزشکی جهرم

 
 

 


