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ــت  ــي معاون ــوزش درراســتاي رســالت اصل واحــد پژوهــش درآم
آموزشــي   دانشــگاه كــه همانــا ارتقــاء كيفــي ســطح  آمــوزش در دانشــگاه 

ــا از طريــق همــكاري وحمايــت درانجــام  ــده اســت ت مــي باشــد تشــكيل گردي
پژوهشــهاي آموزشــي ضمــن برطــرف نمــودن مشــكالت ونيازهــاي آموزشــي دانشــگاه 

ــی  ــه اي و مل ــي ، منطق ــطح محل ــوزش درس ــت آم ــاء كيفي ــت ارتق ــري درجه گام موث
برداشــته شــود و زمينــه توليــد وانتقــال دانــش مربــوط بــه ايــن حــوزه هــا را طــي ســالهاي 

آتــي ارتقــاء بخشــد. 
انتظــار مــی رود ايــن واحــد بــه عنــوان مغــز متفكــر مركز توســعه عمــل نمايــد و در راســتاي تعيين 
نيازهــا و مشــكالت آموزشــي بــا تصويــب طرحهــاي توســعه ای در آمــوزش و طــرح هــای پژوهــش در 

آمــوزش و بكارگيــري نتايــج حاصــل از آن در ارتقــاء كيفــی آموزش گام برداشــته شــود.
در راســتای تعييــن نيازهــا و مشــكالت آموزشــی و همچنيــن ارائــه راهكارهايــی جهت ارتقــاء كيفيت 
آمــوزش، مركــز توســعه اقــدام بــه راه انــدازي كميتــه پژوهــش در آمــوزش در ســال 1387 نمــوده 
ــت هــاي آموزشــي در راســتاي  ــا اولوي ــط ب ــت از طرحهــاي پژوهشــی مرتب ــا حماي ــا ب اســت ت
ــي  ــتند اقدامات ــي و مس ــور علم ــي بط ــكالت آموزش ــل مش ــي و ح ــاي آموزش ــن نيازه تأمي

ــردد. ــتفاده گ ــوزش اس ــاء آم ــا ارتق ــود ي ــت بهب ــج جه ــاً از نتاي ــرد، و نهايت ــورت پذي ص
همچنيــن بــا مشــاركت در كنفرانــس هــا ، همايــش هــای آمــوزش پزشــكی داخلــی 

و خارجــی ســعی بــر كســب تجربــه ، اطــالع از نتايــج تحقيقــات آموزشــی در 
ــه  ــی و برنام ــكالت آموزش ــل مش ــری در ح ــگاهها، گام موث ــر دانش ديگ

ــه ســمت آمــوزش پاســخگو برداشــته شــود. ريــزی ب

مقدمه ای بر پژوهش در آموزش
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اهداف كلي واحد پژوهش درآموزش:

حیطه های پژوهش در آموزش :

فعالیت های كمیته پژوهش در آموزش:

ارتقــاء ســطح آمــوزش وفرآينــد يادگيــري درســطوح مختلــف نظــام آموزشــي دانشــگاه بــه منظــور ارائــه 
بهتريــن كيفيــت خدمــات آموزشــي،  ارائــه خدمــات ســامت و تربيــت  فــارغ التحصيــان جامعــه نگــر، توانمنــد 

و پاســخگو بــه نيازهــای جامعــه از طريــق :
سعي در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش 

ــوم  ــوزش عل ــتانداردهاي آم ــتاي اس ــف در راس ــطوح مختل ــي درس ــاي آموزش ــه ه ــول دربرنام تغييروتح
ــده  ــام ش ــات انج ــل ازتحقيق ــج حاص ــتفاده از نتاي ــا اس ــكي ب پزش

 برطرف نمودن نكات ضعف درآموزش باليني بااستفاده ازنتايج حاصل ازتحقيقات انجام شده 
بهبودفرآيندآموزش بااستفاده ازامكانات فن آورری نوين درآموزش 

كمك به تقويت كمي وكيفي پژوهش هاي آموزشي

برنامه ريزي آموزشي
 ارزشيابي

 فلسفه وروش هاي آموزشي
مديريت آموزشي
تكنولوژي آموزشي

مهارت هاي ارتباطي وآموزش  پزشكي

بازنگری ساختاركميته پژوهش در آموزش 
جذب اعضای جديد كميته پژوهش در آموزش
برگزاري  منظم جلسات پژوهش در آموزش 

تعيين  اولويتهای پژوهش درآموزش براساس نيازهاي دانشگاه و سياست های وزارتخانه 
پيگيری تخصيص اعتبارات پژوهشی  به طرحهای پژوهش در آموزش 

نظارت برحسن اجراي طرحهاي تحقيقاتي پژوهش درآموزش 
ارايه مشاوره آموزشی جهت تدوين طرحهاي تحقيقاتي 

استفاده از نظر تخصصی افراد ذيصاح در خصوص متدولوژی طرح ها
ثبــت فعاليــت هــاي پژوهشــي كليــه اعضــاء هيئــت علمي فعــال درحــوزه آمــوزش پزشكي)شــركت دركنگــره ها، 

چــاپ مقــاالت و...( جهــت ارائــه گــزارش  بطــور ســاليانه و درهفتــه آموزش
ايجــاد زمينــه انتشــار و اطــاع رســاني نتايــج طــرح هــای پژوهــش در آمــوزش در ســطح گــروه آموزشــی/ 

دانشــگاه/ كشــور درجهــت پيشــبرد اهــداف آموزشــي
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اعضای كمیته پژوهش در آموزش سال96 :

 دکتر روستازاده آقاي

 خانم نجفي پور

 آقاي دکتر کاوس صلح جو

 آقاي دکتر دوامي

 آقاي سعيد سبحانيان

 خانم دکتر مصلي نژاد

 آقاي ستوده

 آقاي دکتر حجت

 آقاي دکتر مسيح اله شاکري

 آقاي منتصري

 آقاي پندار

 خانم سنايي
 

 ر حق بينخانم دکت

 آقاي دکتر اسالمي اکبر

 خانم دکتر دهقاني

 خانم دکتر صادقي

 خانم دکتر شهسواري

 آقاي دکتر هاشمي طير

 آقاي دکتر شريفي

 آقاي دکتر رضانژاد

 خانم بيگي زاده

 خانم دکتر فتاح

 آقاي دکتر رعيت دوست

 
 

 دکتر روستازاده آقاي

 خانم نجفي پور

 آقاي دکتر کاوس صلح جو

 آقاي دکتر دوامي

 آقاي سعيد سبحانيان

 خانم دکتر مصلي نژاد

 آقاي ستوده

 آقاي دکتر حجت

 آقاي دکتر مسيح اله شاکري

 آقاي منتصري

 آقاي پندار

 خانم سنايي
 

 ر حق بينخانم دکت

 آقاي دکتر اسالمي اکبر

 خانم دکتر دهقاني

 خانم دکتر صادقي

 خانم دکتر شهسواري

 آقاي دکتر هاشمي طير

 آقاي دکتر شريفي

 آقاي دکتر رضانژاد

 خانم بيگي زاده

 خانم دکتر فتاح

 آقاي دکتر رعيت دوست
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گزارشی از فعالیت های شورای پژوهش در آموزش :اعضای كمیته پژوهش در آموزش سال96 :

در مــدت زمــان حــدود 9 ســال كــه از فعاليــت ايــن كميتــه مــی گــذرد، توســط ايــن كميتــه فعاليــت هايــی بــه شــرح زيــر بــه 
انجــام رســيده اســت :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ شروع  
 جلسات

تعداد 
 جلسات

تعداد اعضا در 
 حال حاضر

تعداد طرح های 
 ارسال شده

تعداد طرح های 
 مصوب

 طرح92 طرح 115 عضو22 جلسه 68 22/07/1387 کمیته پژوهش در آموزش

تعداد طرح  سال
 های ورودی

و مصوب  تعداد طرح های 
 درجریان تصویب

 مصوب طرح  5 7 87سال

 مصوب طرح 6 10 88سال

 مصوب طرح  8 9 89سال

 درجریان1+مصوب  طرح  11 11 90سال

 مصوبطرح  4 5 91سال

 مصوب طرح  3 5 92سال

 مصوب طرح  10 10 93سال

 مصوب طرح 12 12 94سال

 مصوب طرح 20 20 95سال

 طرح درجریان5+مصوب  طرح 11 18 96سال

 سال
 طرح درجریان6+ مصوب  طرح 2 8 تاکنون97

 سال
تعداد 

جلسات 
 کمیته

تعداد 
طرح 
های 

بررسی 
 شده

 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

 9 2 تاکنون97سال
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 تاریخ تصویب مجری نوانع ردیف
درهرجلسه بر روی  بررسی تاثیر اجرای امتحانات کوچک )کوئیز(  1

 نمره پایان ترم دانشجویان
 18/9/1387 جناب آقای دکتر مرتضی پوراحمد

2  
بررسی مقایسه میزان یادگیری دروس بافت شناسی وآسیب 

ادغام دودرس دربرنامه  شناسی به دوروش آموزش تفکیکی و
 آموزشی دوره پزشکی عمومی

 سرکارخانم دکتر شهال ظهیری
خانم سرکار -دکتررئوفیجناب آقای 

 دکتر فرهنگ هوشمند -نجفی پور

2/10/1387 

3  
طراحی یک دوره آموزش ترکیبی وبررسی تاثیرآن برتفکر 

 انتقادی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان
 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

جناب  -سعید سبحانیان جناب آقای
 اسالمی اکبر آقای دکتر

2/10/1387 

4  

 دیدگاه دانشجویان کارآموز وکارورز ارزیابی نیازهای آموزشی از
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به پزشکی جامعه نگر

 جناب آقای دکتر سیداسماعیل مناقب
 -دکتر رحمانیانجناب آقای 

ابراهیم  -خانم نجفی پورسرکار
 جعفریان جلیل-رحیمی

7/11/1387 

5  
طراحی یک برنامه ترکیبی مبتنی برتفکر انتقادی و بررسی تاثیر 

 آن بر ابعاد روانشناختی دانشجویان
 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 سعید سبحانیانجناب آقای 
20/7/1387 

6  
بررسی تاثیرانتقال اخبارناگواربه روش ایفای نقش به اینترنهای 

 استاندارد بیمار ومقایسه با روش استفاده ازدانشگاه علوم پزشکی 
 88-87در سال 

 جناب آقای دکتر سیداسماعیل مناقب
 نجمه السادات مصلی نژاد

11/3/1388 

بررسی تاثیرشبیه سازی نوشتاری یا سناریو برکیفیت یادگیری   7
 دانشجویان

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد
 سعید سبحانیانجناب آقای 

20/7/1388 

بررسی نمرات دروس علوم پایه دانشجویان پزشکی برنمره   8
 ارزشیابی

 19/3/1388 جناب آقای دکتر محمدحسن دوامی

خودارزیابی اینترن ها وپزشکان خانواده دانشگاه ع پ جهرم در   9
 88زمینه حداقل توانمندی های پزشک درسال 

 2/9/1388 جناب آقای دکتر سیداسماعیل مناقب

10  
مقایسه میزان دستیابی به اهداف آموزشی اختصاصی کارآموزی 

جراحی یک وفن به روش مربی ثابت –های بالینی داخلی 
 وغیرثابت

 12/11/1388 محسن حجتدکترجناب آقای 

11  
بررسی میزان بسته خدمات سالمت پزشکان خانواده در دوره 

 1388درسی پزشکی عمومی در سال 
جناب آقای دکتر سید اسماعیل 

 مناقب
 ابراهیم رحیمی- فرهام احمدی

12/11/1388 

12  
بررسی عدم دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی های بالینی 

 88ازدیدگاه اساتید،مدیران ودانشجویان پرستاری 
-رسول اسالمی اکبردکتر جناب آقای 

 محسن حجت دکتر جناب آقای
3/3/1389 

13  
هیئت علمی و بررسی مقایسه ای نظرات مدیران ارشد ، اعضای 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، فسا درمورد آموزش 
 مبتنی برشبکه

 سرکارخانم صدیقه نجفی پور
 -سهراب نجفی پور جناب آقایان 
 سعیدسبحانیان -دکتررئوفی

3/3/1389 

14  
مقایسه ویژگی های فردی و فشارزاهای تحصیلی در دانشجویان 

 جهرم مشروط و غیرمشروط دانشگاه علوم پزشکی
 –سرکارخانم ریحانه روحی 

 سرکارخانم شیوا بیگی زاده
16/8/1389 

         لیست طرح های تصویبی كمیته پژوهش در آموزش از مهر 87 تاكنون :
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15  

ارزشیابی کیفیت آموزشی گروه های بالینی ماژوراز دیدگاه 
 ارزشیابان بیرونی

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم 
مدیر مرکز )سرکارخانم  -پزشکی

جناب آقای دکتر رحیم  –نجفی پور(
 رئوفی

5/7/1389 

16  
های اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  بررسی دیدگاه

جهرم درخصوص اثربخشی روش آموزش مبتنی برموبایل در 
 برگزاری کارگاه های آموزشی

 -سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد
 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

21/10/1389 

17  
مقایسه میزان یادگیری دانشجویان پزشکی با دو روش سخنرانی 

سخنرانی همراه ارسال پیامک از طریق  بدون ارسال پیامک و
 موبایل

 -جناب آقای دکتر رحیم رئوفی
 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

21/10/1389 

18  
مقایسه دو روش سنتی و پادکست درتدریس درس آناتومی 

 نظری اندام فوقانی
 -کتر کریمی جشنیجناب آقای 

 سرکارخانم سنایی
 صدیقه نجفی پور سرکارخانم

22/12/1389 

19  
بررسی سواد اطالعاتی دراعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم وشیراز
 -سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد
 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

22/12/1389 
 

20  
سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی دراتخاذ رفتارهای 

 89پیشگیری کننده از سرطان دهانه رحم جهرم 
سرکارخانم  -سرکارخانم اعظم نامدار

 شیوابیگی زاده
 جناب آقای دکتر رحمانیان

9/3/1390 
 

21  
بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم براساس 

 90-89درسال  DREEMمدل 
دانشجوی  -دکتر سید اسماعیل مناقب

 )فاطمه رضائیان(85پزشکی
 جناب آقای خلیل خلیلی

9/3/1390 
 

22  
دیدگاه اساتید ، بیماران و بررسی اثربخشی آموزش بربالین از 

 دانشجویان دردانشگاه علوم پزشکی جهرم
سرکارخانم  -جناب آقای دکتر حجت
سرکارخانم -دکتر لیلی مصلی نژاد
 شهسواری

28/4/1390 

23  

ارزشیابی درونی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
 جهرم

-جناب آقای دکترکرامت اله رحمانیان
 سرکارخانم اعظم نامدار

جناب آقای دکتر سید اسماعیل 
 -جناب آقای ابراهیم رحیمی–مناقب 

 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

28/4/1390 

24  
پایان نامه دانشجویی باعنوان بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به ویژگی های یک استاد 
 1389-90بالینی توانمند درسال تحصیلی 

 رسولیدانشجو:راضیه 
 استاد راهنما:دکتر رحیم رئوفی

28/4/1390 

25  
طرح تحقیقاتی بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی جهرم نسبت به ویژگی های یک استاد بالینی توانمند 

 1389-90درسال تحصیلی 

 -جناب آقای دکتر رحیم رئوفی
 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

3/5/1390 

26  
موجود گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم ارزشیابی وضعیت 

 1390پزشکی جهرم درسال
جناب آقای دکتر کریمی جشنی و 

 سرکارخانم سنایی
 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

3/5/1390 

27  
مقایسه وضعیت موجود و مطلوب عدالت درآموزش از دیدگاه 

 دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم
جناب آقای محمدعلی منتصری 
 وجناب آقای دکترمحسن حجت

3/5/1390 

28  
( spssمقایسه روش سنتی و روش آموزش مبتنی بر نرم افزار )

 در درس آمار حیاتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی
سرکارخانم  -سرکار خانم بیگی زاده

 صدیقه نجفی پور
10/8/1390 
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29  
راه اندازی سامانه آموزش به بیمار با استفاده از آموزش 

 الکترونیکی
جناب آقای -سرکارخانم نجفی پور

 دکتر رئوفی
10/08/1390 

 درجریان

30  
بررسی وضعیت راهنمایی و هدایت تحصیلی » طرح و پایان نامه 

 «1390در دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال
فاطمه  -جناب آقای دکتر مناقب

 پرچمی
10/8/1390 

31  
انجام بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی در خصوص موانع 

در   مطالعات پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 1390سال 

جناب آقای  عباس احمدی وسمه 
 جانی و خانم صدیقه نجفی پور

25/11/1390 

32  
 پزشکی علوم دانشجویان مندی رضایت بر موثر عوامل بررسی» 

 «1391درسال جهرم پزشکی علوم دانشگاه
جناب آقای بهارلو، جناب آقای 

 دکترعلی دهقانی
28/3/1391 

33  
بررسی سهم عوامل عدم رضایتمندی دانشجویان از رشته های »

 «خود 
جناب آقای بهارلو، جناب آقای دکتر 

 علی دهقانی
28/3/1391 

34  
 پرستاری های دانشکده کالب ژورنال برگزاری کیفیت ارزیابی» 

 «ایران
جناب آقای دکترمحسن حجت و 

 سرکارخانم ایمانیان
28/3/1391 

35  
ارزشیابی وضعیت موجود گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم » 

 «90-91پزشکی جهرم درسال 
جناب آقای دکتر محمد حسن دوامی،  

 سرکارخانم ریحانه روحی
28/3/1391 

36  

در مبحث  TBLبررسی مقایسه ای تدریس به روش سخنرانی و
reproductive system  درس آناتومی تنه در دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم درنیمسال  90پزشکی ورودی
 «90 -91تحصیلی دوم

جناب آقای دکتر کریمی،  سرکارخانم 
 سهرابی

11/11/1392 

37  
بررسی موانع آموزش به بیمار در محیط بالین از دیدگاه » 

 «پرستاران
علی دهقانی،  دکترجناب آقای 

 سرکارخانم اورنگ
13/3/1392 

38  
طراحی یک دوره آموزشی مطالعه موردی کوتاه درقالب یادگیری 
تیمی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری خود راهبر ، خودتنظیمی و 

 «شاخص های یادگیری گروهی در دانشجویان

 14/07/1392 سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

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

 «دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 19/03/1393 جناب آقای صفر زارعی

40  
بررسی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم 

 «92-93پزشکی جهرم و فسا در سال تحصیلی 
سرکارخانم زاهدی، جناب آقای 

 دولتخواه
 عدم تصویب

41  
بر مقایسه تاثیر مداخله آموزشی سخنرانی با ارسال پمفلت » 

 «آگاهی رابطین بهداشتی درمورد پیشگیری از بیماری ایدز 
جناب آقای دکترکرامت اله 

 رحمانیان،جناب آقای  ایمان دژکام
ارسال به شورای 

HSR 

42  
ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید براساس مدل بازخورد چند »

 «1392منبعی در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در سال
منتصری،  سرکارخانم جناب آقای 

 کارگر
10/09/1393 

43  
 در یادگیری رفتارهای بر Web Quest تاثیر بررسی» 

 پزشکی علوم دانشگاه روانی های بیماری واحد دارای  دانشجویان
 « 93 سال در جهرم

، زهره سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد
 بادیه پیما جهرمی

10/09/1393 
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44  
 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در مطالعه مهارتهای بررسی»

 « 1393 سال در جهرم
 10/09/1393 سرکارخانم میرزایی و آقای عبدی

45  
ازنظر اساتید،  های تحقیقات علمی ارائه طرحبررسی موانع  »

 «دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
، نوید کالنی،  جناب آقای دولتخواه

 لیال مجاهدی
07/11/1393 

46  
بررسی دیدگاه  اساتید و دانشجویان علوم پزشکی نسبت به  » 

 «اخذ واحدهای درسی اختیاری و تبیین واحدهای پوچ 
، زهره سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 بادیه پیما جهرمی
07/11/1393 

47  
سرکارخانم بیگی زاده،جناب آقای  «بررسی سبک یادگیری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی»

 ساالری
18/01/1393 

48  
بررسی رابطه بین شیوه های حل مساله با فرسودگی تحصیلی » 

 «دانشجویان رشته بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
جناب آقای قاسمی،  جناب آقای 

 شاهسونی
28/03/1393 

49  
بررسی سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی و اضطراب » 

پزشکی امتحان در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم 
 «1392جهرم

جناب آقای پارسایی منش،  
 سرکارخانم مقدم

 مریم مهدوی

28/03/1393 

50  
شیوه های تدریس و ارزشیابی کارآمد درس اخالق پزشکی » 

 مبتنی بر تجارب اساتید : مطالعه ی کیفی
 28/03/1393 جناب آقایان دکتر دژکام و تفویضی

51  
ارائه یک روش یادگیری همتای نزدیک به دانشجویان  و  »-

این روش بر شاخص های   یادگیری و  بررسی  تاثیرات
 «عملکردی دانشجویان : یک مطالعه  ترکیبی 

–جناب آقای دکتر صنیع جهرمی
 سرکارخانم دکترمصلی نژاد

14/07/1394 

52  
 بر پاسخگو آموزش بر مبتنی آموزشی های کارگاه تأثیر بررسی »

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان عملکرد و دانش
 «جهرم

–جناب آقای یوسف حسینی
 سرکارخانم دکترمصلی نژاد

12/08/1394 

بررسی تجربه دانشجویان در زمینه عدالت آموزشی )یک  »  53
 «مطالعه ی کیفی( 

سرکارخانم -جناب آقای کالنی
 دکترمصلی نژاد

28/10/1394 

54  
اجرای آموزش تلفیقی در آموزش درس نشانه شناسی  »

 «دانشجویان فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
سرکارخانم -جناب آقای سعادتمند
 بادیه پیما

12/08/1394 

شبیه سازی محیط  واقعی و تاثیرات ان بر عملکرد دانشجویان  »  55
 «پزشکی در واحد قلب 

دکترمصلی –جناب آقای دکتر شجاعی 
 نژاد

14/07/1394 

56  

بررسی تاثیر بسته آموزشی تدوین شده بر میزان دستیابی  »
دانشجویان پرستاری به اهداف آموزشی کارآموزی فارماکولوژی و 
درک آنان از جو آموزشی کارآموزی از دیدگاه خودشان و میزان 

 «1394یادگیری آنان، 

 07/10/1394 خانم بادیه پیما-جناب آقای منتصری

57  

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان از موقعیت های پیچیده »
 «آموزشی

زهره -دکترمصلی نژادها سرکارخانم 
 بادیه پیماجهرمی
یوسف -جناب آقایان نوید کالنی

 سعیدعبدالهی-دکترعبدالهی-حسینی

15/04/1394 

58  

 ( برDOPSتأثیر مشاهده مستقیم مهارتهای بالینی ) بررسی
دانشجویان پرستاری در بخش  رضایتمندیو  یادگیری میزان

 دیالیز دانشگاه علوم پزشکی جهرمهمومراقبت ویژه 

دکترمصلی –جوادپور  ها  سرکارخانم
 نژاد

جناب -زهره بادیه پیماسرکارخانم 
جاسم -اقایان محمدعلی منتصری

 رحمانیان

12/08/1394 
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59  
بررسی ارتباط نمره کوئیزهای درون کالسی درس انقالب » 

 «و نمرات علوم پایه دانشجویان پزشکی اسالمی 
 دکتر دژکام-تفویضی  جناب آقایان 

 دکترمدبر-جناب آقایان  نوید کالنی
28/10/1394 

60  
مردم مراجعه کننده   دگاهیعوامل موثر بر انتخاب پزشک از د »

 «های تخصصی  شهر جهرم به درمانگاه
جناب آقای مسعودعزت زادگان 

 نژادسرکارخانم دکترمصلی -جهرمی
 

07/10/1394 

61  
بررسی دیدگاه پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم  »

 «درباره کیفیت برنامه های آموزش مداوم 
 دکترحجتکریم یار و  جناب آقایان 

زهرا -سرکارخانم ها:عفیفه رحمانیان
 کرمی

14/02/1394 

62  

 طریق از یادگیری و سخنرانی روش به تدریس تأثیر بررسی »
 هوشبری دانشجویان رضایتمندی و یادگیری میزان بر همتایان

 «1394جهرم، پزشکی علوم دانشگاه

-جناب آقای دکتر رسول اسالمی اکبر
 سرکارخانم بادیه پیما

-سرکارخانم ها دکترمصلی نژاد
 جناب آقای سبحانیان-جوادپور

12/08/1394 

63  
 در تحصیلی پیشرفت با تحصیلی درگیری بین رابطه بررسی»

 «جهرم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد
 

17/08/1395 

64  
 به موانع و آموزشی نوین های روش از استفاده میزان بررسی»

 «جهرم پزشکی علوم دانشگاه اساتید توسط آنها کارگیری
جناب دکترلیلی مصلی نژاد،سرکارخانم 

 یوسف حسینیآقای 
 نویدکالنی-دکترصنیعجناب آقایان 

17/08/1395 

65  
«  علوم دانشگاه دانشجویان در پژوهشی خودکارآمدی بررسی

1395 سال در جهرم پزشکی » 
 جناب آقای کالنی

 
17/08/1395 

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

67  

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

جناب -سرکارخانم دکتر مصلی نژاد
 آقای فرهنگ

جناب آقای  -سرکارخانم بهاره رازقی
 سعید عبدالهی

17/08/1395 

68  
 دیدگاه از اساتید ارزشیابی نمرات بر مؤثر عوامل بررسی

 1395 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 پژمان و کالنی آقایان نویدجناب 
 اصل حامدی

29/06/1395 

69  
 مراکز به کننده مراجعه دانشجویان مراجعه علل  بررسی »

 « جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی مشاوره
جناب آقای  و کارگر سرکارخانم زهرا

 داده دست اقا حاج
 نوید کالنی-فاطمه ابراهیمی

29/06/1395 

70  
نقش واسطه ای و پیش بینی کننده خودتنظیمی و خود  »

راهبری بر مهارت حل مسئله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
 «جهرم

سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد و 
 دانشجو نیکتا تقی پور

 جاودانی-جناب آقایان حاتمی

16/09/1395 

71  
نقش پیش بینی کننده خودتنظیمی و خودراهبری بر رضایتمندی  »

 «  تحصیل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم از
سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد،نیکتا 

 تقی پور
 جاودانی-جناب آقایان حاتمی

16/09/1395 

72  
 تحصیلی پیشرفت و تنظیمی خود کنش برهم بررسی» 

 «جهرم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان
سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد و 

 جاودانیدانشجو 
16/09/1395 

بررسی همسویی همدلی با بیماران و مهارت های ارتباطی در   73
 1395دانشجویان پزشکی جهرم در سال 

ها مینا شریعتی و  سرکارخانم 
 دکترلیلی مصلی نژاد

16/09/1395 
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74  
 بر یلیتحص یریدرگتعیین نقش پیش بینی کننده حیطه های 

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدر دانشجو یلیتحص شرفتیپ
 جهرم

سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد و 
 حاتمیدانشجو 

 خادم الحسینی-جاودانی

28/04/1395 

75  

 دیدگاه از پنهان درسی برنامه ابعاد بر جامع تحلیلی »

 دانشگاه مجازی پزشکی آموزش  ارشد کارشناسی دانشجویان

 «(کیفی– کمی:  تلفیقی مطالعه یک)شیراز پزشکی علوم

 -سرکارخانم خدیجه عبدالهی فرد
 سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 

28/04/1395 

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

 « دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
محمد -سرکارخانم دکتر مصلی نژاد

 میالن
 سعید عبدالهی-یوسف حسینی

28/04/1395 

77  

آموزش جراحی های زنده در آموزش طراحی و اجرای  »
 « دانشجویان

 دکتررئوفی-نادری زاده انجناب آقای
–سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد 

 محسن رحمانیان
 

28/04/1395 

78  
جناب آقای   -سرکارخانم  سنایی 10و9روش نوین برای آموزش آناتومی زوج 

 دکترکاوسی
19/11/1395 

79  

( به دو ESRفوریت )بررسی تاثیر آموزش تریاژ شاخص شدت 
برمیزان آگاهی کادر  TBLروش سخنرانی و یادگیری تیمی )

درمانی اورژانس بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی 
 جهرم

 –دکتر رعیت دوست جناب آقایان 
 کریم یار

19/11/1395 

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

 "  اموزشی
-دکترلیلی مصلی نژادسرکارخانم 

سعید  -رحیم پندار جناب آقای
 عبدالهی

29/06/1395 

81  
 در بالینی های case بر مبتنی آموزشی برنامه یک طراحی

forum در دانشجویان بر آن بازاندیشی پیامد وبررسی 
 جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 -نژاد مصلی لیلی سرکارخانم دکتر
 رازقی بهاره
 فرهنگ-تفویضیجناب آقایان 

19/11/1395 

82  
بررسی اثربخشی تدریس با استفاده از نرم افزار و ارزشیابی 

در آزمون ساختار یافته عینی دروس روش تحقیق و آمار براساس 
 خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بهداشت عمومی

لیال -شیوا بیگی زادهها سرکارخانم 
 فخراوری

 طنازنصیری

19/11/1395 

83  
اعتبار یابی نرم افزار صالحیت بالینی )ریتم، شوک، طراحی و -

آزمون( دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
 جهرم

 جناب آقای منتصری
 سبحانیان-جوادپور-نجمه منتصری

18/09/1396 

84  

مقایسه ارزیابی صالحیت بالینی کارورزان و کار آموزان پزشکی 
توسط همتایان و دانشگاه علوم پزشکی  92الی  90ورودی 

اساتید در آزمون آسکی و  ارتباط آن با نمره آزمون صالحیت 
 بالینی کشوری

سرکارخانم ها نجفی پور و دکتر حق 
 بین

-دکترروستازاده-دکتردهقانی
 آقای عبدی-دکتررحمانیان

30/07/1396 

85  

طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستم ارزیابی همتا بر توانمندی » 
 «پزشکی جهرم: یک مطالعه به روش ترکیبی بالینی دانشجویان 

-سرکارخانم دکتر نجفی پور
 دکترروستازاده

-دکترخاطره دهقانی-دکترحق بین
-دکترعلی دهقانی-دکترمصلی نزاد

-دکترشجاعی-دکترسپیدکار
 آقای کوثری-دکترمقرب

21/08/1396 
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86  
بررسی وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه اعضای  -

زشکی دانشگاه علوم پزشکی هیئت علمی دانشکده پ
 (1395جهرم)

 درجریان سرکارخانم نجفی پور

87  
بررسی میزان تاثیر روش آموزش ترکیبی بر یادگیری »  -

دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 
1396» 

سرکارخانم تقی زادگان و جناب آقای 
 منتصری

 سرکارخانم شادفر

 درجریان

88  

ارزشیابی کارگاه توانمند سازی  بر اساس روش * طراحی  اجرا و 
کالس وارونه بر ترینینگ اساتید: یک نوآوری در اجرای 

کارگاههای تدریس در گروه های کوچک با رویکرد مدل کاتر در 
 «دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

جناب آقای -دکترنجفی پور سرکارخانم
 دکترروستازاده

 علی دکتر-نژاد مصلی دکترلیلی
 مجید-شهسواری دکترسارا-دهقانی

 -فروزان فاطمه -کوثری
 محمد  دکتر-سبحانیان سعید

 رحمانیان

27/02/1396 

89  

طراحی، اجرا و ارزشیابی ادغام گزارش پیشرفت درمانی با »
 «دستور پزشک : یک نوآوری در  ثبت  فرایند درمانی بیماران

سرکارخانم  -جناب آقای دکتر رئوفی
 نجفی پور

 دکتر آقای-شجاعی محمد دکتر آقای
   دکتر آقای-شاکری اهلل حشمت

 رحمانیان ژیال دکتر خانم-عباسی
 دکتر خانم-دهقان خاطره دکتر خانم

 فاطمه دکتر خانم-جاللی مریم
 رضائیان

01/09/1396 

90  

مقایسه تاثیر آموزش رایج وآموزش مبتنی بر مدل مراقبت  
مراقبت مشارکتی بر آگاهی و نگرش بیماران بستری در بخش 

های ویژه قلبی در مورد عوامل خطر ساز  در بیمارستان استاد 
 « 1396-مطهری  جهرم 

دکتر -رحیمی  ها  سرکارخانم
 شهسواری
 سعید-زینی جناب آقایان مجتبی

 سبحانیان

23/12/1396 

91  
تبیین دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی از کاربرد »

 «مطالعه کیفی شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش: یک
 18/11/1396 جناب آقای دکتر علی دهقانی

92  

امکان سنجی راه اندازی کارشناسی ارشد نانوفناوری 
)نانوتکنولوژی( پزشکی به روش نیاز سنجی مبتنی بر مدل 

 ( در دانشگاه علوم پزشکی جهرمLogic modelمنطقی )

 جناب آقای دکتر روستازاده
 مفضل علی جناب آقایان دکترمیرزا

 سرکارخانم - کوثری مجید-جهرمی
 نجفی پور

23/12/1396 

93  

مقایسه آموزش آناتومی اندام لیبل دار شده جسد با  و بدون »
لیبل توسط استاد و همتایان در گروه های کوچک بر یادگیری 

 «دانشجویان  

 -جناب آقای دکتر پوراحمدی
 سرکارخانم نجفی پور

 محمد-صادقی علی جناب آقایان 
 رحمانیان

 درجریان

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

 حق جو
 آقای رجب پور

 درجریان

95  
بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید ها برای رسیدن به 

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

دکتر کرامت اله  انآقایجناب 
 شامل-رحمانیان

 رحمانیان جناب آقای وحید

11/10/1396 

96  
بررسی سرآمدیهای و تدوین نقشه راه  دانشگاه براساس تحلیل 
موقعیت از دیدگاه ذینفعان  )معاونتهای مختلف ، مسئولین، 

 : گامی بسوی آینده نگاری 96کارشناسان(، در سال 

 -جناب آقای دکتر روستازاده
 دکتر نجفی پور سرکارخانم

 درجریان
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 مجید آقای-دهقانی علی دکتر
 -ارجمند دکتر-بمانا دکتر -کوثری

صلح  دکتر-نـژاد مصلی دکترمهدی
 داده دست حاجی-جو

97  
طراحی، اجرا و ارزشیابی  بازی سازی آموزشی)گیمیفیکیشن ( 

 مبحث اعتیاد جهت دانشجویان  بهداشت
-نژادسرکارخانم دکتر لیلی مصلی 

 دانشجو: منصوری
07/11/1396 

98  
بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم » 

پزشکی جهرم در زمینه توانمندسازی با استفاده از تکنیک 
 «دلفی

 -دهقانیعلی جناب آقای دکتر 
 نجفی پور سرکارخانم

 آقای کوثری

23/12/1396 

99  
 یبرنامه ادغام شده درس فارماکولوژ یابشیاجرا و ارز ،یطراح »

بر  ولوژیوپاتیزیشده در دوره ف هیارا یهماهنگ با بلوک ها
 «اساس مدل کرک پاتریک 

نجفی  -ها دکتر آتش پور سرکارخانم
 پور

30/02/1397 

100  

طراحی و اجرای دو روش آموزش مبتنی بر حل مسئله و پیامد » 
محور بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت 

های ویژه  قلبی و ارزشیابی آنها به روش سناریونویسی با استفاده  
 ( «KFازآزمون ویژگی های کلیدی) 

 دکتر شهسواری-فروزان ها سرکارخانم
 دکتراسالمی-پورخانم نجفی 

05/02/1397 

101  
بررسی  مدل سه دایره ای دانشگاه داندی در تعیین وظایف » 

 «ضروری دانشجویان بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 درجریان جناب آقای کالنی

102  
 یبا استانداردها ینیاموزش بال یندهایفرا تیوضع سهیمقا» 

بر اساس مدل کرک  انیو دانشجو دیاسات دگاهیاز د یارسال
 «.کیپاتر

 درجریان نجفی پور سرکارخانم

103  
بررسی نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 نسبت به پژوهش پس از دوره علوم پایه
 -جناب آقایان دکتر رعیت دوست

 کالنی
 درجریان

104  

مقایسه مولفه های اخالقی قصد شده از سوی اساتید معارف 
اسالمی در کوریکلوم پنهان و موارد درک شده از سوی 

مطالعه : یک دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
 پدیدار شناسی

 کالنی -جناب آقایان تفویضی
 دکتر لیلی مصلی نژاد

 درجریان

105  
از جهرم از  یعلوم پزشکدانشگاه پزشکی  انیتجارب دانشجو

درس اخالق پزشکی: یک مطالعه  OSCEشرکت در آزمون 
 کیفی

 کالنی -جناب آقایان تفویضی
 

 درجریان

106  
آموزش   ی درکیالکتروناستفاده از ابزارهای  رشیپذ یبررس

 ینیبال یعلم اتیه یاعضا دگاهیو عوامل موثر بر آن از د ینیبال
 یبیمطالعه ترک ک: ی 1397جهرم در سال  یدانشگاه علوم پزشک

 کالنی -جناب آقایان تفویضی
 دکتر لیلی مصلی نژاد

 درجریان

107  
طراحي یك برنامه آموزشي ویدئویي جهت پيشگيری از 

 بيماری دیابت
 آقای کالني-خانم صادقي

 سلما دکتر-شجاعي محمد دکتر
 خاني قليچ علي-اهي

 درجریان
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اولویت های پژوهش در آموزش درسال1397 
ارسالی از مرکز ملی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی)نصر(-فراخوان سوم :

ــوم  ــات علمــی دانشــگاه هــاي عل ــراي اعضــا هي طراحــی، اجــرا و ارزشــيابی دوره مجــازي آزمــون ســازي ب
ــردي( ــور )راهب ــكی كش پزش

طراحی مدل كاربردي ارزشيابی برنامه هاي آموزشی در ايران )راهبردي(
طراحی مدل ارزشيابی برنامه اي آموزش بالينی )راهبردي(

طراحی، اجرا و ارزيابی مدل جامع ارزشيابی اعضا هيات علمی دانشگاه )راهبردي(
طراحــی برنامــه جامــع ارزشــيابی بســته هــاي تحــول و نــوآوري آمــوزش علــوم پزشــكی در ســطح گــروه 

هــاي آموزشــی و دانشــكده هــا )راهبــردي(
الگوسازي آزمون هاي بورد )راهبردي(

امــكان ســنجی و طراحــی فراينــد تمركــز زدايــی برنامــه ريزي درســی در ســطح مناطــق آمايشــی و دانشــگاه هاي 
علــوم پزشــكی )راهبردي(

سامانه مّلی مديريت برنامه درسی در دانشگاه هاي علوم پزشكی )راهبردي(
الگوي توسعه ميان رشتگی در برنامه هاي درسی )راهبردي(

توســعه الگــوي نيازســنجی مبتنــی برجامعــه )Community Needs Assessment( برنامــه هاي درســی در 
آمــوزش علــوم پزشــكی بــا تاكيــد بــر آمــوزش مبتنــی بــر پيامد)راهبردي(

ــر مخاطــب)Targeted Learner Needs Assessment( برنامــه هــاي  توســعه الگــوي نيازســنجی فراگي
درســی در آمــوزش علــوم پزشــكی بــا تاكيــد بــر آمــوزش مبتنــی بــر پيامــد )راهبــردي(

تدويــن الگــوي تعديــل و توســعه رشــته - مقاطــع علــوم پزشــكی( بــا توجــه بــه اســناد توســعه بخــش ســامت 
وبــرآورد نيــروي انســانی))راهبردي(

توسعه الگوي كمك تصميم گيري در رابطه با دوره زمانی بهينه برنامه هاي درسی )راهبردي(
ــام  ــاز در نظ ــورد ني ــط  )Mid-level Health Providers( م ــد واس ــاي ح ــعه نيروه ــوي توس ــی الگ طراح

ــردي( ــامت )راهب س

الگوسازي عوامل رفتاري - شناختی موثر در آموزش علوم پزشكی )راهبردي(
توسعه الگوي اموزش استدالل بالينی )راهبردي(
توسعه الگوي ارزيابی استدالل بالينی )راهبردي(

اولویت هاي كمیته ارزشیابی:

اولویت هاي كمیته برنامه ریزي درسی:

اولویت هاي كمیته روانشناسی شناختی و تربیتی در آموزش پزشکی: 
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توسعه الگوي آموزش براي توسعه تفكر سطح باال )راهبردي(
الگوسازي جوامع يادگيري تجربی در دوره هاي تخصصی بالينی)راهبردي(

تدوين بسته سياستی بهبود كيفيت روش تدريس در برنامه هاي درسی Undergraduate )راهبردي(
الگوسازي روش هاي تدريس بالينی در عرصه هاي سرپايی )راهبردي(
الگوسازي روش هاي تدريس بالينی در عرصه هاي بستري )راهبردي(

الگوسازي روش هاي تدريس بالينی در اتاق عمل )راهبردي(

توسعه ساختار ماكی سياست ها در اموزش عالی سامت كشور ايران )راهبردي(
ارايه مدلی براي ادغام عملكردي اموزش علوم پزشكی در ايران )راهبردي(

توســعه چارچــوب شــاخص هــاي راهبــردي ارزشــيابی اجــراي بســته هــاي تحــول امــوزش پزشــكی در ايــران 
)راهبــردي(

طراحی الگوي توسعه حرفه اي مديران آموزش پزشكی دانشگاه هاي علوم پزشكی )راهبردي(
طراحی الگوي ثروت افرينی مبتنی بر دانش در نظام آموزش پزشكی )راهبردي(

طراحی الگوي تامين و تخصيص مالی دانشگاه هاي علوم پزشكی )راهبردي(
توسعه نظام رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشكی كشور در راستاي بين المللی سازي )راهبردي(

ارائه مدل عملياتی جامع براي حمايت از دانشجو در آموزش مجازي/تركيبی )راهبردي(
طراحــی، اســتقرار و ارزشــيابی يادگيــري مجــازي/ تركيبــی در ســطح يــك رشــته، گــروه، دانشــكده يــا دانشــگاه 

اي( )توسعه 
طراحــی، تدويــن و پيــاده ســازي نظــام حمايتــی -انگيزشــی بــراي اعضــاي هيــات علمــی در راســتاي توســعه 

آمــوزش مجــازي/ تركيبــی در ســطح يــك دانشــگاه )توســعه اي(

اولویت هاي كمیته روش تدریس :

اولویت هاي كمیته مدیریت و رهبري آموزشی :

اولویت هاي كمیته آموزش مجازي:




