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 اولویت های پژوهش در آموزش 

 مصوبه کمیته آموزش در پژوهش

 5931آموزش علوم پسشکی  مرکس مطالعات و توسعه

 

ارسضیببی پیطزفت تحصیهی داَطجٕیبٌ بب تبکیذ بز  .1

 داَطجٕیبٌ ببنیُی

 کیفیت ٔ کًیت بزَبيّ ْبی آيٕسضی  .2

عٕايم کیفی ٔ کًی يٕثز بز عًهکزد آيٕسضی اعضبء ْیبت  .3

 عهًی

 الت آيٕسضی ٔ رفبْی داَطجٕیبٌ در کیفیت آيٕسش َقص تسٓی .4

 اَگیشِ داَطجٕیبٌ ٔ اعضبء ْیبت عهًی  .5

 َقص تعذاد داَطجٕیبٌ ٔ اسبتیذ بز کیفیت آيٕسش .6
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ی در َقص فزایُذ جذة ٔ ارتقبء اعضبء ْیبت عهً .19

 کیفیت آيٕسش
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 تحصیهی 



2 
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 کیفیت آيٕسش 
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 گبَّ آيٕسضی در يُغقّ سّ آيبیص
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 عهٕو پشضکی کزيبَطبِ

 يُببع درسی داَطجٕیبٌٔضعیت استفبدِ اس  .42
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َقص فعبنیت ْبی فٕق بزَبيّ بز ٔضعیت تحصیهی  .43

 داَطجٕیبٌ

راْکبرْبی عًهی جٓت ارتقبی آيٕسش يٓبرت ْبی  .44

 ببنیُی در داَطجٕیبٌ )رضتّ ْبی يختهف داَطگبِ(

يختهف  ی)رضتّ ْب یبٌداَطجٕ یببیدست یشاٌي .45

 يختهف یدر بخص ْب یداَطگبِ(بّ اْذاف آيٕسض

 اَسبَی در حٕسِ يعبَٔت آيٕسضیحجى کبری َیزٔی  .46
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 خغبْبی پشضکی در يحیظ ْبی آيٕسضی  .49
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صالحیت ببنیُی داَطجٕیبٌ سبل آخز)رضتّ ْبی يختهف  .53

 داَطگبِ(

بّ عُٕاٌ یک ابشار ارسضیببی  Logbook استفبدِ اس– .54

 بّ تفکیک در رضتّ ْبی يختهف آيٕسضی داَطگبِ

يطبٔرِ ْبی تحصیهی تٕسظ اسبتیذ يطبٔر در داَطکذِ  .55

 ْب

بّ صٕرت انکتزَٔیک در  Logbookاس   استفبدِ .56

 داَطجٕیبٌ گزِٔ ْبی يختهف آيٕسضی

 آگبْی اسبتیذ ٔ داَطجٕیبٌ اس يقزرات آيٕسضی .57

ٔ کًیتّ ْبی   EDCضُبخت اسبتیذ ٔ داَطجٕیبٌ اس   .58

 يختهف آٌ

 


